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«

Paa den Milo’ske Boghandels Forlag er udkommen:

DEN GEJSTLIGE DØD.
EN FORTÆLLING FRA DEN KATHOLSKE PRÆSTESTAND

AF

EMIL MARRIOT.

Autoriseret Oversættelse af Fru A. Kierulf.

Af Pressens enstemmig rosende Omtale fudsættes:

Berlingske Tidende: Den østerrigske Forfatter Marriot indføres for
første Gang ved ovennævnte Oversættelse i den danske Literatur. For fem
Aar siden udkom hans første Roman: »EgonTalmers«, der i 1882 efterfulgtes
af »Familien Quadenberg«. Det er navnlig sidstnævnte Arbejde, der skaffede
ham et Navn. Foreliggende Fortælling, »Der geistliche Tod«, udkom i Be-

gyndelsen af indeværende Aar og hilsedes som et nyt Fremskridt. Hoved-
personerne i Novellen er en ung Pige, Paula, og en katholsk Gejstlig ved
Navn Harteck, der have fattet Kjærlighed til hinanden. Konflikten opstaar
ved Præsteløftet, der foreskriver Kølibat for den unge Præst. Begges Sjæle-
kampe skildres paa en gribende Maade. Det fremgaar af den fint gjennetu-
førte Karaktertegning, at Forsagelsen falder den unge Kvinde.vanskeligere
end Harteck. Konflikten løses ved, at den Gejstlige døer. Paula hengiver
sig ikke til Fortvivlelse, men ofrer sit Liv til Virksomhed for Syge og Fattige.

Højskolebladet: Det er en trist Historie om et ædelt Menneske, som

ved ydre Tvang er bleven Præst, men fordi han har en selvstændig Villie
og sunde naturlige Attraaer, der gjøre deres Krav gjældende, ikke kan

passe ind i den katholske Kirkes Maskineri. Et uskyldigt, haabløst Kjær-
lighedsforhold, hvori han staar, benyttes af hans foresatte til at faa ham

flyttet af Vejen til et usselt Embede paa et usundt Sted, som, fordi mange
Præster har faaet deres Helsot der, har faaet Øgenavnet »Præstedøden«
(»den gejstlige Død«, som Stedet og Bogen hedder i den danske Udgave,
er en uheldig Oversættelse), hvor han paa gammeldags romantisk Maade
forlader Skuepladsen ved at dø af Brystsyge. — Den unge østrigske For-
fatter, som med denne Bog første Gang fremtræder for den danske Læse-
verden, er en talentfuld Fortæller og kan med faa Strøg tegne en Karakter,
saa den staar lyslevende for Læseren. Bedst truffet er vistnok Perkow,
den selvbevidste unge Præst, som plejer sin syge Ven paa det sidste. Men

ogsaa denne, Hovedpersonen Georg Harteck, er et sandt Menneske, paa én

Gang blød og stærk, attraaende og resignerende. — Den Stemningsfylde,
Forfatteren har lagt over deres Kjærligheds stille Vækst, tager hele Læserens
Medfølelse fangen; den er saa rent og smukt skildret, denne lykkelige,
haabløse Kjærlighed, al den ikke har mange Sidestykker i Nutidens Lite-
ratur. — Sædelig, næsten jomfruelig Renhed, fri for alt Snærperi, Talent
.— disse to nødvendige Betingelser for at kunne skrive en virkelig god
Bog, findes ikke forenede hos synderlig mange Forfattere.

Nationaltidende : »Den gejstlige Død«, en Fortælling af Emil
Marriot, oversat af A. Kierulf, skyldes en østerrigsk Forfatter, som i de
senere Aar skal have vakt betydelig Opsigt. Nærværende Bog er vel
tildels tendentiøst rettet mod den katholske Gejstligheds Kølibat og har
for saa vidt mindre Interesse for danske Læsere, men dens alvorsfulde
Tone har noget tiltalende ved sig, og dens Handling bringer Skildringer,
som man ikke bliver ligegyldig ved:

Pris 3 Kr. 50 Øre heftet, 4 Kr. 50 Øre indb.
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Forord

Jeg takker Gud, som har forundt mig at udgive ogsaa
den anden Del af Chiniqnys Liv, hans firti Aar i vor prote-
ftantiske Kirke. Jeg har sammendraget hans massive Bog paa
femhundrede Sider til mindre end Halvdelen af dens Omfang;
hvilket jeg haaber mine Lcesere vil anse at vcere i deres vel-

forstaaede Interesse, især da jeg kan henvise til den svenske Ud-

gave (4 Kroner), af hvilken de, som foretrcekker det Hele, kan
faa fit Onske opfyldt.

Jeg vil her meddele Beretningen om den Nat fsr Lyset
brod frem i Chiniquy's Liv eller med hans egne Ord, „Nattens
morkeste Time for Dagens Frembrud".

Den tiende Januar 1850 havde den i Chiniqnys Liv saa
bekjendte Biskop Bourget (se forste Del S. 85 og 112) sammen-
kaldt et stort Antal Prester, for at konferere med dem om, at

50 a 60 unge Gutter og Piger var bleven optaget i den pro-
testantiske Skole i Ua Point aux Trembles lige uden for Mont-
real. Hver og en af disse Gutter og Piger, hedder det, vil
blive som Lyspunkter spredte om i vort Canada og forvolde
Kirkens Ruin). Til Chiniquy vendte saa Biskoppen sig med

Opfordring til, at han, som havde formaaet 93 Protestanter
til at trcede over, maatte gaa og prcedike saaledes i La Pointe,
at Protestanternes Bestræbelser kunde paralyseres. Uagtet, siger
Chiniquy, jeg skammer mig ved at fortælle bet, er det dog min

Pligt at bekjende, at jeg med et indcedt Had hadede enhver en-

) Hvilken Modsoetning til denne Biskopens og hans Prcrsters brcendende

Iver for en slet Sag frembyder ikke mange Protestanters falske Tolerants

og Letsindighed ved, ofte blot for de billigere Udgifters Skyld, at sende
deres Dotre til de katholste Klostre.
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gelf! Mand eller Kvinde af den simple Grund, at de var Pro-
testanter. Enhver Protestant var i mine Ørne som et Uhyre,
en fodt Fiende af min Religion, min Gud og mit Land. Dette

er, sagde han til Biskoppen, en Kamp paa Kniven mellem disse
skjamdige Vranglcerere og vor hellige Kirke. Lad mig faa Lov

at gaa og prcedike for Folket i La Pointe 3 eller 4 Dage, og
mit Haab er, at vi ikke skal have meget at frygte af disse nvi-

dende og fanatiste Tilhcrngere af Luther og Calvin.

Bistopen svarede: Gaa og bliv der ikke blot tre Dage,
men meget lcengere om De onfler det, for at konfundere og

pulverisere disse Vranglcerere. Den folgende Uge var Kirken i

La Pointe i tre Dage efter hinanden aldeles overfyldt; alle

vilde hore om hvad jeg havde at sige mod Sveitserne, som de

forste franste Protestanter pleiede at kaldes i Canada, fordi
nogle af de forste protestantiste Missioncerer var fra Schweiz.

Mine Lcesere vil nceppe tro det, naar jeg fortceller dem

de historiske Logne, som jeg gav disse stakkels Folk som evange-

list Sandhed. F. Ex.: Jeg fortalte dem, hvorledes de franske
Protestanter, efter at have myrdet Tusinder og atter Tusinder
af forsvarslose Prester, Nonner og ærlige Farmere, havde
solgt deres Land til engelste Protestanter, som vilde komme og

bedcekke vort Frankrige med Blod og Ødelceggelse, dersom de

gode, ærlige, fredelige franste Katholiken ikke i Selvforsvar var

bleven drevne til at slagte disse blodige og forrcederifle Prote-
stanter i Bartholomceusnatten. Dette er en af de historiste ka-

tholske Lo-gne, lavede af Jesuiterne, og annammet som fuld
Sandhed af den storre Flerhed af Katholikerne. Lad disse
Protestanter blot vokse i Tal og de vil gjore her, hvad
de giør i Frankrige, England og Skotland, overalt hvor de

har Magten til det; de vil brcrnde eders Huse og Kirker og

myrde eder for at tage i Besiddelse eders vakre Bondegaarde,
dersom I vover at modstaa dem. Hvad maatte mine stakkels
Landsmcend tcrnke og fole, efter at saadanne afstyelige, historiske
Logne var prcediket for dem af en Prest, til hvem de havde
Tillid.

Det sidste Foredrag var neppe endt den tredje Dag, da

jeg saa fem eller seks af disse ydmyge og begeistrede Evan-

geliets Tjenere, som taalmodig og tappert havde overvceret alle
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mine Moder, med Bibelen i Haanden, komme for at bede mig
tilstede en Diskussion med dem. Men istedetfor at modtage
denne Udfordring vendte jeg mig mod den Folkemcengde, der

netop kom ud af Kirken, og sagde: „Ser I ikke disse elen-

dige Vranglcerere, som kommer her for at udfordre og forhaane
eder og mig lige ved vor Kirkedor. Hvorfor giver I dem ikke
en slig Overhaling, at de aldrig vil kunne glemme den?" Jeg
synes ikke om at bekjende det, men jeg maa gjore det, min

Hensigt var at faa dem saa grusomt mishandlet, at de enten
dode paa Stedet, eller vilde flygte bort uden at komme igjen.

Neppe var Ordene faldne fra mine Lcrber for halvhundrede
unge Mcrnd som rasende Tigere kastede sig over disse faa for-
svarslose. I et Oieblik var deres Klceder revne i Filler, og
deres mishandlede og blodende Legemer rullede i Sneen, som
farvedes af deres Blod. Jeg kunde have sat en Stopper for
denne Skjcendighed ved et Ord af mine Lcrber eller en Bevcr-
gelse af min Finger, men disse Vranglcereres Blod var det

kjcereste Syn jeg havde set. De vilde hojst sandsynlig vcrre

blevne myrdede, dersom Evangeliets Gud ikke var kommet disse
hans heroiske Tjenere til Hjcelp. En crdel, katholfl fransk-
canadisk Farmer, grebet af Medlidenhed med det forfcerdelige
Skue, udraabte: „Hvilken Skam saa grusomt at skamslaa for-
svarslose Mcend. Det kan jeg ikke taale." Og hurtig som et

Lyn kastede han af sig sin Frakke i Sneen og rammede med

sin vcrldige Nceve de ncrrmeste af Morderne, saa de rullede blo-
dende i Sneen. Og hvem vil ikke med mig lovprise Herren
idag, naar jeg siger, at denne heroifle Handling applauderedes
af de fleste blandt Folket. De saarede og blodende Kristi Tje-
nere fik saaledes Tid til at samle deres sonderrevne Klceder og
flygte til deres Hjem.

Der faldt de paa sine Knce (som jeg ti Aar efter horte
af deres egne Lceber), loftede bonfaldende Hcrnder til Naade-
stolen og sagde til Frelseren: „Du ser vore mishandlede Lege-
mer og blodende Saar, og du kjender ham, som forvoldte, at
vi maatte lide dette. Vi bonfalde dig se til ham i din Naade.
Vis ham hans Vejes Vildfarelse. Giv ham dit Evangeliums
frelsende Lys, at han kan kjende og elske dig som sin eneste
Frelser. Forvandle denne Orkenens Sten til et Abrahams
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Barn. Forund ham at se de nedværdigende Lcenker, som bin-

der ham til de katholske Asguder, at han kan komme til med

os at indbyde hans stakkels canadiske Landsmcrnd til at an-

namme dig som deres eneste Haab og Frelser for Tid og

Evighed."
Og priset vcere Herren, disse Nutidens heroiske Martyrers

Bonner naaede frem til Naadestolen og blev bonhorte.
Der har aldrig vceret nogen Tvivl i min Sjcel om, at

jeg ved Guds vidunderlige Forelse skylder min Omvendelse til

disse seks ydmyge, men beundringvcerdige Kristnes brcendende

Bonner.
Natten efter at jeg havde begaaet denne forbryderiske og

stjcendige Handling, tilbragte jeg i Prcestegaarden i Longueil,
hvor jeg dengang boede sammen med min intime Ven, Presten
Brassard. (Se om ham 1ste Del S. 153). Det var en

sovnlos Nat. Jeg var neppe kommen til Sengs, forend en

Tordenstemme raabte inden i mig- Skammer du dig ikke over

hvad du har gjort idag! Uagtet disse brave Mcend som ved

et Mirakkel ikke blev dra'bte, saa raaber dog det Blod, som de

har udgydt, og de Saar, som de erholdt, om Hevn til Gud

mod dig.
For at bringe denne Rost til Tavshed og undskylde mig

stod jeg op Gang paa Gang for at læfe min Kirkes theologiske
Boger om denne Sag, og jeg læste i Thomas Aquinas 4de

Bd. Pag. 99 „at vi ikke blot ikke skulde vise Tolerants, men

at vi maatte overgive dem i Ovrighedens Hcender for at faa
dem udryddede. Og jeg sogte at overtale mig selv til at tro,
at jeg ikke havde begaaet nogen Synd ved blot at flamslaa
disse Mcend, som jeg havde Ret til at myrde. Men jeg horte
da for forste Gang en ny Stemme, som voldte mig en usigelig
Pine fra den Nat af til den Dag, jeg blev omvendt: Ser

du ikke, at diu Kirke folger ikke Guds Ord, men Meuneflers
lognagtige Traditioner? Jeg faldt paa Knce og bad Gud at

bringe denne Stemme til Taushed, som bragte min Tro til at

vakle. Og jeg greb min Bibel i Haab om at finde nogle af
de Tekster, som kunde bevise, at Skriften lcerte det samme. Men

hvem kan beflrive min Bevcegelse, da mine Oine faldt paa Or-

dene i Lukas Kap. 9; og jeg tæfte om Jakob og Johannes,
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der spurgte, om de ikke skulde lade Ild falde ned fra Himmelen
og fortære dem, som ncegtede at give Jesus Husly. Men han
irettesatte dem og sagde: „I vide ikke, af hvad Aand I ere;
Menneskens Son er ikke kommen for at fordcerve Menneskesjæle,
men for at frelse dem.

Hvad kunde jeg svare min urolige Samvittighed, naar jeg
horte denne forfærdelige Tilrettevisning af Kristi egne Lceber.

Da jeg næste Morgen sad ved Frokostbordet, sagde Bras-
sard: „Dine Oine er hovnede, som om du havde tilbragt
Natten i Taarer. Hvad betyder dette?" „Du tager ikke fejl,
naar du tror jeg har grcrdt inat. Jeg har netop gjennemgaaet
mit Livs forfcerdeligste Timer." Og jeg fortalte ham det hele".
Men hvorledes kan jeg fremstille min Fortvivlelse, da det fore-
kom mig som om Gud selv raabte til mig: Gaa ud, gaa ud
af den katholske Kirke, som har vcrdet Jorden med 10 Millioners
Blod, som den har myrdet for at befæste sin Magt over denne
tyraniserede, blinde og doende Verden."

Brassard svarede: „Min tjære Chiniquy, i Forvisningen
om, at du ikke vil fraraade mig, maa jeg indromme, at den
Ret, som vor Kirke har tiltaget sig at befale den verdslige
Ovrighed at pine, hcrnge og brcende de vildfarende, kan ikke
komme fra Kristus. Langtifra at beundre dig eller bifalde, da
du igaar lod disse kjcrkke og ærlige (om end vildledede) Prote-
stanter blive saa skammelig mishandlet, fordomte jeg dig af mit
inderste Hjerte. Omvend Protestanterne, om Du kan, men giv
for bestandig op den Ide, at vi Katholiker har nogensomhelst
Ret til at mishandle dem eller udose deres Blod."

Min æble Vens Stemme skjalv, da han ytrede disse Ord,
der var Taarer i hans Oine, og ude af Stand til at stjule
fin Bevcrgelse, forlod han hastig Bordet og ilede til sit Vcrrelse.

Hvad var det, som gjennem firti Aar af hans Liv gav
Chiniquy Kraft til heroisk at udholde en Rcrkke af Forfolgelser,
ja stadige Livsfarer for at kunne bringe især sit elskede Canada
Evangeliets Lys og sprede den katholske Kirkes Morke? Jeg
tror, at en saadan Begivenhed som den, vi her har hort om,
for en ikke liden Del hjalp Chiniquy til Aar efter Aar at gaa
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nteb Livet i sin Haand, altid lige villig til at ofre det paa

Evangelisationens Alter. Den franske Nation har en fceregen For-
staaelse af og Respekt for Heroisme, og netop dette Folk har Gud

stjcenket denne Heros, fom for Evangeliets Skyld mere end

nogen anden i sidste Halvdel af forrige Aarhundrede maatte

gjennemgaa de mest livsfarlige Forfolgelser, men om hvem det

kan siges som om Apostelen Paulus, at Herren frelste ham af
dem alle.

Den hele katholske Verden har nu sin Besogelsestid og

dette beror for en ikke liden Del derpaa, at alle de katholste
Nationer, endogsaa i det dybt formorkede Syd-Amerika, har
etableret Religionsfrihed. Den verdslige øvrighed kan derfor
ikke lcengere af den katholste Kirke forfores og misbruges til at

bekjcempe og knuse Protestantismen. Om hvad der derfor nu

kan udrettes, selv i et Land som det erkekatholfle Canada er

Chiniquy det mest lysende Vidnesbyrd. Som katholst Prest
forte han 93 over til Katholicismen, som evangelisk mere end

30- a 40,000 over til Protestantismen. Hans triumferende
Dod ved Begyndelsen af det nye Aarhundrede er som et mceg-

tigt Kald til den protestantiske Verden at evangelisere i de ka-

tholste Lande nu, da alle Dore er aabne. Og de seks mis-

handlede Missionærers Forbon for Chiniquy, saa forunderlig
bonhort, minder os om, at dette at bide, er det mindste og dog

tillige det virksomste, vi kan gjore for den katholste Verden.

December 1901.
I. Storjohann.



Lhiniquys Fortale.

Ü eg havde ingen Tanke paa at skrive denne Bog, fsr den
presbyterianfke Kirke i Canada holdt sin Generalforsamling i
1889. Det var den Dag, da jeg fejrede min 80de Fodsels-
dag, at Modet, paa Tilskyndelse af ve. Mae Viear), Lederen af
det presbyterianske theologiske Seminar i Montreal, og Pastor
ve. Warden, Sekretcer og Kasserer for det franske Evangelisa-
tionsarbejde, besluttede en enstemmig Lykonskning som Udtryk
for deres kristelige Agkelse og Hengivenhed for mig. Og det
blev da ved samme Leilighed enstemmig Besluttet at foretage en

Henvendelse til mig om at skrive en ny Bog med Titelen „Tre-
dive Aar i Christi Kirke", som flulde vcere et Sidestykke til min
forrige Bog „Femti Aar i den romerske Kirke".

Jeg kunde ikke andet end indvilge i denne Opfordring, thi
jeg folte, at jeg ikke vilde vise hverken min Gud eller mig selv
Retfærdighed ved kun at skrive om min 50aarige Trceldom under
Rom og ikke da tillige give en Beretning om min herlige Fri-
hed i Kristus. Jeg er derfor gaaet igang med at skrive en

Bog, der skal indeholde nogle af de mest slaaende Begivenheder
og Oplevelser, siden jeg kom i Besiddelse af Evangeliets fulde
Lys, en Tid, der omfatter ncesten 40 Aar).

I Lobet af denne sidste Periode af mit Liv, som har vceret

meget rigt paa Oplevelser, har jeg gjennemreist mange Lande

) Om Mac Vicar, se Side 84.
) Chiniqny nlevner ikke her at det allerede fcerdige Manuskript til

„30 Aar i Kristi Kirke" blev odelagt ved en Ildebrand, som det med
Grund antages, paafort ham af Katholikerne, og at derfor Arbeidet drog
sig hen til det blev 40 Aar istedetfor 30.
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og besøgt forfkjellige Verdensdele, og holdt Tusinder af Prcedi-
kener og Foredrag; idet jeg saaledes udbredte Evangeliet, har
jeg haft Anledning til at fe den menneskelige Natur i dens for-
skjellige Former. Disse mine Erfaringer beviser den gamle
Sandhed, at „Sandheden ofte er underligere end Digt"; jeg
føler derfor, at det jeg har at meddele i denne Bog er stikket
til at fcengfle Interessen faavel som til at meddele nyttig Kundstab.

Maatte den og vcekke Protestanterne til med fornyet Kraft
at modstaa den katholske Kirkes Overgreb og til at udbrede

Sandheden blandt Pavedømmets formørkede Trcelle og Til-

hcrngere.
I dybeste Forstand har jeg flrevet denne Bog, fordi jeg

ikke kunde lade det bære. Den Sandhed, jeg har at frembære,
er ikke min egen, den tilhører min himmelske Fader, og denne

Skat er jeg nødt til at uddele til andre saa langt, jeg magter det.

Det er med disse Følelser og i denne Hensigt, at jeg lader

denne Bog gaa ud for at gjøre sin Gjerning. Det er mit

Haab, at den maa gjøre en god Gjerning ogsaa naar jeg er

borte, og at jeg saaledes, selv naar jeg er død, maa faa Lov

at fortsætte at forkynde Evangelium.



paakaldelse

barmhjertige, himmelske Fader: For at adlyde Dig, naar

Du taler ved mig til Din Kirke, vil jeg berette Dine Born
om nogle af de Ting, jeg har set, hort og udrettet siden hin
velsignede Dag, da Du gav mig Dit frelsende Lys.

Hjcrlp mig Dn, styr mine Tanker og min Pen paa en

saadan Maade, at alt hvad jeg siger blir til Din LEre og Dine

Freistes Bedste.
Amen I
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Ch. Chiniquy



 



Lhiniquu: Fatholicismen. II. i

1 ft e å apif e t.

Anstellen.

%eg var ikke lidet forbauset, da jeg i Begyndelsen af den an-

H den Uge i November 1858 aabnede min Dor for en fom
bankede paa, og faa fandt mig Ansigt til Ansigt med Mailloux,
Biskopen af Quebecs Storvikar, som havde fulgt Bistopen i

Chicago til vor By den mindevcerdige 3. August famme Aar,
da min Menighed suldstcendig brod med den kathoW Kirke.

Efterat vi havde vekslet de scedvanlige Hoflighedsformer,
spurgte han mig, om vi var faa absolut alene, saa han kunde
overlevere mig et hemmeligt Budstab fra Canadas Biskoper.
Jeg forsikrede ham, at vi var saa aldeles alene, at ingen kunde

hore os uden vor Gud.
„I det Tilfcelde", sagde han, „er jeg glad ved at faa

mere Overbcereren af et Budskab, som jeg haaber vil sætte en

Stopper for de to sidste Aars sorgelige Uenigheder og skrcekke-
lige Skandaler".

„De kan ikke have glemt, hvor kjcer Bistoperne havde Dem,
og hvor gode de var imod Dem. Efterat Biskopen af Quebec
havde stillet Dem i Spidsen for de to vigtigste og rigeste Me-

nigheder i sit Bispedomme, Beauport og Kamourafla, gav Bi-
skopen af Montreal Dem den største Forret som nogensinde
gives til Prcester, nemlig Tilladelsen til frit at reise rundt og
prcedike i hele hans Bispedomme, hvor De selv onflede. Denne
samme Biskop af Montreal har jo ogsaa forst skaffet Dem det
pragtfulde gyldne Crusifix, som De nu gjemmer som et offent-
ligt Bevis paa Pavens personlige Agtelse for Dem; han har
ogsaa givet Dem den officielle Titel af: „Canadas Afholds-
apostel", og det er paa denne samme Biskops Raad, at Byen
Montreal har givet Dem den Guldmedaille, som De nu bcerer
paa Deres Bryst".



■•—I

Nuvel, disse samme crrvcrrdige Biskoper, som har overost
Dem med LEre og Hcrder, medens De arbejdede sammen med
dem, har sendt mig til Dem med Tilsagn om, at de vil gjore
endnu langt mere for Dem, hvis De som en lydig Son vil
vende tilbage til den hellige Kirke. Bebreid Dem ikke og be-
breid heller ikke mig, thi jeg er endnu Deres Ven, som jeg var

det dengang, De var iblandt os. Tilgiv og glem, hvad der
kan va're feilet baade af mig og den forrige Biflop af Chicago.
Vend tilbage, kjcere Fader Chiniquy, vend tilbage til Canadas
hellige Kirke, som har fort Dem i Triumf fra Lawrenceflodens
nederste Egne til Huronfjoens Bredder. Vi er rede til at gjore
meget mere for Dem endnu. Kom og tor de Taarer, som vce-

der saa mangt et Kind! Kom tilbage og glced faa mangt et

kjcrrligt Hjerte, der nu sorger over Deres Adskillelse fra os".
Idet han udtalte disse sidste Ord, tog han min Haand i

sin og trykkede den paa det kjcerligste, idet han badede den med
sine Taarer.

Jeg vilde ikke voere cerlig, hvis jeg forsagte at ncegte, at

hans Ord og hans Taarer gjorde et dybt Indtryk paa mig.
Mit stakkels svage Hjerte var nok modtageligt for den ZEre,
den Værdighed og de Rigdomme, som ventede mig Resten af
mit Liv, vilde jeg kun modtage dette Fredstilbud fra Canadas
romerfl-katholfle Biskoper. Og jeg vilde sikkert nok vcere falden
som et Bytte for Fristeren, havde ikke min kjcere Frelser kom-
met mig til Undscetning. Men han var selv tilstede for at

styrke og redde sin stakkels svage, halvt besejrede Tjener.
I det Oieblik saa jeg for mit indre Oie et helligt, mceg-

tigt Syn: Jeg saa min Frelser paa Toppen af et hoit Bjerg,
hvorhen Djcevelen havde fort ham for at vise ham alle Ver-
dens Herligheder og Riger. Og det forekom mig, som om jeg
horte Djcevelens Rost, der sagde: Alt dette vil jeg give dig,
hvis Du vil falde ned og tilbede mig. Men Svaret, fom jeg
horte fra Jesu Mund, gjennembcevede mit Hjerte: „Vig fra mig.
Satan, thi der staar skrevet: Du flal tilbede Herren din Gud
og tjene ham alene!" Som et Lynglimt gjennembcevede disse
Ord mit hele Vcesen, og gjorde mig til et nyt Menneske. Jeg
folte mig saa stærs som en uovervindelig Kjcempe, skjondt jeg
vel vidste, at jeg ikke var besjælet af egen Kraft.

Ud af denne Kraftfolelse svarede jeg: „Min tjære Mailloux,
jeg er meget taknemmelig mod Dem for den Interesse, De viser
for mig, og jeg paafljonner Deres oprigtige Hensigt ved at

bringe mig dette Bud fra Canadas Bifloper. Og jeg skulde
sikkert nok have modtaget Deres venlige Tilbud, hvis jeg havde
forladt den romerske Kirke af verdslige Grunde. Men min Gud
ved, at det kun er for hans Skyld og for at adlyde ham, at
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jeg er den jeg er i denne Stund. Tilgiv mig for den Skuffelse,
jeg maa udscette Dem for. Sig de gode Biskoper, at jeg er

meget taknemmelig for dette sidste venlige Forsog, de gjor, for
at overtale mig til at vende tilbage til den romerste Kirke. Men
sig dem og, at om de end tilbod mig alle Vcerdigheder og alle
den romerske Kirkes utalte Skatte, saa vilde jeg dog ikke tage
dem i Bytte for den Rigdom, jeg har fundet i min Bibel".
Og idet jeg sagde disse sidste Ord, rakte jeg ham Bibelen.

Ncrppe havde jeg udtalt disse Ord, for hans Hoved sank
ned i hans Hcender, og han grced som et Barn flere Minuter,
der forekom mig saa lange som Timer, thi jeg blev usigelig
bedrovet ved at se denne uventede Sorg.

Men efterat han havde lettet sit Hjerte med disse Skuffel-
sens Taarer, loftede han atter Hovedet og saa paa mig. Men
nu var hans Blik forandret, hans Ansigt var fortrukket af
Raseri. Idet han hcevede sin Knytnceve lige op i mit Ansigt,
udbrod han: „Elendige Frafaldne! Ved De ikke, at De under-
skriver Deres egen Dodsdom ved at ncegte at modtage det Fre-
dens Bud, som jeg nu har overbragt Dem. De kjender vel
baade Rettigheder og Love indenfor vor hellige Kirke. Vore
bedste Theologer siger os, at fra denne Time af har De ingen
Ret til at leve.

Og vor hellige Fader siger i sine Loves Compludium og
i vor jure canonico, at det er hverken et Mord eller en Synd at
berove Dem Deres elendige Liv. Dersom De har glemt disse
Love, saa er der nok dem, som snart vil komme til at minde
Dem om dem. De har ikke ti Dage igjen at leve!

Ved disse Ord steg hans Raseri til en saadan Hojde, at

Fraaden bedcekkeve hans Lceber. Jeg svarede ham: „Jeg la-
der mig ikke mere bevcege af Deres blodige Trudsler end for
af Deres glimrende Lofter om jordisk IEre og Hceder. Jeg
tjener en Gud, som kan beskytte mig imod Pavers, Prcesters
og romerske Slavers Ondskab. Hvis det er hans Villie, at

ogsaa mit Blod skal blandes med alle de Millioners, som I
allerede har udgydt, saa er jeg villig til at ofre mit Liv for
Evangeliets Sag".

For jeg havde talt ud, havde han alleredr grebet sin Hat
og Stok og var ude af Huset sortere end han kom. Jeg kunde
skrive et Bind om de forskjellige Folelser, som gjennemstrommede
mig, da jeg blev alene efter hin morke Time. Men kun de,
der selv har gjennemlevet noget lignende, kan forstaa mig.

Da jeg var blevet alene, faldt jeg paa K'ncv og bad om
mere Visdom og Mod til at mode den nye Kamp, som ventede
mig. Paa mit Bord laa det niende Bind af St. Thomas's
Theologi. Jeg aabnede det og fæste, at Katholikerne nu havde

l
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lige saa stor Ret til at drcebe mig, som de havde til at drcebe
en Ulv, som trcrngte sig ind for at odelcegge deres Faar, ja,
at det var en saa hellig Handling at tage mit Liv, at den Ka-

tholik, der vilde vove sit Liv for at drcebe mig, vilde faa alle

sine Synders Forladelse i Lon.
Den næste Dag kom to af mine tjære Omvendte ind til

mig og sagde: „Vi kommer i manges Navn for at bede Dem
om at forlade Kolonien, hvis De ikke er istand til at standse
et Rygte, der denne Morgen er sat i Omlob mod Deres Ka-

rakter, og som nu breder sig hurtigere end en Proeriebrand".
„Hvilket Rygte", spurgte jeg.
„De ved vel", svarede de, „at Storvikar Mailloux gik lige

fra Dem til Pater Belanger igaar, for at prcedike og holde
Messe for hans Folk. Der var nogle Katholiker samlede der

igaar Aftes, og til dem fortalte Mailloux, blandt meget andet,
at De havde saa mange ucegte Born rundt om i Canada, at De
var blevet domfceldt og nodt til at forlade Landet af den Grund.
De tredive, som paahorte denne Fortcelling, bcerer nu idag dette

Rygte mod Dem ud over hele Byeu. Saa snart vi horte det,
troede vi, det var bedst at underrette Dem om Sagen, og De
ved bedst selv, hvad De har at gjore af Hensyn til Dem selv
og Deres talrige Venner".

Jeg svarede dem: Mailloux farer sandelig haardt frem mod
en gammel Ven. Nu beskylder han mig for grove Scedelig-
hedsforbrydelser, og igaar sagde han mig, at jeg skulde blive

myrdet. Jeg forstaar nu, at for Katholikerne tager mit Liv,
vil de forst gjore Ende paa min LEre. Men det bliver vel

nodvendig, at vi endnu engang viser den katholste Kirkes Ud-

sending, at han ikke befinder sig i Jnquisitionernes Land lcrnger,
hvor Uretfcerdighed og Grusomhed kan dominere efter Forgodt-
befindende over alle, som den kalder Kja'ttere. Her har vi da
Lov og Ret til Beskyttelse baade for vore Legemer og vor ZEre.
Vcer derfor saa god at folge mig til John Belangers Hus, der

træffer vi formodentlig endnu Storvikaren, og saa faar vi se,
hvad der videre er at gjore.

Fem Minuter senere stod vi Ansigt til Ansigt med Mailloux,
der ganste rigtig befandt sig i John Belangers Hus og Sel-
stab. Uden at hilse paa ham, sagde jeg: „Vil De vcere af den

Godhed at sige mig, om De kjeuder noget til, at jeg i Canada

stulde have mange ucegte Born, og om De selv har fortalt
dette nogetsteds". Ved dette Sporgsmaal blev han saa bleg
som et Lig og svarede med fljcelvende Stemme: „Nej, noget
saadant har jeg aldrig sagt. Jeg ved, at De var en god Prcest,
og at De aldrig har forsyndet Dem paa den Maade".

„Skammer De Dem ikke, Mailloux", raabte John Belan-
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ger med en skrækkelig Ed. „Igaar Aftes fortalte De her hos
mig for tyve Vidner, at Fader Chiniquy mindst havde 12 ucegte
Born i Canada!" „Jeg sagde ikke at han havde dem", sagde
Mailloux, jeg sagde kun, at jeg havde hort, at han skulde
have dem". Men John Belanger svarede med en ny Ed: „Nei,
men om De sagde, at De havde hort det. De sagde, at det
var saa. Og De burde skamme Dem ved at forsoge paa at

ncegte det nu idag. Pak Dem herfra og fæt aldrig Deres Fod
i mit Hus mere". „Men forst, Mailloux",_ sagde jeg, „beder
jeg Dem her foran disse Venner at sige mig, om Biskoperne
har domfceldt mig og sendt mig ud af Canada?" Med en

Stemme, der var halvkvalt as Skam, svarede han: „Nej, det
kan jeg ikke sige, thi jeg er overbevist om det modsatte. Jeg
ved, at Biskopen som et Tegn paa sin Agtelse har givet Dem
en Solvkalk til Messen. „Da er De selv en fordomt Logner",
udbrod Belanger igjen; thi igaar Aftes fortalte De os, at Bi-
skoperne havde jaget Chiniquy ud af Landet".

„Godt", svarede jeg, „det er alt, hvad jeg onsker at vide.
Farvel".

Da jeg nu kom tilbage med mine to Venner, raadede de

mig til at anklage ham, og de mente at kunne skaffe to Vidner
paa, hvad han havde tøjet paa mig. „Nej, mine Venner",
svarede jeg, „det er ikke de Kristnes Maade at fare frem paa
Mod sine Fjender. Jeg foretræffer at folge Kristi Raad, —

at tilgive. Desuden har han mere skadet sin egen Sag end
min. I saa, hvor forvirret og skjcelvende han blev i min Ncer-
vcerelse, og hvorledes han er blevet jaget ud af sin bedste
Vens Hus.

Fire Dage senere kom Dommeren i Manteno, en By no-

get nordligere end Boubonnais Grove, for at besoge mig.
„Jeg finder, at det er min Pligt, kjcere Chiniquy", sagde han,
„at fortcelle Dem, at der er en formelig Sammensvcrrgelse
igang blandt Prcrsterne og den katholske Befolkning i Bour-
bonnais imod Deres ZEre. Igaar fik jeg, ifolge min Stilling
som Dommer, Syn for Sagen. De fjender Madame Brosseau,
som har Ord for at vcere den smukkeste Dame i Byen. Nuvel,
igaar da hendes Mand kom hjem fra Byen til sin Middag,
fandt han sin Hustru badet i Taarer. Paa hans Sporgsmaal,
om hun var syg, svarede, „ikke syg, men bedrovet. Jeg har",
sagde hun, „paa min Samvittighed en Byrde, der tynger vcerre

end noget Bjerg. Jeg burde have bekjendt det for Dig for
længe siden, men jeg vovede det ikke. Du erindrer, at da Du
var i Californien for nogle Aar siden, var Fader Chiniquy
vor Prcrst i Bourbonnais, og at jeg dengang maatte gaa til
Skrifte for ham. Men istedetfor at handle med mig som en
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ærlig Præst, gjorde han Ting, som jeg skammer mig ved at

gjentage; og nu, da han er en skjændig Frafalden og forsoger
at odelægge vor hellige Religion, nu finder jeg, at det er min
Pligt at afflore Sandheden". Naturligvis blev Bronsseau
rasende paa Dem. Han kom til mig for at faa vide, paa hvad
Maade han bedst skulde faa Dem straffet. Jeg svarede, at han
gjorde Ret deri, men at jeg forsk maatte tale med hans Hustru.
Da vi kom til hende, fortalte hun alt, og gjentog det derpaa
endnu engang, for at jeg kunde faa det nedskrevet, og jeg strev
tre tætskrevne Ark om alle de Skjændigheder som en Mand kan
gjore, og en Kvinde kan afslore. Derpaa tog jeg op af min
Lomme denne Bibel og sagde: „Nu, Frue, maa De sværge paa
denne Bog, at De har talt Sandhed, thi det er min Pligt som
øvrighed at tage Dem i Ed, for at jeg kan gaa videre efter
Loven". Hun gjorde da forst nogle Indvendinger, men da jeg
sagde, at Eden var uomgjængelig nodvendig, brast hun i Graad
og udbrod: „Jeg kan ikke sværge paa dette". „Hvorfor ikke",
spurgte jeg. „Fordi det er Logn altsammen. Min Skrifte-
fader befalede mig at fortælle det, og jeg vovede ikke at være

ulydig mod ham".
„Og nu", sluttede Dommeren, „har jeg det Raad at give

Dem, at De straks aabner en retslig Undersogelse imod Præsten.
„Nei", svarede jeg. „Jeg foretrækker at folge min Frel-

fers Exempel. Jeg vidste, hvad det vilde koste mig at træde
nd af den katholfle Kirke. Kristi Forudsigelser maa gaa i Op-
fyldelse paa mig lige saa vel som de er gaaede i Opfyldelse
paa dem, der for mig har kjæmpet imod Rom. Det var dette,
Frelseren beredte os, da han sagde

Velsignet er I, naar man forfølger Eder og taler alle-
haande ondt om Eder for min Skyld og lyver det. For saa-
ledes har de forfulgt alle Profeter for Eder).

®) I bet folgende Kapitel beretter Chiniquy, hvorledes han dog ad
Lovens Vei nodtcs til at forsvare sig mod Fader Brunet. Sammen
med Mailloux holdt denne i Bourbonnais en Rcrkke Prcediiener for at

tilskynde Indbyggerne til at skrifte. I S'riftestolen forbod Brunet Fol-
let paa det strengeste at have noget med Chiniquy at gjore eller at hore
ham, og han lod dem vide, at det var ingen anden end Chiniquy, som
havde sat Ild paa Kirken i Bourbonnais (se herom forste Del Side 118).
Naar de udtalte sine Tvivl herom, erklcercde han, at de skulde tro, hvad
deres Skriftefader fortalte dem, og at de kunde fortælle det til andre.

Da flere af de, der havde skriftet, berettede dette kil Chiniquy, blev
Burnet paagrcbet, netop som han skulde drage bort, ved et stort Ghrste-
bud, som holdtes til Mre for ham — og stillet for Retten. 12 Vidner
fremstilledes, men det lykkedes dog at faa adskillige af disse til at tilstaa,
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2 is e ii Kapitel.
Mmgcrsnodcn.

Aarene 1858 og 59 var en hojst ulykkelig Tid for vor

Koloni i St. Anna. Paa Lavlandene var vor hele Indhost-
ning blevet sdelagt af Frost i 58 og af Oversvommelfe i 59.

For ikke at sulte ihjel, blev vi nodte til at pantsætte vore

Jorder og laane Penge af Aagerkarle, som tog 20 og 30 pCt.
Renter af os.

Af alle Ord i det menneskelige Sprog er Hungersnod det

forfcerdeligste.
Den forste Sondag i Mai 1859 faldt en ung Kone dod

om paa Veien til Kirken. Jeg horte senere, at hun og hendes
Mand kun spiste et Maaltid om Dagen for at forhindre deres
tre Born fra at sulte ihjel. Og nu var hun selv bukket under

af Mangel paa Ncrring. Ingen Ord kan udtale min Elendig-
hed i disse morke Dage, de morkeste Dage i mit Liv.

For at kunne hjcelpe mine stakkels Folk saa meget som
muligt, havde jeg ikke alene solgt mine to Heste og min Trille,
men jeg havde ogsaa pantsat mit Uhr, min Guldmedaille, alt

jeg ejede, ja endogsaa mit Hus og mit kjcere Kapel. Og hvad
mere var, jeg havde laant af forskjellige Pengemcrnd 1000 Dol-

lårs, som, naar de forfaldt, stulde tilbagebetales af Penge, som
jeg selv havde tilgode. Men da Tilbagebetalingsdagen kom,
havde jeg ikke vceret istand til at samle en eneste Cent.

De romerske Prcester havde forudset dette, og de havde op-
kjobt mine forfaldne Vexler i Haab om paa den Maade at ode

at de havde aflagt Ed ene og alene paa Grundlag af Fader Brunets
Oplysninger i Skriftestolen.

Processen varede fra 15. November 1858 til 23. April 1861. Brunet
blev domt til at betale 4625 Dollars eller tilbringe 14 Aar i Fcengsel.
Han valgte det sidste, thi hans katholske Venner havde lovet ham, at de
nok fluide hjeelpe ham med at flygte. Sex Maaneder efter blev han en

mork Uvejrsnat befriet af en dertil lejet Bande, der brod ind i Fcrngslet.
Han flygtede til Montreal, hvor han indbildte Katholikerne, at Jomfru
Marie havde vist sig for ham og aabnct Fængslets Dore.

Intet, siger Chiniquy, kunde dog bedre aabne Folks Djne for den

fordærvelige Brug, der kan gjores af Orebigten, og det er ingen Over-
drivelse at sige, at mere end et Tusend Katholiker gik ud af deres Kirke,
efterat have saaet Rede paa denne flamlose Proces.

Ikke desto mindre kunde man lcese i Proestebladet: Repertoire gene-
ral du clergé Canadien, pag. 251: Fader Brunet ljoempede med en

i Sandhed apostoliff Iver, og hans Kamp voldte ham 6 Maaneders
Jndestamgscl i en af de forenede Staters usunde Fcrngsler".



lægge mig, og saaledes faa en Ende paa, hvad de kaldte vor

skandalöse Splittelse.
Alt hvad jeg ejede, blev solgt ved Raadhusdoren i Kan-

kakee. Min Ko, min Seng, mit Piano. Jeg fcrldte Taarer,
da mit Bibliothek blev bragt bort, og jeg tog min store, gamle
Bibel i Haanden og bad om at maatte beholde den ialtfald.
Dette blev heller ikke nægtet mig.

Den Nat sov jeg paa det bare Gulv. Men jeg havde en

Pude under Hovedet, som var bedre end nogen anden Pude,
min dyrebare Bibel. Aldrig har jeg sovet bedre end den ufor-
glemmelige Nat, da mit Hoved hvilede paa den guddommelige
Bog.

Den nceste Morgen maatte jeg bruge mine Kncer som
Bord. Men havde jeg end kun nodtorftig Fode for mit Legeme,
saa fik dog Sjælen nyde Livsens Brod. Jeg tæfte i min Bibel.

„Samler Eder ikke Skatte paa Jorden, hvor Mol og Rust
fortærer, men samler Eder Skatte i Himmelen, hvor hverken
Mol eller Rust fortærer, og hvor Tyve ikke bryder ind og
stj celer".

Samme Dag fik jeg et Brev fra Charlottetown paa Prince
Edwards £3, hvorfra endnu aldrig noget Brev var blevet

adresseret til mig. Brevets Jnddold var folgende:
„Vi har hort om Deres heltemodige Kamp mod vor fælles

Fjende, Rom. Vi kan ikke lade Dem staa alene, medens De
saa tappert stiller Dem i Breschen. Nogle faa evangeliske Ven-
ner i Charlottetown og Omegn sender Dem 500 Dollars for
at styrke Deres Arbejde og opmuntre Deres Hjerte.

Deres hengivne Georg Sutherland, Prcest".
500 Dollars var en stor Sum, og jeg maatte takke min

naadige Fader for dem. Men omgivet, som jeg var af for-
komne, sultende Familier, varede de knapt i to Dage!

Da denne Forsynets Hjcelp var opbrugt, og jeg intet mere

havde at give mine Folk uden mine Taarer, faldt den Tanke
mig ind, at jeg jo kunde reise til et eller andet Sted, som ikke
var hjemsogt af de Plager, som havde odelagt os, og der bede
kristne Mennesker om at hjælpe os. Præsten Staples ved den
presbyterianste Kirke i Kankakee gav mig et Brev med til Prcr-
sten Leyburu, Udgiver af Bladet „Presbyterianeren" i Phila-
delphia, og jeg begav mig uden Ophold afsted til den fjernt-
liggende By.

Jeg tog ind i et anstcendigt Hotel og opsogte Prcrsten
Leyburn. Han tog hoflig imod mig, men jeg følte, at han
var kold som et Isbjerg. Dette var forste Gang, jeg flulde
ud at tigge. Som Prcrst i den romerske Kirke havde baade
jeg og alle Nodlidende i min Menighed haft Overflod. Da
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han havde læst Brevet, sagde han: „Det er et stort Uheld, at

Mr. Staples har raadet Dem til at komme til Philadelphia
for at faa Hjcelp. Det er ikke en Maaned siden, at en anden

katholst Prcest kom til mig og sagde, at han var forarget over

den romerske Kirkes Vildfarelse og onflede at blive Protestant.
Jeg tog vel imod ham, og mange af Byens Prcester stottede
ham med mig, ja vi gav ham endogsaa Indpas i vore Fami-
lier og gjorde alt, hvad vi formaade for at hjcelpe ham. Men
vi fandt snart ud, at han var et slet Menneske, en Tyv og en

Dranker, og den vcerste Logner vi endnu havde truffet paa. De
vil derfor kunne forstaa, at det er hojst uheldig for Dem at

komme her saa snart efter denne Ex-prcest. Jeg onsker ikke at
bebreide eller nedslaa Dem, og den andens Uvcrrdighed betyder
ikke, at jo ikke De kan vcere en ærlig Mand. Men De har
Forstand nok til at indse, at Deres Mission at samle Penge
til Deres hungerlidende Menighed just paa dette Tidspunkt vil
blive modt med stor Fordom her hos os. Kom ikke med store
Forventninger. Mit Raad er, at De idag Kl. 12 gaar til
Bonnemodet i Samsongadens Kirke, og der selv fremstiller baade
Deres Stilling, Deres Provelser og Deres Dnsker saa godt
De kan for den store Skare Kristne, som der er samlet. Tal
saa kort som mulig, og stol paa, at Gud vil hjcelpe Dem".

Kirken var stor og aldeles fuldpakket af Mennesker. Men
jeg var knapt begyndt paa min Tale, da Prcesidentens Klokke
afbrod mig, idet han sagde: „Her har vi ikke Lov til at tale
mere end i 5 Minuter".

Skuffet og forvirret maatte jeg sætte mig, og jeg folte,
at jeg kun havde skadet min Sag. Paa mange Ansigter kunde
jeg se en slet dulgt Foragt og Medlidenhed med mit daarlige
Engelsk. Min forste Optrceden her i Philadelphia var et fuld-
stcendigt Fiasco. Ogsaa vr. Leyburn syntes skuffet og utilfreds
ved at se mig igjen. Men han beklagede dog, at Prcesidenten
ikke havde vceret saa hoflig, at han i Betragtning af, at jeg
endnu ikke helt magtede Engelsk, havde givet mig i det mindste
ti Minuter at tale i. „Men", sagde han, „tab ikke Modet,
Gud hersker bag de morkeste Skyer".

Da jeg nu bad ham give mig en Anbefalingsskrivelse til
Byens ovrige Prcester, svarede han:

„Min tjære Ven, det eneste jeg kan gjore for Dem, er

at give Dem de ledende Prcesters Navn og Adresser, og selv
dette beder jeg Dem om ikke at tale om til nogen. De maa

ikke engang ncevne mit Navn. Hvorledes kan jeg anbefale
Dem, da De jo er en fuldstcendig Fremmed for mig. Her er

Prcesten Staples Anbefalingsbrev til mig. Tag det med Dem
til de Prcester, De vil besøge. Mere kan jeg ikke gjore for
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Dem. Og dermed Gud befalet". Og med disse Ord afskedigede
han mig faa hastig, som om jeg havde haft Kopperne.

Det var forsent at begynde mine Besog den Eftermiddag.
I de Dage var der ingen Sporvogne, og jeg havde kun 4

Dollars i Lommen, og deraf skulde jeg betale mine Hoteludgifter.
Der var saaledes ikke Tale om at kunne tage en Vogn. Fra
den ene Prcest til den anden maatte jeg vandre tilfods, og i
den store Stad Philadelphia boede de meget langt fra hver-
andre. Da jeg sad alene i mit Vcerelse, var det ingen let Op-
gave, jeg havde for mig; hvor mine Tanker vendte sig, saaes
kun morke Skyer og ubestigelige Bjerge af Vanskeligheder og
Hindringer. Men jo mindre Hjcelp jeg kunde hente mig fra
Menneskene, jo mere folie jeg Nodvendigheden af at vende mig
til min himmelfle Fader og scette al min Lid til ham. Da jeg
aabnede min Bibel, saa jeg Guds vidunderlige Forsyn i, at
mine Ojne faldt paa disfe Gnds Ord til Elias (1 Kong 17,3,4).
„Gaa herfra og vend dig mod Osten og skjul dig ved Bcekkken
Krith .... og Ravnene har jeg befalet at forsorge dig der".

Jeg faldt paa Knce og bad Gud lige saa meget med mine
Taarer som med mine Sæber om at se i Barmhjertighed til

mig og min stakkels hungrende Menighed
Den Nat kunde jeg ikke lukke mine Oine, det var, som

om jeg horte mit stakkels udsultede Folks Fortvivlelsesraab,
uden at der dog var nogen til at hjcelpe dem. Mit Hjerte
var ncesten knust. Og skjont de Ord, jeg havde lcest, i Oie-
blikket havde tröstet mig, var dog min Tro ikke stcerk nok til
at kaste den Frygt fra mig, at jeg den nceste Dag kun vilde
faa kolde og foragtelige Bebrejdelser til Svar paa mine Bon-
ner og Forestillinger. Jeg saa ligesom for mit indre Oie de

tusen hungrende Born, der bonfaldt fine sonderknuste Forceldre
om Mad, medens disse intet andet havde at give end sine Taarer.

Da Morgenen endelig oprandt, kunde jeg ingen Frokost
spise. Jeg skammede mig ved at scette mig til et saadant rige-
ligt dcekket Bord, naar saa mange af mine kjcereste Venner nd-

gjod bitre Taarer af Sult i sine ulykkelige Hjem.
Endelig var den frygtelige Provelsestime kommen. Akan

havde sagt mig, at jeg ikke kunde opsoge Prcesterne for Kl. 11.
Da jeg maatte gaa to Mil) til den forste paa min Liste, maatte

jeg begive mig afsted Kl. 10. Jeg havde betalt Storste-
parten af mine Penge til Hotelvcerten, saa jeg maatte gaa
tilfods.

Dagen var trykkende hed, 90 Gr.) i Skyggen, og ikke et

'0 Engl. Mil.
) Fahrenheitgrader.



11

Vindpust bevægede Luften i disse 10—15 Mil lange Gader,
hvori Husene paa hver Side var 3—5 Etager hoje. Jeg havde
ikke gaaet mere end en Mil i den glodende Atmosfære, da jeg
var nær ved at besvime. Ved det forste Besag blev jeg slet
ikke modtaget. Pigen udtalte mit Navn galt, og jeg horte
Prcesten svare: „Det Navn kjender jeg ikke, det er vel en

Tigger igjen; sig ham, at jeg har det travlt, og at han faar
komme igjen en anden Gang". Pigen gav sin Besked, smeldte
Doren igjen for mig, og jeg maatte gaa.

Klokken var halvto, da jeg naaede den nceste Prcests Dor.
Her sendte jeg nu ind mit Kort (thi jeg havde undervejs kjobt
mig nogle Kort og strevet mit Navn paa dem). Men Pigen
kom strax efter med den Befled, at Prcesten spiste Middag, og
jeg kunde ikke træffe ham for Kl. 3. Og atter blev Doren
slaaet i for mig, og jeg maatte ud igjen i den glodende Sol-
steg. Jeg folte mig saa skuffet og ydmyget over saaledes at
være blevet vist bort, at jeg ganfle udmattet satte mig paa
Stentrappen foran Huset for at hvile lidt. Mit Hoved vcerkede

og svimlede under den brcendende Sols Straaler, og jeg tror,
jeg havde faaet Solstik, havde ikke en velgjorende Taarestrom
et Ojeblik lettet mit Sind. Til mine vorige Vanfleligheder
kom nu ogsaa, hvad jeg vistnok for havde hort omtale, men

endnu ikke selv erfaret, nemlig Blemmer paa Fodderne. Det
er simpelthen forfærdeligt. Jeg var kun vant til den blode
Grcesbnnd ude paa Prcerien, og mine Fodder taalte ikke at gaa
paa de haarde Gadestene. Huden gik af, og Blodet lob i mine
Stovler. Hvert Skridt var en Pine. Det var, som Pigger
blev stukket ind i Kjodet, eller som om jeg blev brændt med
glodende Kul. I denne Forfatning naaede jeg Dr. I.s prcrg-
tige Bolig. Her trængte jeg mig udenvidere ind forbi Pigen
og satte mig paa den forste Stol jeg saa. Jeg bad om at faa
tale med Prcesten, men fik den Besked, at han netop skulde reise
paa Landet. Da jeg nu i Fortvivlelse bad Pigen gaa ind og
sige, at jeg maatte tale om kun nogle faa Ord med ham,
blev jeg uden mange Omstændigheder vist bort af Fruen selv
med den Besked, at Vognen stod for Doren, og jeg fik skrive,
hvis jeg onskede noget.

Jeg vaklede ud som en drukken Mand. Jeg havde jo endnu
ikke smagt Mad den Dag og dertil gaaet omkring fem Timer i
den brændende Solsteg. Nu formanede jeg ikke mere at gaa.
Jeg vaklede og faldt om ved et Gadehjorne. Og medens jeg
endnu forsogte at raabe til Gud om Hjælp i Noden, tabte jeg
Bevidstheden.

Hvor længe jeg laa saaledes, ved jeg ikke. Da jeg atter
kom til mig selv, saa jeg mig omgivet af flere Mennesker, der-
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iblandt af en hoj, sortklcedt Dame. Da hun saa mit Ansigt,
udbrod hun forundret: „Men er det ikke Fader Chiniquy, fom
igaar talte til os i Samsongadens Kirke? Hvad er i Vejen
med Dem?"

„Mine Fodder er blodige, og jeg har gaaet om i Solen

siden Kl. 10 imorges" svarede jeg; snart efter var en Vogn
hentet, og jeg kjorte sammen med den venlige Dame til hendes
Bolig, hvor en Doktor strax blev tilkaldt.

Denne gode Samaritan, om hvem vi senere skal faa hore
mere, var Rebekka Snowdon.

Trellie åapiies.
cSn Barmhjertighedens -Lngel og Manna fra Kimlen.

Denne Dame var en sand Barmhjertighedens Engel for
Byen Philadelphia. Sin store Formue anvendte hun ncesten
udelukkende til Hjcelp for Fattige og forskjellige kristelige For-
maal. Hun havde derfor en meget stor Indflydelse over Prce-
sier og Menighedsmedlemmer, og hun var Sjcelen i en stor
Del as Byens kristelige Arbeide. Fra alle Samfundsklasser
kom Fattige og Ulykkelige til hende for at faa Hjcelp, paa samme
Tid som de Rige altid var villig til paa hendes Bon at aabne

sine Skatkammere.
Ved to Lcegers Pleje overvandt jeg hurtig mit Ilde-

befindende.
„Da Doktorerne", sagde Miss Snowdon til mig den næste

Morgen, „haaber, at De imorgen er frisk nok til at Deure til-

stede ved Bonnemodet i Samsongadens Kirke, vil jeg gaa og
bede om, at der sammenkaldes et scersiilt Mode af Prcester.
Gjennem Pressen har jeg fulgt Dem ligesiden Deres og Deres

Menigheds mcerkelige Omvendelse. Baade Mr. Stuart og jeg
har korresponderet med flere af Deres Nabopræster, og vi har
modtaget de bedste Vidnesbyrd saavel om Deres Omvendelse
som om det evangeliske Arbeide, De har udsort. Vi ved ogsaa
Besked om de svcere Tab, I har lidt paa eders Avling. Mr.
Stuart ved mere om Dem end De selv aner. Alt hvad vi kan
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gjore for at hjcrlpe Dem i Deres vanstelige Gjerning, skal blive
gjort. Derfor vcrr ved godt Mod og stol paa Herren".

„Der er Millioner af ledige, dovne Dollars i alle vore

store Byer. Ved Guds Naade maa nogle af disse ledige Dol-
lårs hentes frem og anvendes til at redde Deres udhungrede
Menighed. Der er tusenvis af Kristne, som med Glcrde vil
dele med Dem og Deres Venner de Rigdomme, som Gud har
betroet til Deres Forvaltning".

Gud alene ved, hvilken Balsom hendes Ord var for mit
saarede Hjerte. Vi læste derpaa den 103. Psalme sammen:
Lov Herren min Sjcel, og alt hvad i mig er, love hans hellige
Navn. Derpaa bad hun inderlig til Gud for mig og for mine
stakkels Folk.

Den Georg Stuart, som Miss Snowdon havde talt om,
kjendte jeg af Omtale. Jeg vidste, at han var Chef for en af
de rigeste Banker i Philadolphia, en af vor Tids storste friste»
lige Filantroper og Grundlægger af Unge Mcends kristelige
Forening.

Den nceste Dag kjorte han os til Modet; jeg var endnu

saa svag i mine Fodder, at jeg maatte ledes frem til min Plads
paa forste Bcenk.

Prcesterne havde modtaget Mr. Stuarts og Miss Snow-
dons indtrcengende Indbydelse, og Kirken var fyldt til yderste
Trcengsel af Byens bedste Folk. Ikke mindre end 60 Prcester
havde fulgt Indbydelsen.

Saasnart Modets Aabning var over, gav Mr. Stuart en

Fremstilling af vor Omvendelse, idet han oplæste en Del in-
teressante Breve fra Prcester, som havde besogt os. Og han
gav med en saa brcendende Veltalenhed en Skildring af vor

Nod og vore Lidelser, at ikke et Oie i den store Forsamling
var tort.

Da det var forbudt at samle ind Penge ved disse Middags-
moder, bad han dem, der interesserede sig for Sagen og alle
Prcesterne om at blive tilbage for med ham og Miss Snowdon
at overlcegge, hvad der var at gjore.

Kun meget faa forlod Kirken efter Velsignelsen.
Nu blev der organiseret et nyt Mode under Mr. Stuarts

Forscede, og efter en varm Bon bad han Forsamlingen rette
de Sporgsmaal til mig angaaende Kolonien og niig selv, som
de maatte onske besvarede. En af de ledende Prcester spurgte
mig derpaa, om jeg havde sluttet mig til noget bestemt Kirke-
samfund.

Jeg svarede: „Nei, endnu ikke. Efterat vi havde antaget
Christus som vor eneste Frelser og Evangeliet som vor eneste
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Troesregel. Saa opgav vi offentlig alt Samfund med den

romerske Kirke og kaldte os „kristne Katholiker".
„Hvorfor slutter I Eder da ikke til noget af de store Kirke-

samfund", spurgte Prcesten videre. „I vilde da hos eders nye
Troesbrodre faaet Hjcelp i alle eders Vanskeligheder".

Herpaa svarede jeg: „I aner ikke, hvilken Vanskelighed det
er for en omvendt Katholik at slutte sig til et af eders Kirke-
samfund eller at forsone sig med eders Splittelse. Da I onfler,
at jeg skal tale lige frem, vil jeg oprigtig sige Eder Sandheden
om denne Sag. Eders opstykkede Kirke forekommer os som en

Skandale, der gjor os usigelig nedstemt. Der ser vi den store
episkopale Kirke i hele sin Modstand mod alt, hvad den kalder

Dissenter. Det tillades ikke en eneste Dissenterprcrst at tale i
dens Kirker eller at modtage Alterens Sakramente ved dens
Alterbord. Der ser vi Presbyterianerne delte i sorskjellige Lejre,
soni bekjcemper hverandre. Enhver af Ever ved, hvorledes de

forenede Stater netop nu gjenlyder af det sorgelige Vaabengny
i Kampen mellem de to presbyterianske Retninger, der gaar un-

der Navnet af den gamle Skole og den nye Skole. Lidt

lcengere fremme finder vi Lutheranerne med deres Krusestxer og
andre tilsyneladende katholste Skikke, medens de forsikrer os,
at de er den bedste Gren paa Kirkens Trce. Men vi behover
kun at gaa lidt lcenger frem, saa moder vi den ivrige, fromme
Methodist, som sortceller os noget helt andet. Jeg har i mit

Bibliothek mange paalidelige Boger, hvoraf det fremgaar, at

der er over 100 protestantiske Bekjendelser. Hvorledes er det

mulig for os at udfinde, hvilken der er den bedste, den kriste-
ligste og mest evangeliske i denne Rcrkke af Kirker. Forstaar I
ikke, at en, som netop er sluppet nd af Pavedommets Fcengsel,
meget vanskelig kan finde sig tilrette i alt dette. O, kjcere kristne
Venner, hvorfor er I ikke et. Forst da kan Verden blive frelst
og med en uimodstaaelig Magt drages til Lammets Fod, hvor
Guds Folk renses i Lammets Blod og frigjores ved hans Ord.

I raader mig, kjcere Brodre, til at slutte mig til et af
eders Kirkesamfund. Og dette er ogsaa mit eget Onfle i Bon
til Gud lige siden den glade Dag, da jeg fandt min Frelser
Jesus Kristus, som har toet min Kjcel ren i sit eget Blod.
Men jo mere jeg tcenker paa og læfer om Sagen, jo vansteligere
forekommer det mig at gjore et Valg. Jeg bliver bedrovet,
naar I beder mig om at slutte mig til en enkelt af eders Kir-

ker; thi jeg vilde saa gjerne slutte mig til dem alle. Jeg vilde

helst omfavne dem alle og trykke dem alle til mit Hjerte i Be-

vidstheden om, at I alle uden Forskjel er Guds Born. Ikke
en eneste af Eder mister jeg at forkaste eller stille i Skyggen,
saa længe som I elsker vor Frelser Jesus Kristus og tror paa
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Frelsen ved hans Blod. Men hvis jeg slutter mig til den
episkopale Kirke s. Ex., vil ikke det udelukke mig fra at faa
forkynde min Frelsers Kjcerlighed i andre Kirker?

„Christus har selv vist os, hvorpaa vi skal kjende hans
Folk. Elsk Gud og din Nceste, omvender Eder, tror paa mit
Navn og forkynder Evangeliet". Er I beredte til at erklcere,
at denne enfoldige Troesgrnnd ikke er vid nok til at rumme os
alle, eller ikke hellig nok til at frelse os alle?

Jeg er ikke kommen hid for at belære Eder, men for at
lære af Eder. Jeg onsker intet mere end om mulig at kunde
tra'de ind i et af eders Samfund, thi uden det staar vor ny-
omvendte Menighed i Fare for selv at blive et Samfund for
sig „Chiniquys Kirke", som Katholikerne til min Sorg kalder
os. Men det er ingen let Sag. Hvor lang Tid giver I mig
til at overlcegge og træffe mit Valg?"

Den vcerdige Prcest, der forhandlede med mig, svarede:
„Da De allerede har tcenkt saa meget over denne Sag og sat
Dem saa noie ind i alle dens forskjellige Sider, kunde De maaske
give os Deres Svar imorgen". Og idet han vendte sig om
mod alle de forsamlede Prcester, sagde han: „Er I enige i, at
vi lover Fader Chiniquy, at det Kirkesamfund, han da maatte
slutte sig til, vil saa hjcelpe ham og hans trcengende Menighed,
og at alle vi vil forsoge at bringe vore egne Menigheder til
efter Evne at ftotte ham?" Hertil svarede alle Ja.

„Kjcere Venner", sagde jeg, „jeg kan ikke noksom takke Eder
for al eders uforskyldte Godhed mod mig. I giver mig en

Dag til at vcelge, hvilken iblandt Eder har den kristeligste og
mest evangeliske Lcere, og naar jeg saa flutter mig til denne
bedste Bekjendelse, vil I hjallpe mig og min stakkels Menighed
ud af alle vore Trcengsler. Men tillad mig at vise mig endnu
mere cedelmodig end I. Vcelg I for mig, afgjor for mig det
store Sporgsmaal, hvilket Kirkesamfund har den reneste evange-
liske Lcere, og jeg giver Eder gjerne hele tre Dage dertil".

„I siger, at det maa vcere en let Sag for mig paa en

Dag at bestemme mig, og dog er jeg her ganfle alene og uden
Lcerdom eller Erfaring. Hvor langt lettere maa det da ikke
vcere for Eder, 60 af de forenede Staters mest fremragende
Prcester og Theologer. Jeg giver Eder tre Dage til Eders
Overveielser, og i det Oieblik, I meddeler mig, at I er kom-
men til Enighed, lover jeg med min Menighed at indtrcede i
det Kirkesamfund, I har valgt for mig".

Nceppe var de sidste Ord ude af min Mund, for en tord-
nende Bifaldsstorm rystede den store Bygnings Mure.

Mr. Stuart, som havde vcrret blandt de mest begejstrede,
reiste sig og sagde: „Den Lcerdom, Fader Chiniquy netop har
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givet os, er en af de bedste, vi nogensinde har faaet. Den er

vand en Million af Dollars. Fader Chiniquy har fort os

Protestanter ind i en Blindegade, hvorfra vi ikke kan slippe nd

igjen. Ja, vore elendige og latterlige Uenigheder er en Skam

for os. Hvorledes kan vi opfordre ham til at træffe et Valg,
fom ikke en af os selv kunde træffe. Jeg onsker til Gud, at

vi alle var et, fom vor Frelser Jesus Christus forlanger det

af os, for at Verden kunde fe, at han virkelig er Verdens Frei-
fer. Jeg skulde onske til Gud, at vore Theologer havde holdt
de kristne Folk paa den Platform, paa hvilken Fader Chiniquy
og hans Menighed staar".

„Jeg foreslaar, at vi ikke forsoger paa at faa ham og

hans omvendte Tilhwngere til at forlade denne Platform. Er

han ikke tryg nok der? De, der er enig med mig, behager at

reife sig!" I næste Dieblik var hele Forsamlingen, Pruster
og Lcegfolk, paa Benene for at stotte hans Forslag.

Mr. Stuart fremkom endnu med tvende andre Forslag,
fom begge hilfedes med begejstret Bifald. Nemlig (1), at jeg hver
Aften i den folgende Uge skulde tale i Byens forskjellige Kirker,
hvor der saa skulde optages Kollekt til Hjulp for min trun-

gende Menighed, og (2), at der paa Stedet skulde optages en

foreløbig Kollekt for den famme Sag. Selv gav han til en

Begyndelse 200 Dollars. For jeg forlod Kirken, modtog jeg
1500 Dollars, som denne Kollekt havde indbragt; jeg var ude

af Stand til at tale eller takke, saa stor var min (Slæbe og

Bevcegelfe.
Jeg forblev nu tyve Dage i Philadelphia og talte til

Folket i 17 forskjellige Kirker. Derfra reiste jeg til New Iork,
hvor jeg havde endnu ftorre Fremgang og faa til Boston.

Tre Maaneder senere blev jeg indbudt igjen, ikke alene af
Prcesterne i disse Byer, men ogsaa fra Chicago, Washington,
Baltimore, Pitsburg, Montreal, Toronto, Springfield og mange
andre Byer. Kirkerne var aldrig store nok til at rumme de

Skarer, som vilde hore, hvad jeg havde at berette om vor Guds
Naade imod os. H>wr jeg kom hen, blev der dannet Kommi-
teer til at samle ind Penge og Fodemidler til os, og vi fik
Hjcelp helt fra Europa og Australien.

For Aaret var omme, var alle Panteobligationerne til
Belobet 56,000 Dollars betalte; 200 Tonder Korn, ligesaa
mange Tonder Poteter, Kjod i massevis af Pund og 150

store Kasser med gode Kluder sendtes os og uddeltes blandt
vore trcengende Menighedsmedlemmer.

Da den sidste Vre af vor Gjuld var betalt, og de sidste
Gjceldsbevis opbrundte, da alle var mcette og opklcedte, og
Sorgens og Nodens Taarer var forvandlede til Gludestaarer,
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samlede jeg mine kjcere Landsmcend i deres beskedne Kapel, hvor
vi nedbad Guds Velsignelse over vore Velgjvrere og takkede

ham for hans Naade imod os. Og vi sang med Salmisten:
De var hungrige og torstige tillige, deres Sjcel vansmcegtede

i dem, da raabte de til Herren i sin Nod; af deres Trcengsler
udfriede han dem". De skulle prise for Herren hans Mistund-
hed og hans Undergjerninger for Menneskenes Born. (Ps. 107).

4lle Kapitel.
Jtt cSærbom om Huds Uaadesbevisning i Aorklirdning.

Den flrcekkelige Ulykke, som rammede vor Koloni i Sk.
Anna i Aaret 1858—59, holdt sig udelukkende paa de lave,
men frugtbare Landsdele, som tilhorte vore kjcere Omvendte.

Ved Guds uransagelige Styrelse havde de Bonder, som
boede rundt omkring os, gjennemgaaende faaet en ncesten lige
saa rig Host, som de pleiede. Naturligvis havde de katholste
Prcester benyttet sig af denne Kjendsgjerning til overalt at for-
tynde, at dette var Guds paatagelige Straf over os. Skjont
vi vel vidste, at dette ikke forholdt sig saa, var det dog yd-
mygende og nedslaaende for os altid at faa hore dette, naar vi
talte med dem blandt vore tidligere Venner, som vare forblevne
i den romerste Kirke.

Naar jeg for Guds Ansigt havde tcentt paa denne under-
lige Forelse, havde jeg ofte i min Ensomhed maattet undre mig
over den. Hvoraf kom det, at vi havde maattet gjennemgaa
disse Provelser netop efterat vi havde hort og havde adlydt
Guds Rost, og kastet fra os vore romerfle Afguder for at folge
hans hellige Skrift?

Det var forst, da jeg kom sammen med vore protestantiske
Venner, at jeg forstod Guds underfulde Kjcerlighed mod mig
og min Menighed. Uden disse Ulykker vilde vi forblevet frem-
mede for Protestanterne i de forenede Stater og Canada. Der
vilde ikke have vceret nogen Forbindelse mellem dem og os, og
vi vilde ikke have faaet nogen Lejlighed til at forstaa, hvilket
gabende Svcelg, der adskiller de ulykkelige Katholiker fra det

2Lhiniquy: Katholicismen. II.



18

Lys, den Jntelligents, Frihed og sande Velgjorenhed, som ud-
strommer fra de protestantiske Nationers forjcettede Land. Ja,
tiltrods for, at vi læste vor Bibel og vandrede i dens salig-
gjorende Lys, vilde vi ikke haft nogen Lejlighed til, ja jeg kan
sige, ingen Mulighed for at komme los fra alle de Fordomme,
hvori vi vare opfvdte, hvori vi havde levet og voxet op indtil
da, hvis ikke vor himmelske Fader med tilsyneladende haard og
streng, men dog saa om Haand, havde nodt mig til imod min
egen Villie at forlade mine Egne og i lcengere Tid at opholde
mig blandt Protestanterne. Derfor var de store Pengesummer
og de store Vcerdier i Fodevarer og Klceder, som vi fik, for
intet at regne mod de aandelige og moralske Vcerdier, som mit
Folk og jeg medbragte fra alle de Steder, hvor Gud i sin
Naade ledede mine Fjed.

Det var da, at jeg for forste Gang kunde sammenligne de
protestantiske Pra'sters Liv med det Liv, som de katholfle Prce-
ster forer. Forst da kunde jeg se de moralste, aandelige og sociale
Fordele, som den protestantiske Uddannelse har fremfor den ka-
tholske. Forst da fik jeg Anledning til at sammenligne prote-
stantiske Prcesters private og hjemlige Liv med de katholfle
Prcesters. Hvor fik jeg da ikke Net op for den usigelige Elen-
dighed og Nedværdigelse, som de katholske Prcesters ugifte Liv
medforer, sammenlignet med de evangelifle Prcesters stjonne,
vcerdige og æble cegteflabelige Liv.

En af de Ting, som jeg forst blev opmcerksom paa, var

den rene, hoje Tone, som herskede i de evang. Theologers Sam-
taler. Hvor jeg fcerdedes iblandt dem, maatte jeg beundre ikke
blot deres Lcerdom, men ogsaa den Maade, hvorpaa de an-

vendte al sin ledige Tid til at studere og samtale om alt, som
kunde forbedre, hellige og berige deres Sind og Karakter.
Hvor helt anderledes var ikke de Samtaler, jeg var vant til at

paahore blandt de katholfle Prcester.
Lcrseren vilde ikke tro mig, hvis jeg vilde sige alt, hvad

jeg vidste herom. Jeg maa endnu rodme, naar jeg tcenker paa
alle de dumme, naragtige, nedværdigende og obscone Ting, som
jeg horte Tale om blandt de romerske Prcester. Mangen en af
vore elendigste Gadeudflud vilde have flammet sig ved at lytte
til den Smuds, som faldt fra deres Tunger, naar de talte.

Hvor ofte maatte jeg ikke, efter forgjceves at have forfogt
at bringe dem til Tavshed, forlade Vcerelset i Afsky, for at de
alene kunde faa fnldfore sine uncevnelige Historier.

Men hvorledes kan dette vcere anderledes, naar disse tvungne
Ungkarle er nodt til at tilbringe Storstedelen af deres Tid med
at lytte til det private Skriftemaals Vederstyggeligheder. Deres
Sind bliver saaledes overfyldt med urene Historier og Folelser,
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at der bogstavelig talt ikke bliver Plads for en ærlig Tanke.
Den Lejlighed, som den katholste Prcest har til at tale med
sine Skrifteborn om de mest urene, umoralfle, ja uncevnelige
Sager, odelcrgger ham den Naturens Blnfcerdighed, som adskiller
Mennesker fra Dyret. Selv den ærligste Prcest kan ikke und-
gaa hver Dag, ja hver Time, at maatte lytte til ja fremkalde
disse urene, besmittede Historier, og om han end i Begyndelsen
modstaar deres Indflydelse paa sit Sind og Erindring, bliver
de dog tilsidst uimodstaaelige for de fleste Prcrster. Hvorledes
kan man holde sine Hcender rene, hvis man daglig, ja ti Gange
om Dagen maatte dyppe dem ned i sort Blcrk eller smudsigt
Dynd.

Takket vcrre Gud, der er Undtagelser heri saavel som i
alle andre Ting i Verden. Men disse Undtagelser er faa og
sjeldne.

Som Regel er Prcesternes Sind paa Grund af Skrifte-
maalets Besmittelse og det djcevelsie Colibats nedværdigende
Aag saa gjennemsyret af Umoralitet, at deres almindelige Sam-
taler formelig medforer en utaalelig Stank. Det var en af
mit Livs mest ydmygende Provelser, medens jeg var Prcest i
den romerske Kirke, at lytte til deres Samtaler.

Da jeg havde tilbragt nogle Uger i de protestantiske Prce-
siers kristelige Omgang, folte jeg mig, som om jeg var over-

flyttet fra Dod til Liv, fra Helvedes Dore til Helgenernes Bo-
liger i Himmelen, og jeg velsignede min Gud for hans Naade
mod mig og mit Folk.

Endnu en Ting var det, som bragte mig til at forstaa, at
Gud havde handlet i Naade med os gjennem vore svcere Pro-
velser. Det var den Anledning, jeg fik til for forste Gang at
se den velsignede Indflydelse, som Prcrstefruen udover, ikke alene

i^ Prcestegaarden men i hele Menigheden. Allevegne, men i
Scerdeleshed i Prcrstegaarden, er Hustruens Magt lig Solens
Indflydelse i Verden.

Ligesom Solen giver Verden dens Lys og Liv, saaledes
udgaar der fra Prcrstens Hustru Lys og Liv til Menigheden.
Ikke alene foroger hun sin Mands moralske Kraft og Ind-
flydelse ved sin blotte Ncervcerelse, men hun er i sig selv en
Kilde til Kraft baade for sin Mand og for Menigheden.

Hun hjcelper ham at troste de bedrovede og lindre de
Hungriges Nod. Bedre end Prcesten selv, kan hun finde ud,
hvad der trcenges, og anvende de rette Botemidler. Hun er

hans bedste Raadgiver i vanskelige Tilfcelde saavel som hans
sikreste Stotte i Nodens Stund.

Da Prcrstens hellige Pligter er utallige, og da det meget
ofte er umulig for ham at se og at udrette alt det, han gjerne
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vilde, saa tilfører hun ham den Iver i Tjenesten, den gode
Nillie og den Fremgang, som ingen anden kunde hjcelpe ham
til. Ligesom de varme skinnende Solstraaler fordriver den sug-
tige, klamme Lugt og spreder Mørket, saaledes forjager Prce-
stens Hustru ved sin Ncervcerelse den kolde, klamme Atmosfcere,
som forvandler den stakkels ugifte Prcests Hjem til et Helvede
paa Jorden.

Vor gode Gud vidste nok, hvad han gjorde, da han nd-
talte: „Det er ikke godt for Mennesket at vcere alene". Mgte-
skabet er ikke en menneskelig, men en guddommelig Indstiftelse,
da det er indstiftet af Gud selv. Løsterne om at leve ngift er

en Forncermelse mod Gud selv. Dette er ogsaa Grunden til,
at vi ikke finder et eneste Ord i Bibelen til Fordel for tvun-

gent Cølibat Det er ogsaa en hedensk Institution. Bachus's
Prcester, aldeles ligesom Roms Prcester, var bundne ved Lofter
om at leve ngifte. Og for nogen saar Lov til at blive Prcest
hos Guden Vischnu i Indien, maa han ogsaa paatage sig
Cølibatet.

For at kunne holde dette svcere og moralske Lofte, maa de

romerske Prcester kjcempe imod en af de helligste og stcerkeste
Love i hans egen Natur. Og denne Lov har ikke alene sit
Scede i hans Hjerte, men i hans Nerver, i hans Kjod og Ben,
ja i hver Draabe af hans Blod. Og denne Kamp, som fores
imod Guds egen Anordning i hans Organisme, m<j£ han føre
om og om igjen, Nat og Dag, ja hver Time af sit Liv.

Jeg har kjendt ærlige, men vildledte Prcester, som virkelig
har vundet denne tvivlsomme Seir mod sin Gud paa denne

skrcekkelige Slagmark, men for hver og en der seirede, har jeg
feet ni og niti elendige, overvundne og stagne. Kan man blandt
de 3000 Pra'ster i Canada, de 10,000 i ve forenede Stater

og de 30,000 i Frankrig finde mere end en af hundrede, hvis
Prcestegaard ikke har et flet Rygte, saa paatager jeg mig at

paavise 99 af 100, hvorom der er Skandaler i Omlob, om

ikke netop fra idag, saa ialfald fra iforgaars.
Skulde nogen synes, at dette er for stcerkt eller for om-

fattende, saa lad dem læfe Biskopen af Louisianas sidste Rund-
skrivelse. De faa der se: „Ingen Prcest i hans Bispedomme
faar Lov til at prcedike ndenat han har gjennemfort den Lov,
der forbyder ham at holde en Tjestepige paa sin Prcestegaard,
med mindre hun finder sig i at have et Bcerelse, hvis Dor er

anbragt saaledes, at Pra'sten ikke er istand til at komme i For-
bindelse med hende gjennem den".

Dette viser klart nok, at de romerske Biskoper temmelig
nøje kjender til, hvorledes deres Pra'ster holder sit Kydskheds-
lofte, naar de saasandt har Anledning til at bryde det. Og
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hvorfor er bet vel, at ben romerste Kirke forbyder sine Prcester,
at holde nogen Tjenestepige, som er under 40 Aar gammel?

Skjont meget faa Prcester holder sig denne Lov efterrette-
lig, viser det selv den blindeste, at den romerfle Kirke selv ved,
at dette Kydflhedslofte for det store Flerheds Vedkommende kun
er et Skalkeskjul og et Bedrag.

I tyve Aar havde jeg med Sorg vceret Vidne til alle disse
djcevelske Mysterier. Hvor maatte jeg ikke velsigne min Gud,
da jeg fik se den kristelige Bcerdighed, den velsignede Glcede,
de evangeliske Dyder og den Iver i Tjenesten, som fulgte med
deu gifte protestantiske Prcest Hvor taknemmelig blev jeg ikke
mod Gud, da jeg kunde sammenligne deres Familielivs Lykke
med den uhyggelige Ensomhed, de gjentagne, omend undertrykke,
slette Rygter, dette Helvede paa Jorden, som saa mange af de

ulykkelige katholste Prcester kalder sit Hjem.

5ie Kapiiel.
Hjcelben betalt.

Han blev saaret for vore Overtrædelser, knust sor vore Mis-
gjerninger. Straffen laa paa ham, for at vi skulde have Fred,
og ved hans Saar have vi faaet Lcegedom (Esaias 53).

Han, som ikke sparede sin egen Son, men gav ham hen
for os alle. Hvorledes skulde han ikke ogsaa skjcenke os alle
Ting med ham? (Rom. 8, 32),

Ligesom Moses ophojede Slangen i Orkenen, saa bor det
Menneskens Son at ophoies, for at hver den, som tror paa
ham, ikke stal fortabes, men have et evigt Liv. (Joh. 3. 14,15).
Og jeg, naar jeg bliver ophoiet fra Jorden, vil jeg drage alle
til mig. (Joh. 12, 32).

Jeg regnede min Omvendelse fra den velsignede Time, .da
min Frelser kom til mig som den, der havde betalt min.Gjceld
og befriet mig fra min Syndebyrde ved at tage den paa sig
selv. Efter den Tid blev det mine ydmyge Bonners og mit
Arbeides eneste og vigtigste Maal at vise mine Landsmcend
denne Sandhed saa klart og rent, at de fik Lyst til at tage
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imod den og blev lige saa lykkelig som jeg var, siden jeg kom
i Besiddelse af den. Og ved Guds Naade fandt jeg snart et
Bevis for Sandheden, der var saadant, at mine Sogneborn
kunde forstaa og gribe Guds Kcerligheds Hemmeligheder, saa
godt man i det hele taget kan forstaa dem.

Anden Gang jeg kom tilbage fra min Reise, belcesset med
Gaver fra vore kristne Brodre osterpaa, kom vore Omvendte
for at mode mig paa Stationen ved Kankakee, for paa en ud-
tryksfuld Maade at give mig et offentligt Bevis paa deres tak-
nemmelige Folelser. Mere end hundrede Kjcerrer og Vogne,
overfyldte af Folk, gamle og unge, med Flag i Hcenderne,
kjorte foran min Vogn paa Hjemvejen. Da vi naaede til Byen
St. Anna, bad jeg dem gjore Holdt et Oieblik i Kapellet for
at vi der sammen kunde synge nogle af vore vakre franske Sal-
mer og takke vor himmelske Fader for al hans Naade imod os.

Efterat jeg forsi havde fortalt dem lidt fra min Reise og
om, hvorledes jeg havde samlet Penge ind til dem, bad jeg
dem om at faa rette nogle Sporgsmaal til dem.

Jeg vendte mig derefter til en af de forstandigste Mcend
i Menigheden og spurgte ham, om han havde noget imod at
fortcelle os, hvor stor hans Gjceld havde vceret.

„For to Maaneder siden styldte jeg 350 Dollars Paa min
Eiendom", svarede han. „Og havde dn noget at betale med",
spurgte jeg.

„Ikke en Cent", svarede han. „De ved selv, hvorledes jeg
mistede mit Korn ved Frosten og Oversvommelsen, og hvorledes
mine Heste og mit Kvceg dode af Mangel paa ordentligt og
tilstrækkeligt Foder".

„Og hvormeget skylder dn bort idag", spurgte jeg.
Med en Stemme, der var halvkvalt af Bevcrgelse,

svarede han:
„Nu skylder jeg ikke en eneste Cent, min hele Gjceld er

betalt. Thi Manden, hvem jeg styldte Pengene, har fortalt
mig, at ikke alene har De betalt min Gjceld, men De har og-
saa opbrcendt Gjceldsbeviset, for at ingen mere flnlde have no-

get at fordre af mig".
„Men er dn nu ogsaa vis paa, at dette holder Stik",

spurgte jeg.
„Ja", svarede han, „i denne Sag er der ingen Svig".

Desuden har De jo, enten selv eller gjennem Deres Hjcelpe-
Commite gjort det samme for mange andre foruden mig. Bor
Koloni stylder nn ikke mere noget hos Aagerkarlene i Kankakee,
og vi har ikke Ord til at udtrykke vor Glcede og vor Tak-
nemmelighed mod Gud og mod de Velgjorere, som har hjulpet
os ud af vor truende Ulykke.
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Jeg spurgte ham saa, om han ikke kunde finde nogen Lig-
hed mellem denne Sag og det store Under, at Verden var frelst
ved Jesus Kristus, som var Grundstenen i den evangeliske Sand-

hed, vi alle nylig havde modtaget.
„Jo", svarede han, „mellem disse to Kjendsgjerninger er

der en stor Lighed. For netop saaledes som vore kristne Ven-
ner i Østen har betalt vor Gjceld til sidste Skilling, har vor

himmelfte Fader sendt sin Son Jesus Christus for ved sit Blod

og sin Dod at betale al den Gjceld, vi skyldte til hans evige Ret-

fcerdighed. I begge Tilfcelde er Gjcelden betalt og Skyldneren
frelst fra sine Kreditorer uden selv at kunne have betalt det

mindste. Vore nye Brodre i Boston og Philadelphia og de
andre Byer har i verdslig Henseende gjort for os, hvad vor

Herre Jesus i aandelig Forstand har gjort for dem og for den

fortabte Verden".
Da lod det fra en af Mcrngden paa de nederste Pladser

i Kirken:
„Lignelsen holder ikke rigtig Stik, thi da vor Frelser be-

talte vor Syndegjceld, forlangte han ikke, at vi skulde under-
skrive et Dokument og forpligte os til at svare Renter deraf
til andre. Men Komiteen har tvunget mig og flere med mig
til at forpligte os til at betale Renter af den Hjcelp, vi har
modtaget, for dermed at underholde en Hoiskole eller College i

Menigheden".
Denne uventede Bemcerkning kom som et Lyn fra en klar

Himmel og syntes at gjore et dybt Indtryk. Jeg fandt det
at vcere min Pligt at svare og at berigtige den gode Broders
Fejltagelse.

„Erindrer du ikke", sagde jeg, „at i den stjonne Lignelse
om den rige Mand, som eftergav den stakkels Skyldner al hans
Gjceld, var der en hemmelig, men bindende Betingelse, og det

var, at Skyldneren maatte gjore ligedan mod dem, der var

ham noget skyldig. Og ganske saaledes er det med Eder, mine
Venner. Tror dog ikke, at I ikke har paataget Eder visse For-
pligtelser gjennem at modtage saa uendelig store Velgjerninger
af Eders himmelske Fader. De kristne Venner, der har hjulpet
os, er Syndere ligesom vi, og de har modtaget Sandheden om

Christus, og de ved, at de ved sin Synd har paadraget sig en

saa stor Gjceld til Gud, at det var umulig for dem at betale
den. Men de ved ogsaa, at Gud saa elskede dem, at han sendte
sin enbaarne Son, for at han ved sin Lidelse og Dod stulde
betale deres Gjceld. Men dermed var de ikke tilfredse. De

vidste, at denne deres betalte Gjceld paalagde dem den For-
pligtelse at elske Eder, ligesom Christus havde elsket dem, og
hjcelpe Eder ligesom de selv vare blevne hjulpne. Med andre
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Ord, de troede, at de kun opfyldte en af sine Christenpligter,
naar de i legemlig Henseende gjorde for Eder, hvad Jesus i
aandelig Henseende havde gjort for dem.

Glemmer ikke, at ved at modtage Christus og hans Evan-
gelium som Eders Veiviser, har I ogsaa paataget Eder den
Forpligtelse at gjore mod hverandre, hvad Christus har gjort
for Eder. I maa bcere hverandres Byrder. Eders Livsopgave
maa vcere at gjore vel mod hverandre. Den Rige maa hjcelpe
den Fattige og den Stærke den Svage. I Fædre maa nu,
mere end for, hellige Eder Midler, ikke blot til Eders Borns
legemlige, men endnu mere til deres aandelige Velfærd og
Fremgang. Og dette er Grunden til, at vor Komite har ind-
budt Eder til at paatage Eder den Samfundsforpligtelse at be-
tale Renter af de store Summer, I har modtaget som Gave,
for deraf at oprette og vedligeholde en Undervisningsanstalt,
hvor Eders egne Born kan lcere at blive gode Kristne og gode
Borgere. Det er ikke mod Fremmede, men mod Eders egne,
I bedes om at gore vel i dette Tilfcelde, og I kan sikkerlig
ikke beklage, at Komiteen har sogt at binde Eder til at gjore
dette Kjærlighedsstridt til Fordel for Eder selv og for Eders
Borns Fremtid".

Da jeg saa, at de meget vel havde forstaaet, hvad jeg
mente, fortsatte jeg: „Dette ringe Gudshus har tidligere
næret Vidne til Eders Sorg og Rod, og idag er det Vidne
til Eders Glæde. Maatte det snart blive Vidne til Eders fulde
Hengivelse til Eders Helliggorelse og Eders Arbeide for at frelse
dem af Eders Landsmænd, som endnu træller under Pave-
dommets tunge Aag. Hvor jeg har rejst gjennem de ostlige
og nyengelske Landsdele, har jeg set utrolige Mængder franske
Emigranter, som arbejdede i Fabrikerne. Storfteparten af
dem har været nodte til at forlade Canada for at undfly de
romerske Præsters Tyrani og Pengegridskhed. Thi saasnart de
eiede en Cent, maatte de betale den ud til Helgenbilleder, Amn-
letter, Medaillen, Sjælemesser for sine Venner i Skjærsilden,
og Messer for at skaffe Regn, naar der var Torke, eller Sol-
skinsvejr, naar der var Regn. Og hvad der blev tilovers blev
afkrævet dem for at bygge prægtige Domkirker og paladslignende
Præsteboliger og Nonneklostre, hvormed hele Landet er oversaaet.

Skjondt de endnu er Katholiken, er dog deres Tro meget
vaklende. Mange er ganske vantro, da de har for god For-
stand til at tro paa den romerste Kirkes Mystifikationer. Bien
Evangeliet kjender de ikke, da der ikke er nogen, som kan byde
dem det sande, livgivende Ord.

Mange af disse kjære Landsmænd har kommet til mig og
bedet mig med Taarer om enten selv at komme til dem eller at
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sende nogen til dem med Evangeliet. Den Tanke trængte da
ind paa mig, at det var vores alles Pligt at opfylde denne deres

Begjæring. Iblandt saa mange Nyomvendte maa vi haabe og
tro, at Gud har udvalgt sig nogle, som vil bringe Ordets Brod
til disse hungrende Sjæle. Er der ikke blandt Eder, I kjære,
unge Mænd nogen, som vil sige til Herren: „Her er jeg.
Herre, send mig". Lad hver Familie opsende Bonner til Naade-

thronen fra idag til næste Sondag, at Gud maa aabenbare os

sin Villie i denne alvorlige Sag. Skjont jeg idag ikke har en

Cent til dette store og herlige Arbeide, saa er dog min For-
trostning til Gud saa stor, at jeg forpligter mig til at skaffe
de Midler, som mangle, for at vi kan adlyde Guds Rost, naar

den kalder nogen af vore unge Mænd til at udbrede Evange-
liets Lys blandt vore katholske Landsmænd".

Og efter en kort Bon og Afsyngelsen af en Salme, skiltes
vi ad.

6fe lapit es.

Me Arbejdere i Wngaarden.

Hosten er stor, men Arbejderne er faa. Beder derfor Ho-
stens Herre, at han udsender Arbejdere i sin Host.

Herren horte vor kjære Menigheds ydmyge, men bræn-
dende Bonner den mindeværdige Uge.

Der var neppe en Fader, som ikke af sit Hjertes Dyb i
Stilhed havde bedt Hostens Herre om at tage en af hans Son-
ner som Arbeider i Vingaarden. Der var neppe en Moder,
uden at hun havde ofret en af sine kjære paa Troens og Kjær-
lighedens Alter, og mange af vore unge Mænd havde sagt:
„Dyrebare Frelser, her er jeg; befal, og jeg vil adlyde".

To Gange i Ugens Lob havde vi Gudstjeneste i Kapellet
for at bede Hostens Herre om selv at træffe sit Valg blandt
vore Unge, og at fylde med sin Helligaand deres Hjerter, som
han vilde udvælge sig.

Ved Formiddags-Gudstjenesten den folgende Sondag havde
vi en uhyre Forsamling; Vejret var straalende og vort store
Kapel var fyldt til yderste Trængsel.
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Jeg havde valgt til min Text de forste Vers af den 105te
Psalme: „Priser Herren, paakalder hans Navn, kundgjorer
blandt Folkene hans store Gjerninger. Synger for ham, lov-
synger ham, grunder paa alle hans Undergjerninger".

Efterat jeg havde mindet dem om alle de store Gjerninger,
som Herren havde gjort imod dem, da han sonderbrod de Lcen-
ker, som i saa mange Aar havde holdt dem bundne til de katholske
Afguder, bad jeg dem at mindes, hvorledes Gud havde gjort
et rent Under ved at fri dem fra den Undergang, som truede
dem, da al deres Eiendom var beslaglagt af Aagerkarle. „Men
I forstaar, kjcere Brodre, at da Gud saaledes hjalp Eder, paa-
lagde han Eder samtidig den Pligt at vise Eders Taknemme-
lighed. Saavel Eders Samvittighed som Eders Forstand maa

sige Eder, at I maa vise, at I forstaar, hvor store Ting, der
er blevet gjort for Eder. Jeg vil nu ncevne nogle af de For-
pligtelser, som paahviler Eder".

„Forst og fremst maa hver Mand iblandt Eder sige med
Josva: „Jeg og mit Hus, vi ville tjene Herren".

„For det Andet, lad hver Familie i St. Anna vcere som
et Fyrtaarn, hvis Lys kan ses langt bort, og som forjager
Romerkirkens Morke fra vor Koloni".

„Og endelig maa nogle af Eders Sonner modtage Kaldet
til at gaa ud og forkynde Evangeliet. O, at de maatte ville
lyde Kaldet og vcere rede til at opgive Hjem, Forceldre og
Sosteude for at folge Christum efter og hjcelpe mig at udbrede
Evangeliets Sandhed til de Skarer af vore Landsmcend, som
bor rundt om os baade i Byerne og mange andre Steder i de
forenede Stater. Dette er den tredie store Forpligtelse, som vi
har paataget os overfor Gud, naar vi har modtaget de mange
og store Tegn paa hans Naade mod os".

Og derpaa talte jeg videre til dem om det Fortrin og den
ZEre, som det var for os at faa Lov til at gjore den samme
Gjerning som Christi Apostle, da de prcedikede Evangeliet, nem-

lig at frelse Sjcvle, for hvis Skyld Jesus havde udgydt sit
Blod paa Korset.

„Lad os", sagde jeg tilstut, „tilbringe denne Dag i Bon
om, at Herren vil udvcelge sig sine Redskaber, og at han vil
give dem, han vcelger, sin Naade og give dem Mod til at folge
hans Kald og hellige sig helt til hans Tjeneste. Efter Aften-
gudstjenesten vil jeg saa bede dem, der har modtaget Guds
Kald, om sreidig at trcede frem, at vi kan kjende dem og faa
velsignet dem, og at vi derpaa kan frembcere dem som Menig-
hedens Takoffer for Herren".

Min Opfordring var bleven godt forstaaet. Timerne mel-
lem de to store Hovedgudstjenester blev saa godt som allesteds
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tilbragt i Bon, og da Aftengudstjenesten begyndte, var de til-
strommende Skarer saa store, at Kapellet ikke kunde rumme dem.
Enhver var spcendt paa at faa vide, om nogen af vore unge
Mcend vilde trcede frem og tilbyde sig til Evangeliets Tjeneste.
Det var en Hemmelighed, fom Gud alene kjendte, thi ingen af
dem havde talt med nogen derom, og felv havde jeg ikke den
ringeste Anelse om Udfaldet. Jeg talte forst til dem om den
katholske Kirkes Forvildelser og gav dem Navnene paa mange
Steder, hvor Katholikerne i hundredvis havde udtalt for mig
Onstet om at afkaste Pavens Aag. Bi maatte derfor vcere

Avantgarden for den Arme, som vor store Anforer vilde
fende i Marken for at bekjcrmpe Katholicismen paa det amen-

kanske Fastland. Det gjaldt kun at staa trofast og tappert om

Evangeliets velsignede Fane, saa vilde Gud snart forunde
os Sejer.

Derpaa kncelede vi ned og bad for dem, som Herren vilde
udvcelge sig til denne Gjerning. Efter nogle Minuters Taus-
hed sagde jeg:

„Kjcere, unge Mcend, I fom har givet Eders Hjerter til
Herren, og som har toet Eders Sjcele i hans Blod, er der
nogen iblandt Eder fom onsker at forkynde hans Evangeliums
Naade for dem, fom ikke kjender ham, faa træb frem, at vi kan
kjende Eder og kan faa velsigne Eder".

En temmelig lang Stilhed opstod efter denne Opfordring,
og mangen Faders og Moders Hjerte slog af Forventning, om

vel deres Son stulde have modtaget noget Kald fra Herren.
Endelig horte vi en liden Bevcegelfe fra en af de nederste

Pladser. Det var en af vore kjcereste unge Mcend, som langsomt
reiste sig fra sin knceleude Stilling og med et Ansigt, der lyste
af inderlig Fromhed og helligt Mod kom opover mod mig.
Og efter ham kom med faa Sekunders Mellemrum forst en,
faa en anden, indtil 33 unge Christi Stridsmcend stod fom en

Linie mellem mig og Menigheden.
Ingen Pen kan give en fand Fremstilling af den Glcede

og Overraskelse, fom greb Folket ved Synet af alle disse tapre
unge Mcend, som kom for at lade sig hverve som Soldater
under Evangeliets Fane. Glcedestaarer lob ned ad mangen en

Kind. Men de gladeste af alle var de Fcedre og Modre, fom
saa sine egne kjcere Sonner med faste Skridt statte sig til den
lille Krigshcer.

Ude af mig felv af Glcede tog jeg hver enkelt af dem ved
Haanden og fremstillede ham i Menighedens Navn for den store
Sejrherre og bad ham modtage ham fom vort bedste Takoffer
for alle de Naadesbevisninger, fom var blevet os tildel.

Resten af Aftengndstjenesten blev kun atter og atter en
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Tak, og det var sent paa Natten, for vi forlod vort kjcere Ka-
pel, og vore Hjerter var da opfyldt af faadanne Taknemmelig-
hedens Folelser mod Gud, som ingen menneskelige Ord kan
udtale.

For jeg lod vore unge Rekruter gaa fra mig, bad jeg
dem om at befoge mig den næste Eftermiddag, for at jeg kunde
meddele dem mine Planer for deres Fremtid.

Det Haab i den nærmeste Fremtid at skulle faa faa mange
Hjcelpere i mit Arbeide for Evangeliets Udbredelse, aabnede
ligesom nye Vidder for mit indre Oie. Det var, som om nyt,
friskt Blod gjennemstrommede mine Aarer. Jeg folte nyt Mod
og ny Kraft i mit Hjerte.

I Chicago havde 200 fransk-canadiske Familiefadre opgivet
mig sine Navne og meddelt mig, at de fraskrev sig alt Sam-
kvem med Katholikerne og vilde have Evangeliet fom eneste
Rettesnor for sit Liv. Det samme var Tilfceldet med 45 i ,

Ottava, 15 i Joliet, 40 i Middleport, 100 i Kankakee og over
200 i de omliggende Byer, og dette tiltrods for, at jeg blot
havde kunnet befoge dem et Par Gange. Hvorledes skulde jeg
ganske alene kunne dyrke denne store og lovende Vingaard. Men
med Udsigten til alle disse nye Arbeidere i Vingaarden, som
Hostens Herre havde sendt mig, var Fremtiden pludselig bleven
ligesaa skyfri, som den for havde set trist og mork ud. Det
forste jeg nu maatte gjore var at skaffe dem gode Lcerere, og
ved Guds naadige Forsyn fandt jeg snart baade Lcererne og
de Blidler, jeg trcengte til.

Jeg fandt imidlertid snart, at det var et svcert Tab for
vor agerdyrkende Befolkning, at saa mange unge Mand forlod
Arbejdet, da de i deres Sted maatte skaffe leiet Hja'lp. Jeg
maatte derfor forpligte mig til at skaffe 8 Dollars om Maane-
den til Vederlag for hver ung Mand, fom jeg fratog dem som
Elever ved vort beskedne College, som vi kaldte „Vor Frel-
fers Skole".

Jeg onsker ikke, at Lafferne skal blive i den Tro, at alle
disse 33 unge Mamd virkelig blev Prcester. Nogle af dem
havde daarlig Helbred, andre blev drcrbt i Borgerkrigen, hvortil
de blev udskrevne, et Par ombcstemte sig og gik tilbage til sin
tidligere Livsgjerning. Men vi forsogte altid at holde det
samme Antal i det lille Kompagni. Som man i Krigen altid
lader nye Rekruter udfylde de faldnes Plads, saaledes lykkedes
det os altid ved Guds Naade at sinde nye Mamd, som var
villig til at vptage deres Plads, som vi havde mistet. Vi har
mi 15 ordinerede Prcester, som stamme fra disse forst Om-
vendte i St. Anna, og en af dem, Pastor Bondreau, blev i
mit 80. Aar min Efterfolger som Menighedens Prast.
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For at faa disse unge Mcend frem gjennem deres hele
Studietid og indtil deres Ordination havde vi utallige Vanske-
ligheder og Hindringer at kjcempe med, ja endogsaa formelig
Modstand fra deres Side, som burde have hjulpet os. Men
med Guds Bistand har vi dog ryddet alle Hindringer af Vejen.
Lad det vcere nok i Korthed at berette, at efterat disse unge
Mcend havde studeret fra to til sire Aar i „Vor Frelsers Col-
lege", sendte vi dem til Universiteterne i Montreal, Toronto
eller Chicago for der at afslutte sine philosofiske og theologiske
Studier. Det er nu en usigelig Glcede for mig at have 15
af dem som mine Medarbeidere i Arbeidet for Katholikernes
Omvendelse.

7lle Kapitel.
o8f makedonisk Waak fra Kanada.

„Og et Syn viste sig for Paulus om Natten: Der stod
en Mand fra Macedonien, som bad ham og sagde: Kom over
til Macedonien og hjcelp os".

I Begyndelsen af Januar 1859 ftk jeg to meget vigtige
Breve fra Quebec og Montreal. Det forste var undertegnet
af 500 velkjendte Navne, det andet af omtrent 100 blandt de
fornemste franfl-canadiske Katholiker i sidstncevnte By. Begge
Breve indeholdt indtrængende Bon om at komme og fremstille
for dem de Grunde, der havde bestemt mig til at forlade den
romerske Kirke.

Mangen en Gang for jeg modtog disse Breve havde jeg
sagt mig selv, at det vist var min Pligt at reise til Canada og
angribe den katholste Kirke paa dette dens stcerkeste Punkt. Men
jeg havde opsat dette Arbeide paa Grund af de store Farer og
Vanskeligheder, hvormed det var forbundet. Jeg kunde neppe
i hele Verden have fundet to Byer, hvor Rom er saa stærs
fom netop i Quebec og Montreal. At gaa og angribe den
vceldige Magt der, hvor den paa alle Kanter var mest uind-
tagelig og rustet med sine forscerdeligste Vaabfn, var ikke alene
en Daarskab, det var ligefrem Selvmord.
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Saadan havde jeg ræsonneret, indtil jeg fik disse to Breve.
Men efter den Tid maatte jeg forandre min Opfatning. Hvor-
ledes kunde jeg nu lcenger lukke mine Oren for Nodraabet fra
de dyrekjobte, forsmcegtende Sjæle, som indtrcengende bonfaldt
mig om at give dem Livfens Brod.

Da Paulus om Natten horte Nodraabet fra Macedonien,
forlod han alt og fulgte Kaldet. Var det ikke da meget mere

min Pligt at gaa, naar jeg blev kaldt af faa mange hundrede
og paa en faa offentlig og hoitidelig Maade? Jeg overlod
derfor mit Arbeide i Menigheden til to af mine mest trofaste
Medarbeidere, og besluttede mig til at arbeide en eller to Maa-
neder i Canada.

Da jeg den folgende Sondag meddelte Menigheden dette
mit Forehavende, bad de mig med Taarer ikke at reife til Ca-
nada og udfcrtte mig for alle de Farer, fom ventede mig der.
Men jeg kunde ikke afstaa fra min Beslutning, men bad dem
kun om flittig at bede for mig, saa vilde nok Gud tage mig i
fin bestyttende Haand og atter fore mig tilbage til min kjcere
Menighed.

Paa Veien til Montreal blev jeg en Dag over i Toronto.
Her modtog jeg et Brev fra Provinsens Underfekretcer, Mr.
Parent, hvori han meddelte mig folgende:

„Ved en Samtale angaaende Dem, fom jeg igaar
havde med Guvernoren, udtalte Hans Excellence det Onske,
at jeg skulde gjore, hvad der stod i min Magt for at be-
vcrge Dem til at opgive Reisen til Provinsen Quebec for
at prcedike mob Katholikerne. Deres Ncervcerelse der i et
faadant Oiemed vil sandsynligvis afstedkomme Optoier, fom
Regjeringen ikke anser sig stærs nok til at forhindre eller
standse. Det vil bære Dem bekjendt, hvorledes Gavazzi
for ikke længe siden var meget nær ved at blive myrdet,
og hvor mange der blev dræbt og faaret rundt ham. Lad
denne sørgelige Kjendsgjerning lære Dem storre Forsigtig-
hed og frenikald ikke Ulykker eller Sammenstod, hvis forste
Offer De sandsynligvis felv vil blive. Dette er Guver-
norens Raad/ og jeg flutter mig til ham. Luk ikke Deres
Ore for et velment Raav fra

Deres hengivne Ven
Etienne Parent,
Sub. Sekretær.

Herpaa sendte jeg folgende Svar:
Min kjære Hr. Parent!

Modtag og bring til Hans Excellence min dybtfolte
Tak for den Interesse, han fom De har vist for min Sikker-
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hed. Men glem ikke, at jeg er en Christi Stridsmand,
kaldet til at tjene under hans Korsbanner. Hvis jeg stal
maatte udgyde mit Blod og do i Kampen for at bringe
denne Fane frem til Seier imod dens Fjender i vort kjcrre
Canada, faa vil ikke mit Blod vcere flydt forgjceves, og
en faadan Dod vil vcere den Dod, jeg helst kunde onste mig.

Deres forbundne
C. Chiniqny.

Paa Beien fra Toronto til Montreal modtog jeg paa flere
Stationer Trndselstelegrammer om, hvad der skulde ske ved min
Ankomst.

Men da disse Undsigelser ikke var undertegnet af nogen
kjendt Person, tog jeg ikke videre Hensyn til dem; jeg antog,
at de kun var skrevet for at skrcemme mig.

Men jeg fik snart se den Fare, som virkelig ventede mig.
Da Toget ankom til Montreal Station den 1. Februar, modtes
jeg der af en alvorlig, taus Menneskemasse, slig som jeg endnu
aldrig havde set den for, og alle syntes de spcendt at vente paa
nogens Ankomst. Da jeg havde en velbegrundet Mistanke om,
at jeg kunde vcere den Person, de ventede paa, ansaa jeg det
for ret at skjule mig saa godt, jeg kunde. Jeg havde en stor
Pels paa, og dens Krave slog jeg nu op om Srene saa hojt,
at kun øjnene blev synlige.

Jeg steg nu ud af Jernbanevognen men med det inder-
lige Haab, at ingen vilde gjenkjende mig. Men da jeg var
gaaet et Par Skridt ind i den tætte Skare, horte jeg paa alle
Kanter hviske omkring mig: „Hvor er han, hvor er han?"
Baade paa Udtalen og paa Ansigtstrækkene forstod jeg, at jeg
befandt mig midt i en Horde af blodtorstige Jrlcendere. De
var alle bevcebnede med tykke Stokke, som de svang truende over
sine Hoveder.

Endnu mere bestemt paa at bevare mit Incognito trykkede
jeg mig frem gjennem Mcengden, men den var saa tcetpakket,
at jeg ncesten ikke kunde flytte mig. Hviskningen var nu steget
til hoie Raab: „Hvor er han, hvor er den fordomte Apostat?"

Endelig hortes en hoi klar Stemme temmelig langt fra
mig: Ust-66 quo lo Pére Chiniquy n’est pas lå quelque
part? Er ikke Fader Chinique nogetsteds her?"

Jeg maa til min Skam bekjende, at der gik en Gysen
af Skam igjennem mig, thi jeg var vis paa, at alle disse raa

og halvdrukne Jrlcendere var sendt for at myrde mig. Jeg
forsøgte paany at trcenge mig frem gjennem Hoben i den Tanke,
at jeg dog muligens kunde naa ud og faa fat paa en Slcede.

Jrlcenderne blev nu mere og mere rasende. Da horte jeg
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kun to Skridt fra mig den samme energiske franske Stemme:
„Er da ikke Fader Chiniquy her?" Skjont jeg ikke anede, at
denne Stemme tilhorte en Ven, stammede jeg mig saa meget over

min Frygtagtighed, at jeg endelig svarede med hoi Stemme:
Oui le pére Chiniquy est ici, — que lui vonlez vous. Jo
Fader Chiniquy er her, hvad vil I ham". Neppe var disse
Ord over mine Læber, for jeg saa en hel Skare Mennesker
komme styrtende med Lynets Hurtighed hen imod mig og om-

ringe mig, medens Folk, der stod i Veien for dem blev kastet
overende. Forst var jeg ude af Stand til at forstaa, hvad
denne nye Stoi og Bevcegelse skulde betyde. Men en venlig
Stemme hvistede ind i mit Ore: Vi er Venner, som er komne
for at bestytte Dem mod et Overfald af irske Drankere, som vil
myrde Dem. Hold Dem kun ganske stille i vor Midte". I
næste Minut var jeg omgivet af en trefold Kreds af tapre, vel-
bevcebnede fransk-canadiske Landsmcend.

Disse Mcend var komne underveirs med, at der var en

Sammensværgelse igjcere mod mig. 75 af mine Landsmcend
havde derfor sluttet sig sammen for paa denne Maade at redde
mit Liv. Jeg folte mig inderlig taknemmelig mod Gud, som
havde sendt mig denne Hjcrlp, og snart var vi alle uden videre

Forhindring paa Veien til St. Laurence Hall, et Hotel, hvor
de havde leiet de bedste Værelser og ogsaa den store smukke
Salon til min Afbenyttelse. Hvor stor var ikke min Glcede og
Overraskelse, da jeg ved nærmere Bekjendtskab fandt, at mine
tapre Redningsmand var Blomsten af de canadiske Franflmcend
i Montreal. De tilhorte alle med en Undtagelse den katholske
Kirke. For bedre at kunne forstaa disse mine Folelser af Tak-
nemlighed og Beundring, maa man vide, at Bistopen af Mon-
treal havde forfattet et Manifest, som han lod oplæse fra alle
Byens Prædikestole den foregaaende Sondag, og som ogsaa
havde været optaget i alle Stedets Aviser, hvori han forbod
Katholikerne at have noget at gjore med mig. At tale med
mig eller at hore mine Prædikener var en fordommelig Synd,
som vilde medfore Excommunication.

Det var derfor en storre Seier over Rom, end jeg havde
vovet at haabe eller vente, at blive modtaget paa denne Maade
af disse Landsmænd, der udsatte sig selv for stor Fare for at
kunne beskytte mtt Liv, og som nn modtog mig i denne præg-
tige Sal og der overoste mig med alle Tegn paa Agtelse og
Velvillie. De forblev hos mig til Kl. 12 om Natten og for-
lod mig forst, efterat de med den storste Overlæg og Forsigtig-
hed havde planlagt en Maaneds Kampagne mod den katholske
Kirke. Og for vi stiltes, tillod de mig at læse for dem den
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103bie Psalme: „Lov Herren min Sjcel og alt hvad i mig er

Prise hans hellige Navn".
Da jeg var blevet alene, læste jeg atter dette herlige og

dog saa enfoldige Udtryk for Davids Tak mod Gud. Hvor
kunde jeg finde bedre Udtryk for, hvad jeg følte i hin Stund,
efter at vcere undkommet fra den visse Dod og have oplevet
faadan enestaaende Beskyttelse i Farens Time? Mit Hjerte var

opfyldt af Haab om, at skulde denne evangeliste Mission end
vcere forbundet med personlig Fare for mig selv, saa skulde den
dog blive en velsignet Gjerning. Den sidste Tanke, som hin
mcrrkelige Aften bevcegede sig hos mig var disse trostefulde Ord:
„Herren er min Hyrde, for hvem skulde jeg frygte".

8ise ß tipis es.

Evangeliet prcedities for Mlender af AatstaliKer i Montreal —

Jeg storer ^reellen i Kapierville tale mod mig fra 'ZpcediKestolen.

Herren, Hcerflarernes Gud er med os, Jakobs Gud er vor

faste Borg. Psalm. 46, 8.
Den nceste Morgen, den 2. Februar 1859, vilde mit Hjerte

have forjaget, om ikke de Ord af Profeten, som jeg har sat
som Overskrift over dette Kapitel, have lydt i mit Ore. Thi
Fristeren hviskede til mig: Hvad kan Du gjore her, alene som
Du er, forbandet af hele det romerske Prcesteskab og absolut
overset af Protestanterne. Har Du kanske faaet nogen Velkomst-
hilsen fra den Kant ved din Ankomst? Nei. Og de 75 cana-

diske Franskmcend, som igaar reddede dit Liv, de er Fritcrnkere
og bryde sig ikke det Gran om din Prcediken. De er kun be-
geistrede for Dig, fordi de i Dig ser et Redskab til at faa
kncekket de forhadte Prcesters Magt. Men de er Nattefngle,
ved Dagslys faar du ikke se dem. De stammer sig for at kjen-
des eller ses blandt dine kirkelige Venner".

„Selve den Jord Du trceder paa er forbandet af den ka-
kholske Kirkes Biskoper og Prcester. Og Protestanterne vil lade
Dig seile din egen So, saa Du kommer nok til at sidde i denne
pragtfulde Salon ligesaa ensom som om Du havde vceret smittet

3Chiniquu: ^iatholicismen. II.



34

af Kopperne. Du har vceret en Nar, som har vovet Dig til-
bage igjen til Canada efter din Udtrcedelse af den katholske
Kirke. Du kommer til at maatte vende tilbage til dit Hjem
med Skam og Skade og snarere bestyrket Romerkirken ved dit
Vanheld end omvende nogen fra deres Vildfarelser".

Klokken slog 10, og jeg var endnu alene med mine sorge-
lige Betragtninger Mit Hjerte var opfyldt af en uudsigelig
Sorgmodighed. Jeg faldt paa mine Kncr og bad med Taarer
og inderlige Bonner Gud om Hjcelp og Kraft. I samme Oie-
blik hortes en Banken paa Doren, og Opvarteren kom for at
melde, at stere Personer onskede at tale med mig. Og til min
usigelige Glcede forte han ind til mig 30 Farmere fra Mon-
treals Omegn, Mcend, som havde vceret mine kjcere Venner,
medens jeg prcedikede Afholdenhed der. De trykkede med varm

Hjertelighed mine Hcender og forsikrede mig, at Folket i Om-
egnen glcedede sig ved at hore, at jeg var kommen for at prce-
dike for dem. Neppe havde jeg faaet dem tilstede paa mine
fine Sofaer og Stole, for en endnu storre Skare blev anmeldt,
og strax efter endnu flere, til den store Sal var saa fuld, at
der hverken var Siddeplads eller Staaplads for flere. Jeg var
ude af mig selv af Overraskelse og Glcede.

„Mine kjcere Venner", sagde jeg. „Jeg har ikke Ord,
som kan udtrykke min Taknemmelighed mod Gud, fordi han
forunder mig at modes med faa mange af mine kjcere Lands-
mcend her idag. I hufler nok, hvor glade vi var, da jeg for
nogle Aar siden holdt mine Afskedsprcedikener her, og I smagte
paa de Draaber af Livsens Bcrger, som jeg den Gang fik rcekke
Eder. I modtog Afholdenhedsbudet som en god Gave til Eder
selv og Eders Hjem. Nu kommer jeg for at tilbyde Eder, ikke
en Draabe af Livets Bcrger, men selve Livets Kilde, den vel-
signede Bibelbog, Himlens kosteligste Gave til os. Jeg haaber
og tror, at I vil modtage den fom Eders Livs Brod, som
Lyset for Eders Fod og som den Nogle, der aabner Himme-
riges Porte for hver den, der bruger den".

I en Time talte jeg nu til dem om Bibelen, om Nodven-
digheden af at modtage og lcrse den i hvert Hjem, som det
bedste Middel til at gjore vort kjcere Canada frit, stort og
lykkeligt.

Aldrig har jeg set en storre Andagt, Opmærksomhed og
Glcede end den, hvormed mine Tilhorere lyttede til mine Ord.
Da blev vi pludselig afbrudt af Politiinspektoren. „Gaden
udenfor Huset", sagde han, „er saa overfyldt as Folk, som for-
langer at se og hore Dem, at hele Fcerdselen er standset". Han
bad mig derfor om at tale nogle Ord til dem fra Vinduet,
for han lod Gaden rydde. Jeg aabnede Vinduet og saa til
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min Forundring, at Politiofficeren ikke havde overdrevet. Gaden
var saa fuldpakket, at ingen kunde komme forbi Huset. Mceng-
dens Glcedesraab var faa overvældende, da jeg stak Hovedet
ud af Vinduet for at tale til dem, at Glceden ncesten bragte
mig til at forstumme. Jeg talte til dem over den Tekst: „Jeg
skammer mig ikke ved Jesu Christi Evangelium, thi det er en

Guds Kraft til Salighed for hver den som tror", og bad dem
flittig at lcese og folge Evangeliet fom den sikreste Rettesnor
til at opnaa det evige Livs Salighed og blive et lykkeligt, stort
og frit Folk. Derfor takkede jeg dem, fordi de havde glcedet
mig ved at mode frem for at modtage det Budskab, jeg havde
at bringe dem, og bad tilslut vor himmelske Fader om at vel-

signe dem alle med Slcegt og Hjem.
En Stemme raabte nu op til mig fra Mcengden: „Vil

De ikke vcere faa god at give mig en af disse Bibler, fom de
taler saa vakkert om". „Jo, kjcere Ven", svarede jeg, „kom
til mig i Eftermiddag, faa skal De faa saa mange, fom De har
Lyst paa".

Klokken 2 begyndte nye Skarer at indfinde sig. Den store
Salon var snart overfyldt, og Gaden foran Hotellet var igjen
saa fuldpakket, at al Fcerdsel stansede. Paa Politiets Opfor-
dring talte jeg nu forst til den udenfor forsamlede Folkemcengde.
Jeg talte til dem en halv Times Tid og bad dem faa gaa
bort, hvorpaa jeg talte en Time til dem, som var samlede i
Salen. Men saa snart jeg var fcerdig, havde der samlet sig
nye Skarer, baade paa Gaden, i alle Hotellets Gange og i
mine Vcerelser, og Klokken var fem, for jeg endelig atter var

alene.
Men jeg glemte snart min Trcrthed, da en af Canadas

forste Christne, Sir William Dawson, kom til mig sammen med en af
Stifterne af points aux Trembles College, Mr. James Court, for
at bede mig til Middag hos sig i hans Hjem ved Mc. Gile
Universitet. Her blev jeg modt af Blomsten af de protestantiske
Familier i Montreal; Douglaserne, Mc. Kays, Redpaths og
Lejmans og mange andre gav mig den forste saavel som den

hjerteligste Velkomst, som jeg nogensinde har modtaget af Pro-
testanter i Montreal.

Jeg kunde ikke blive hos dem lcengere end til Kl. 8, da
mine fransk-canadiske Venner kom for at hente mig til Me-
kanikernes Sal, hvor 2000 af mine katholste Landsmcend ventede
for at faa hore et Foredrag af mig om Grunden til, at jeg
var udtraadt af den katholste Kirke. For at holde de mere

urolige Elementer borte, havde mine Venner ordnet det saa, at
der ved Indgangen skulde erlcegges en Betaling af 25 Cent,
hvorved jeg ogsaa fik mine Udgifter dcekkede. Beretningen om
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denne min forste Dag i Montreal bliver tillige en Beretning
om de efterfolgende Dage, den ene Dag forlob som de folgende.
Kun Lordag Aften havde vi lidt Uro ved Modet, idet nogle
Mcend var udsendt af Prcesterne for at forstyrre Forsamlingen,
men Politiet fik snart fat i dem og drev dem ud af Salen.

I Lobet af disse fire Dage havde jeg den Lykke at faa
prædike Evangeliet for over 10,000 Sjæle, og at faa uddele
800 Bibler og Testamenter. Forst i Evigheden vil vi faa fe
den levende Frugt af disse fire Dages Arbeide. Den katholske
Kirke tabte sin Magt over mangen en, som nu begyndte at elske
Evangeliet og soge efter nyt Lys. Og skjondt der vel endnu
var lidet moden Frugt, saa var dog den gode Sæd udsaaet,
og nu ser vi Markerne allerede hvide til Hosten.

Lordag Aften var det bestemt, at mine Venner skulde kjore
mig til Naperville, den Menighed, som vi forst vilde besoge.
Skjont meget træt, reiste jeg hele Natten for at kunne være i
denne Landsby Sondag Morgen. Man havde troet, at dette
vilde være det mindst farlige Tidspunkt.

Klokken var omtrent fire om Morgenen, da jeg kom frem,
og indtil Kl. 11 kunde jeg hvile i en kjær Vens Hus. Mit
Hjerte var fyldt af overstrommende Glæde, og som Musik lod
i mine Oren deres Glæde, for hvem jeg de foregaaende Dage
havde prædiket Evangeliet.

Da Tiden kom, paa hvilken Folket forlod Kirken efter
Messen, klædte jeg mig paa for at gaa og mode Menigheden
udenfor Kirkedoren. Min Vært forsogte at overtale mig til
ikke at gjore dette, idet han viste mig den overhængende Fare,
jeg derved udsatte mig for. „Idag", sagde han, „blev Biskopens
Skrivelse imod Dem oplæst fra Prædikestolen, og De vil blive
fremstillet som en „rovgjerrig Ulv". Folket vil blive saa op-
sat imod Dem, at De kan resikere hvadsomhelst, og De har
ingen til at forsvare Dem". Men jeg svarede: „De tager feil,
hvis De tror, at jeg er alene. Jeg kommer ikke hid med egen-
nyttige Interesser eller for min egen Fornoielse. Jeg er et
Christi Sendebud, og jeg ved forvist, at han er med mig og
vil beskytte og forsvare mig ligesaa vist, som han forsvarede
Daniel i Lovekulen".

Derpaa gik jeg til den store Kirke, hvor jeg ganske stille
aabnede Doren paaklem for at se, om Gudstjenesten snart var
forbi. Præsten stod netop paa Prædikestolen og var ifærd med
at oplæse Bistopens forfærdelige Brev imod mig. Han frem-
stillede mig som en Djævelens Udsending og en glubende Ulv
blandt stakkels forsvarslose Faar. Folket blev truet med Ude-
lukkelse fra Kirken og evig Fordommelse, hvis de horte min
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Forkyndelse, tog mig i Haanden, gav mig Nattely eller bespiste
mig o. s. v.

Da Prcesten var fcerdig med at lcese dette interessante Do-
kument fra hans Foresatte, tilfoiede han sine egne Anmcerknin-
ger: „Dette Uhyre af et Menneske", sagde han, „har allerede
sendt Tusinder af dyrebare Sjcele til Helvede, og det er Djce-
velen, som har fort ham hid til vort Land for at odelcegge og
fordomme os. Skjont jeg haaber, at han ikke vil komme og
besmitte vor kjcere Menighed her i Napierville med sin Ncer-
vcerelse, saa haaber jeg og, hvis han skulde komme hid, at han
maa faa en saadan Modtagelse af Eder, at han ikke saa snart
faar Lyst til at komme igjeu".

Efter disse Ord afsluttede han Messen med en Velsignelse
og lod Folket gaa.

Stille havde jeg lukket Doren igjen, saa ingen kunde ane,
at jeg havde hort Prcestens Ord, og jeg gik nu hen til en Plat-
form udenfor Kirken, hvor alle maatte passere mig, idet de gik
nedad Trapperne.

Ingen Ord kan beskrive Folkets Forbauselse, da de nn

strammede ud og saa mig staa midt iblandt dem. De vilde
knapt tro sine egne Oine. De kjendte mig jo alle, thi medens
jeg var Prcest i Canada, havde jeg arbeidet i ugevis iblandt
dem, hort deres Skriftemaal og prcediket Afholdenhed for dem,
og de havde alle kjendt mig og elsket mig, som om jeg havde
vceret Deres egen Prcest.

De havde derfor nceppe faaet Oie paa nllg, for de havde
glemt, hvad de netop havde hort om mig i Kirken. De ström-
mede derfor sammen, rakte sine Hcender ud imod mig og raabte:
„Velkommen, velkommen, Fader Chiniquy! Er det mulig, at
De atter er kommen hid til os! H^wr glade vi er ved at se
Dem!"

Kun to eller tre mindede om, hvad Prcesten netop havde
sagt til dem, men de ovrige bad dem gaa sin Bei og ikke for-
styrre deres Gla'de.

Jeg troer ikke noget Oieblik i mit Liv har vceret storre
og hoitideligere end dette. Den store Folkemasse dreves med
Strommen ned ad Trapperne, men de vendte endnu alle Ho-
vedet op imod mig, og snart havde jeg udenfor mig lusen af
disse mine kjcere Landsmcend, der nu kun stod og ventede paa,
hvad jeg maatte have at sige dem. Og saa snart som der blev
saavidt Ro, at jeg kunde hores, begyndte jeg at tale til dem:
„Mine kjcere Benner og Landsmcend", sagde jeg, „I har netop
nu hort, hvad Ceders Prcest og Biskop har udtalt imod mig.
Maaske I nu ogsaa kunde have Lyst til at hore, hvad jeg har
at sige til mit Forsvar. I er for ærlige Folk til at domme
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en Mand uden forst at hore ham, selv om han er anklaget
baade af Prcester og Bistoper. Gud har givet Eder to Oren,
for at I kan hore begge Sider af enhver Sag. Jeg vil ikke
tale et Ord til Eder mod Eders cervcerdige Biskop og Eders
Prcest, jeg'respekterer dem; og jeg vil kun faa Lov til at tale
nogle Ord til Selvforsvar og forklare Eder min nuvcerende
Stilling. Ml I tillade dette og hore rolig paa mig?" Og
den hele Mamgde svarede fom med en Mund: „Ja, ja, — tal,
Fader Chiniquy, vi er glade ved at hore Dem tale".

„Mangen af Eder", sagde jeg, „er endnu fastende, da I
har vceret til Alters denne Morgen. Mangen god Moder
iblandt Eder har Ank paa sig for at komme hjem til sine smaa
Born. Vi staar herude under aaben Himmel, fom ikke er godt
for nogen af os. Vil I gjore mig den store Glcede at samles
med mig i Eftermiddag Kl. 3 i den store Sal midt i Lands-
byen?"

Og saa Gud velsigne Eder alle, og hans Velsignelse hvile
over vort kjcere Canada til alle Tider!"

Og den hele Mcengde svarede: „Gud velsigne Fader Chi-
niquy", og rolig gik de hver til sit Hjem.

8lle Kapitel.
Win Visstonsreise fortsat. — Morderens Dolk. paa mit

Kryst i Guebcc.

Den forste Sondag i Februar 1859 Kl. 3 var den store
Sal i Landsbyen Napierville fyldt af en interesseret, intelligent
katholsk Forsamling, som onskede at hore, hvorfor jeg havde
forladt den romerske Kirke. Saa langt fra at folge sin Prcests
Opfordring til at give niig en saadan Modtagelse, at jeg aldrig
mere skulde fristes til at komme igjen, saa overoste de mig med
alle mulige Tegn paa Kjcerlighed og Agtelse. Og det samme
gjentog sig den nceste Morgen, da Salen atter var fyldt til
Trcengsel for at hore mig tale imod Brodets Forvandling i
Nadveren.

Om Eftermiddagen sendte Prcesterne Landsbyens Doktor
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for at diskutere med mig om Orebigten. Han forsøgte at be-
vise, at Frelseren havde indstiftet dette som den eneste Maade,
paa hvilken vi kunde faa Syndernes Forladelse. Men han var

snart scerdig med sine Modbevis, og jeg spurgte ham nu ganske
ligefrem, hvvr længe det var, siden han selv havde vcrret til
Skrifte Han var nodt til at svare, og Svaret blev: „Ti
Aar". Hele Forsamlingen brast her ud i Latter, og en Snes
Jrlcendere, som var med ham, begyndte nu at holde en saadan
Stoi, at skjont det store Flertal af Forsamlingen gjerne vilde
hore mere, maatte vi dog slutte Modet paa Grund af Uro i
Salen. Men megen god Sced var falden i denne vel for-
beredte Jordbund, og Pastor Lafleur og andre, som trofast
havde arbeitet her før mig, havde gjort meget og dygtigt Ar-
beide. En stor Del af de herboende Familier havde allerede
opgivet de romerske Vildfarelser og dannede en interessant pro-
testantisk Menighed.

Allerede den meste Dag ventede man mig i Quebec, og
jeg maatte nu vende tilbage til Montreal for derfra at tage
med Toget videre".

I Quebec Gazette for 11. Februar 1859 lcestes følgende:

Chiniqnys Ankomst.
Denne Mand ankom til Point Leris Onsdag Aften og

kom over til vor By igaar Formiddag.
Vi horer, at Antalet af de Personer, som har opsøgt ham

efter hans Ankomst hid, ikke kan anslaas til mindre end fire
tusen. To Gange blev han igaar nødt til at tale til Mceng-
den fra sit Vindu. Folket flokkedes om ham, ogsaa fra de om-

liggende Menigheder, og mange har opholdt sig i Byen siden
Mandag for at faa se ham. Ikke et ondt Ord hørtes udtalt
imod ham, men alle gav de utvetydige Beviser paa deres Glcede
over atter at se hos sig den Mand, for hvem de ncerede en saa
oprigtig Kjcerlighed.

Fader Chiniquy holdt et offentligt Mode i den store Sal
i St. Anna Gade i Eftermiddag, men til dette Møde maa vi
komme tilbage i vort Morgennummer. Vi vil kun sige, at
Lokalet var fyldt til yderste Trcengsel, især af hans egne Lands-
mcend, og at der, saa længe vi var tilstede, herskede den største
Ro og Orden, medens den cervcerdige Faders Ord jcevnlig blev
afbrudt af det livligste Bifald".

Og ikke alene dette her omtalte Torsdagsmøde, men ogsaa
de Moder, som holdtes de paafølgende Dage, var en stor Seier
for Evangeliet. Jeg holdt alle disse Moder Kl. 2 om Efter-
middagen, da Quebecs Gader i de Dage var saa slet oplyste
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om Astenen, at jeg ikke var sikker paa, at jo de daarlige Ele-
menter kunde faa Lyst til at gjore Optojer. Af Quebecs Ga-
zette kan man se, at det store Værelse, jeg beboede, næsten til
Stadighed var fyldt af Venner og sandhedssvgende Mennesker,
og at Gaden foran Huset var saa tætpakket af Folk, som gjernevilde hore Evangeliets glade Budskab, at jeg to og tre Gangei Dagens Lob blev nodt til at tale til dem fra mit Vindue.

De katholske Præster var naturligvis rasende. Vi kunde
se, hvorledes de lob gjennem Gaderne og forsogte at standse de
Folkemasser, som fra alle Sider strommede til for at se oghore. Og naar de foreholdt Folket, hvilken Synd det var at
hore paa mig, som var udstodt af Kirken, fik de ofte kun det
Svar: „Hvis det er Synd, kan vi jo skrifte den for Dem efter-
paa, thi I siger jo, at I kan tilgive al Synd".Den anden Dag efter min Ankomst meddelte nogle af mine
trofaste Venner mig, at Præsterne sikkert nok forberedte et
hemmeligt Mordforsog mod mig, og de tilbod sig at holdeVagt om Huset.

Jeg svarede, at i denne Henseende maatte de gjore, somde selv vilde. Da de selv havde indbudt mig at komme til
deres By, var det ogsaa rimeligt, at de forsogte at beskytte migmod den Slags Overfald. De organiserede da en liden Styrkepaa 15 velbevæbnede, kraftige unge Mænd, som skulde holdeVagt rundt mit Logi igjennem Nattens stille Timer.

Themaet for vor Sondagsmode var: „Vor Frelse ved
Christus". Og skjont den katholste Kirke ved sin Morgenguds-tjeneste havde udslynget de voldsomste Trudsler og Banlysnin-
ger mod enhver, som i mindste Maade befattede sig med migeller horte mig, saa var Folkemassen saa stor ved dette Mode,at vi maatte aabne alle Vinduer i den store Sal, for at og-saa alle de, der stod udenfor kunde hore, hvad der blev sagt.Den Glæde, der fyldte mit Hjerte, var saa stor, at jegikke folte Træthed efter de anstrengende Dages Arbeide. At sealle disse Mennesker, der torstede og hungrede efter Livets Brod,
og at faa Lov til at være Guds Haandlanger til at række dem
det, dette fyldte min Sjæl med en saadan Lykke, at ofte kunde
jeg ikke holde mine Glædestaarer tilbage.

Bien Kl. 10 om Aftenen kom to meget anseede Venner til
mig og sagde: Kjære Fader Chiniquy, vi er visse paa, at Deblir dræbt inat, hvis De ikke forlader Byen. Vi kommer ligefra et Mode, hvor Byens værste Udskud var tilstede og blev
talt til af to katholske Præster. De opflammede saaledes deres
slette Lidenskaber, at mere end 50 af de værste har svoret at
sætte Ild paa Deres Hns, og saa at dræbe Dem, naar Deforsøger at flygte. Derfor tjen os i at forlade Byen. Vi har
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en god ©sæbe i Beredskab, som kan fore Dem til et sikkert
Tilflugtssted 8 eller 10 Mil herfra". Men jeg svarede knn:
„Jeg takker Eder for Eders Venlighed, men jeg kan ikke folge
Eders Raad. Da jeg traadte nd af den katholske Kirke, og
ligesaa da jeg kom her til Qnebee for at prædike Evangeliet,
vidste jeg vel, hvad Folgen kunde blive. Jeg kom ikke for at
lobe bort igjen af Frygt. Hvis det er Gnds Villie, at jeg skal
udgyde mit Blod inat for Evangeliets Skyld, saa vil jeg hele
Evigheden igjennem maatte takke ham for en saadan Naade". „Hvis
faa er", sagde mine Venner, „maa vi sætte en dobbelt Vagt
om Hnset". „Ja, gjor knn det", svarede jeg. Og dermed forlod
De mig.

Naar et Menneske paa den Maade foler sig Doden nær,
saa kan man ikke odsle sin Tid bort paa Sovn. Evighedens
Kyst ligger foran en i al sin Herlighed, saa man ligesom maa

holde Aandedrættet tilbage ved Synet deraf. Da Klokken var
blevet tre, og det forste Daggry begyndte, kom en af de Mænd,
der holdt Vagt, ind til mig og sagde: „Nn er Morket snart
over, og dermed den værste Fare. Hvis De derfor ikke har
noget derimod vil vi nn gaa hjem og faa lidt Hvile, thi vi
er alle Arbejdsfolk, som skal være i vort Arbejde igjen for 7".

Jeg takkede dem for hvad de havde gjort for mig, og saa
gik de.

Jeg gik derpaa hen til de venlige Opvartere, som ogsaa
holdt Vagt, og bad ham om at give mig lidt at spise. Jeg
havde ikke haft Blund paa mine Oine og folte mig mat og træt.

Jeg vilde netop tage den Kop Kaffe, som bragtes mig, da
vi horte en frygtelig Larm ved Gadedoren. Doren blev tydelig
nok brudt op, og en Mængde Mænd styrtede opad Trappen
til mit Dagligværelse.

Det var netop de Mænd, som Aftenen iforvejen havde
svoret at sætte Ild paa Huset og dræbe mig. Hver Mand
havde en Maske for Ansigtet, og de havde holdt sig skjult i
Nærheden og opbiet det Oieblik, da min Vagt forlod Huset.
Anforeren, som havde en lang Slagterkniv i Haanden, raabte
til mig: „Elendige Frafaldne! Vi er kommen for at gore en

Ende paa dit elendige Liv; hvis Dn ikke vil sværge, at Dn
aldrig mere vil prædike om din fordomte Bibel, saa kan Dn
regne Dig for en dod Mand!"

Og nn fyldtes Værelset af den hele forfærdelige Bande
som styrtede ind i Værelset, brak istykker Moblerne og truede
med, at dræbe den venlige Mand og Kone, som havde givet
mig Husly under mit Ophold i Quebec.

„Lad disse Folk i Fred", sagde jeg, „og hvis det er en

Forbrydelse at prædike Kristi Evangelium, saa er det ialfald
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kun Nlig, som er den styldige; drceb mig, Doden skrcemmer mig
ikke, men lad disse gode Mennesker i Fred!"

I dette Oieblik folte jeg en Dolk trykket mod mit Bryst
nied en saadan Kraft, at jeg hvert Oieblik ventede, at den sknlde
trcenge tværs igjennem mig. Jeg hcrvede mine Hænder mod
Himmelen og raabte: „Kjære Frelser, Du har lidt for mig,
niodtag nu min Sjæl i dine Hcender".

Den forfcerdelige Morder raabte: „Vi er ikke kominen hid
for at hore paa dine kjcetterske Bonner. Vil Du beholde Livet,
faa svcerg, at Du ikke mere vil prcedike om Bibelen".

Nu folte jeg Blodet sildre nedover mit Bryst, og da jeg
var vis paa i næste Oieblik at oære dræbt, hævede jeg atter
Hænderne mod Himmelen og sagde: „Min Gud, de forlanger
en Ed af mig, for jeg dor, og derfor sværger jeg, at saalænge
min Tunge kan rore sig, vil jeg prædike dit Evangelium saa-
dan som jeg finder det i „din hellige Skrift". Og derpaa
aabnede jeg min Vest, blottede mit Bryst og sagde: „Stod kun
til, jeg er færdig". Men min kjære Frelser var mig nær og
beskyttede sin stakkels hjælpelose Tjener.

Morderen begyndte at skjælve fra Hoved til Fod, Kniven
faldt ud af hans Haand, og med stjælvende Stemme sagde han:
„Lov os at reise bort straks, saa skal vi ikke dræbe Dig".

Han mente oiensynlig, at dette fluide aftvinge mig et Lofte
om at forlade Byen. Men jeg svarede kun: „Ja, jeg skal gaa
herfra" (idet jeg mente bort fra ham) og dermed lod han mig
slippe.

Sneen var falden mere end to Fod dybt i Nattens Lob,
og jeg havde langt at gaa for at naa hen til det Sted, hvor
jeg haabede at faa Husly. Jeg folte, at mine Kræfter var ud-
tomte efter Nattens Oplevelser, og jeg troede derfor, at det var
bedst, at jeg forst drak min Kop Kaffe, som endnu stod paa
Bordet. Desuden onflede jeg at vinde lidt Tid i det Haab,
at mine Venner skulde faa Nys om min Stilling og komme mig
til Undsætning. Jeg havde nemlig set Husets Tjenere lobe afsted,
og jeg tænkte mig, at de lob efter Hjælp.

Den forfærdelige Bande stod stille og betragtede mig med
blodfludte Oine. Jeg satte mig stille ned ved Bordet og sagde:
„Da jeg nu maa ud og vade i den knædybe Sne, haaber jeg,
at I ikke tager mig det ilde op, at jeg forst maa faa Tid at
spise". Men jeg havde knapt drukket lidt af min Kaffe, for en
rasende Stemme, som jeg endnu ikke havde hort, raabte:

„Ser I da ikke, at han bedrager os, han har slet ikke
isinde at forsvinde!" Og med disse Ord væltede han Bordet,
knuste Koppen og skreg med en forfærdelig Ed: „Afskyelige Fra-
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faldne! Gaa afsted straks. Ingen Opsættelse, fort, marsch!"
Og han kastede mig ncvsten overende med sin knyttede Nceve".

Jeg følte, at nu kunde det ikke udhales lcenger, jeg maatte

gaa. Jeg tog min Aderfrakke og min Hat paa, greb min Vad-

scek og gik til Doren. Jeg var ikke uden Frygt for, hvorledes
jeg skulde kunne gaa den lange Vei i den morke Nat og den

dybe Sne. Men Guds gode Forsyn sendte en Arbejdsvogn-
mand med en Sluffe, jeg standsede ham og spurgte, om han
kunde kjore mig, og snart efter sad jeg tryg hos Byens a'dle

Pro-Mayor, en skotst Protestant ved Navn Hall. Thi ved
Guds naadige Styrelse var Byens Mayor Langeonr, en fana-
tisk Katholik, bortrejst netop de Dage, jeg var i Quebec.

Jeg viste mit blodende Bryst og fortalte ham, hvad der
var hcvndt mig. „Men", sagde jeg, „jeg har lovet at holde
endnu et Foredrag her om hver Mands Ret til at lcese sin
Bibel, og det Lofte vil jeg holde, selv om jeg skal do for det.

Jeg kommer nu for at stille mig under det britiske Flags Be-
skyttelse, og forlanger at faa nyde min fulde Frihed".

„Hvis De kan aflægge Ed paa Sandheden af, hvad De

her fortceller", sagde Mr. Hall, „saa skal jeg beskytte Dem, men

et beder jeg Dem om, tal ikke til nogen om Deres Saar ester

om, at Deres Blod blev udgydt. Thi Blod fordrer Blod, og
blev dette bekjendt, kunde det blive vanskelig nok at styre vore

protestantiske Soldaters Raseri mod de katholske Prcester. Jeg
maa nu erklcere Byen i Belejringstilstand og samle alle de

Tropper, jeg kan befale over, hvis jeg skal kunne beskytte baade
Deres og mit eget Liv mod Roms mcegtige og blodige Vcelde.

En halv Time senere var Byen Quebec erklceret i Belei-
ringstilstand, og mere end 1000 engelske Soldater var opstillede
for at forsvare mit Liv. Det var mellem disse to Rcekker af
Bajonetter, at Mayor Hall om Eftermiddagen kjorte mig i sin
egen Slcede til det Lokale, hvor jeg fluide holde mit Foredrag.
Og paa den anden Side as Soldaternes Geled saa vi de ka-

tholske Prcester lobe freni og tilbage blandt sine Tilhcengere og
tilraabe dem i største Angst: „For Guds Skyld hold Fred og
ror ikke en Finger mod Fader Chiniquy. Ved den mindste Uro
kan Soldaterne skyde Eder ned!"

Den store Sal kunde ikke rumme Halvdelen af de Menne-
fler, som onskede at hore, hvad jeg havde at sige om den' hellige
Skrift og hver Mands Ret til selv at lcese den. Gaden uden-
for var syldt af en lyttende Mcengde, som i aandelos Stilhed
forsøgte at opfange, hvad der blev talt inde i Salen. Jeg
havde med mig 600 Nye Testamenter, som jeg efter Modet ud-
delte til mine tjære katholske Landsmcend.

Gud ske Lov, den gode Scrd er ikke blevet udsaaet for
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gjcrves. Det beskedne evangeliske Arbeide, som to udtraadte ka-
tholste Prcester, Tetreau og Normandeau har nedlagt i denne
By, har senere skudt rask Bcekst og baaret rig Frugt.

Ikke langt fra det Sted, hvor jeg den Nat blev saaret,staar nu en vakker franst protestantifl Stenkirke. Og selv denne
store Kirke vilde have vcrret meget for liden nu, hvis vore kjcerefranst-canadiske Protestanter havde faaet bo i Fred i sin By.Men desvcerre, mangfoldige af dem blev saaledes forfulgt af de
katholske Prcester, at de blev nodt til at udvandre til de for-enede Stater, hvor de nu ceder Landflygtighedens bitre Brod.

9ile Kapitel.
franlk Afficer frelser mit Lv i Weloeit. Jeg Besøger Hrande

Signe og Longuevill. salior Theodore Lafieur.

At kncrkke den romerske Kirke i dens to Hovedcentrer,Quebec og Montreal, var et Vcerk, som ikke kunde udfores afChiniquy, det maatte Gud selv fuldbringe.
Guds mcrgtige Haand var saa tydelig synlig i den Maade,hvorpaa han fuldstcrndig ydmygede de hovmodige Tyranner, somi ncrsten tre Aarhundreder havde beherstet Folket i Quebec ogMontreal, at der ikke var nogen Anledning for mig til at fri-stes as menneffelig Forflengelighed. Jeg kunde kun boie mig i

Stovet og undres, naar jeg saa, at han til et saadant Stor-
vcerk kunde anvende et saa svagt Redskab.

Baade Protestanterne og Katholikerne var lige forbausedeover, at disse Baabeu, Excommunication, Jnterdict etc., somtidligere havde holdt det franfl-canadiste Folk, i saa stor Frygt,
og som ogsaa nu udflyngedes med fuld Kraft Sondag efter Sondagfra Proedikestolene, at disse Baabeu nu med engang havde tabt al
sin Magt overfor Folket og meget mere betragtedes som latter-
lige Barnestreger. Det var forste Gang paa det amerikanskeFastland, at den rommerfle Tiger var bleven spcerret inde i sin
egen Hule, og at Pavedommets nhyre Slange var blevet saakraftig indelaast, uden at det var lykkedes dem at bide den
Haand, som slog dem.
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Ingen Ord kan beskrive de romerske Prcesters Udmygelse,
da de horte, at det var min Hensigt at blive en hel Maaned
i Montreal for at asslore deres Bedrag, deres Afgudsdyrkelse
og deres daarlige Levnet.

Biskop Bourget gjorde ncesten overmennestelige Anstrenge!-
ser for at bestikke mig, men han bortodslede kun sin kostbare
Tid. Han folte mere og mere, for hver Dag som gik, at jeg
ikke alene var fast i min Beslutning, men at jeg ogsaa var

fuldstcendig nsolsom for hans Trudsler, hans falske Smigrerier
og hans uskadelige Raseri.

Efter Ordre fra ham, hittede Prcesterne paa de frygteligste
Bestyldninger mod mig, som de saa offenliggjorde for at skade
mig. Men Gud styrede det saaledes, at disse Bestyldninger,
som oftest var af en saadan Beskaffenhed, at de odelagde sig
selv ved sin Mangel paa Sandsynlighed og ved indbyrdes
Modsigelser.

Ikke jeg selv, men Gud, mindede nu mine Ej ære Lands-
mcend om det Arbeide, jeg tidligere havde udfort blandt dem
for at styrte deres vcerste Fjende, Drukkenskaben; og den Kjcer-
lighed, jeg den Gang havde vundet, var nu et stcerkt Skjold
mod alle de gloende Pile, som Biskopen og Prcesterne udsendte
mod mig, og som nu kun skadede dem selv.

I hele den Uge jeg tilbragte i Montreal efterat jeg var
vendt tilbage fra Quebec, havde jeg den usigelige Glcede daglig
at fe min Stue fyldt af Eliten af mine kjcere Landsmcend, som
kom for at hore det glade Budskab, som Gud sendte dem. Jeg
maatte ogsaa takke Gud for de mange Tegn paa kristelig Ag-
telse og Kjcerlighed, som jeg daglig modtog fra Protestanter i
alle Kirkesamfund. Aftenmoderne samlede fremdeles hver Dag
saa mange Tilhorere, som den store Sal kunde rumme, og ikke
en eneste Gang var der nogen som forsøgte at forstyrre dem.

Venner og Fjender, Protestanter og Katholiker var ligesaa
glade som overrastede over denne nventede Seier for de virkelig
frihedssindede Principer, for Sandheden imod Lognen. Thi
indtil da havde de blodigste Optrin og beklagelige Sammenstod
vcrret en Plet paa Montreals gode Navn.

Og. til de mange, som spurgte mig, hvorledes en saadan
Forandring kunde vcere opstaaet, maatte jeg kun svare: „Det
er Herrens Vcerk. Den Time ncermer sig hurtig, da Pave-
dommets morke Magt skal svinde for Evangeliets lysende Sol-
skin. Hvad I nu ser er en velsignet Dags Morgenrode. Det
er ikke mit Vcerk, men vor velsignede himmelske Faders Gjer-
ning. Ham maa vi takke og prise derfor".

Det vilde fore os for langt at fortcelle alle Enkelthederne
ved den derpaa folgende Maaneds Missionsarbeide i Montreal.
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Jeg skal kun ncrvne et Par Oplevelser, som kunde have
fpcctcl

En stor Skare Folk fra Beloeil, Chambly og St. Mathias
havde bedet mig om at arbeide en Uge hos dem, og de havde
valgt det deilige Hotel, Beloeil Mountain, til vort Samlings-
sted, da Hotellet havde en stor Sal, hvor flere Hundrede Men-
nesker let kunde faa Plads. Eieren havde i sin Tid vceret

Officer i den franske Arme og var en cedel Mand. Han havde
besøgt flere af vore Moder i Montreal, hvor han tappert og
utvetydigt havde frasagt sig Roms Vildfarelser for at kunne
tjene Evangeliets Sag. I hans Hotel var jeg sikker paa at

finde den Beskyttelse, jeg trcrngte, baade for min egen Person
og for dem af mine tjære Landsmcend, der kom for at hore
mig. Og heri tog jeg ikke feil. Den Fremgang, disse Moder
havde, overtraf mine hoieste Forventninger. Den store, prcrg-
tige Sal var fyldt fra Morgen til Aften af Folk, der kom fra
alle Kanter og fra alle Stcrnder for at hore, hvad jeg havde
at svare paa deres Sporgsmaal.

Men en af de sidste Dage kom der en ærlig Bonde fra
St. Mary og fortalte mig, at en af hans Folk havde hort
Prcesterne sige: „Ligesaavel som vi har Ret til at drcebe en

Ulv, som kommer for at æbe vore Lam, ligesaavel har vi Ret
til at bræbe den elendige, frafaldne Chiniguy, som vil ode-
lcrgge vor hellige Religion."

„Formad mig ikke", sagde den ærlige Bonde, „men veer

paa Deres Vagt, naar De fer en Mand med en rod Halskrave.
Han medbringer en Pistol for at styde Dem ned, hvis han
kan finde Leilighed dertil, og han er en sikker Skytte."

Jeg takkede ham, og anbetroede denne Hemmelighed til
den modige franste Officer, for at han kunde gjore, hvad han
formanede for at beskytte mig.

Blandt mine Tilhorere den Aften, det var en Lordag,
lagde jeg straks Mcerke til en hoj, kraftig Mand, der stod
omtrent ti Skridt fra mig, og fom havde en rod Halskrave
paa. Han gjorde Indtryk af ikke at vcere crdru, og flere
Gange forstyrrede han os, faa jeg for hans Skyld maatte
standse min Tale. Neppe havde jeg sluttet mit Foredrag, for
han med en rask Bevægelse kom lige hen foran mig og raabte
med en forfcerdelig Ed: „Dette stal blive Din sidste kjcetterste
Tale." Og med en ny Ed trak han en Pistol frem og sigtede
lige paa mig.

Nten den franste Officer havde ogsaa havt sin Opmcerk-
fomhed henvendt paa denne Mand, og holdt sig ganfle i Ncer-
hed af ham ligefra han kom ind i Salen. Med Lynets Hnr-
tighed trak han sin Kaarde og slog til Pistolen underifra, faa



47

Pistolen floi fra Morderens Haand hoit op i Luften, og
Skuddet gik af og knuste en af Vinduesrnderne.

Denne uforfcrrdede, hurtige Afvcebning vakte den største
Forvirring. Nogle af Kvinderne besvimede, andre skreg. Men
jeg havde dog en Skare Venner, som ikke mistede fin Aands-
ncrrvcerelfe. Prcesternes elendige Redflab, den stakkes Mand,
blev ncesten baaret ud af Salen, og udenfor fik han en saadan
Overhaling, at han vist ikke blev fristet til at komme faa
snart igjen.

Det sidste Sted i Canada, hvor jeg arbeidede for jeg
reiste til min tjære Koloni i Illinois, var Longueuil. Midt
i denne betydelige Landsby havde Baptisterne en blomstrende
Missionsflole for unge Damer, hvor der baade var katholfle og
protestantiske Elever, og Bestyreren var Pastor Theodore Lafleur.

Pastor Lafleur var mange Aar for mig kommet til Evan-
geliets Lys, og en rig Protestant, som beundrede den unge
Mands Fromhed og sjeldne Gaver, havde i hans Ungdom
sendt ham til Schweitz for der at fuldende sine Studier.

Da han saa vendte tilbage til Canada, havde han helliget
sit Liv til at prcrdike Evangeliet for vore Landsmcend, og
havde havt en mcerkelig Fremgang i dette Arbejde.

Skjont jeg, medens jeg var romersk Prcest, havde forfulgt
ham paa det bitreste, havde han dog frembaaret mig i brcen-
dende Bonner for Naadens Trone. Han havde sendt mig
flere Breve i den forste Tid af min Kamp mod Biskoperne,
og havde med ægte kristelig Logik forsøgt at overbevise mig
om, at den eneste Maade, hvorpaa jeg kunde opnaa den gud-
dommelige Sandheds herlige Frihed, var ved helt at afkaste
Pavedommets Aag og antage Evangeliet. Ja, mere end det,
— hans brændende Iver for min Omvendelse havde bragt
ham til at tilbagelægge de 1000 Mile, som adskilte os, og
komme helt til St. Anne for at tilbringe flere Dage i fsærlige
Samtaler med mig.

Blandt de mange store Gaver, hvormed Pastor Lafleur
var udstyret af Gud, var et vidunderligt Fond af Kjcerlighed
og Omgjamgelighed, som sammen med hans strenge Logik og
sande kristelige Sindelag gav ham en uimodstaaelig Magt
over mig.

Efterat han forste Gang havde tilbragt flere Timer hos
mig, maatte jeg tilstaa for mig selv, at der hos denne Kjcetter
var et saadant Fromhedens Vceld, som jeg endnu aldrig havde
stodt paa i min romerske Kirke. Jeg var ogsaa slaaet af
Marken ved den nimodstaaelige Kraft, som laa i hans Bevis-
forelse, og jeg kunde intet indvende mod de Lcerdomme, som
han uddrog af Historiens Vidnesbyrd.
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Jeg er glad ved at kunne sige, at det var Pastor Laflenrs
Indflydelse, som ved Guds Naade hjalp mig langt paavei til
at forstaa og antage Evangeliets Herlighed.

Jeg var derfor lykkelig ved nu at have en Leilighed til
at vise den Agtelse og Kjcerlighed, jeg folte mod denne sande
Guds Tjener, og i to Dage fik jeg vcere hans Gjcest i Lon-
guenils evangelifle og litercrre Institut. Mange af Longnenils
Indbyggere benyttede sig af mit Besog til at komme med
utallige Sporgsmaal om, hvad de kaldte ,,min nye Religion",
og dette gav mig en herlig Anledning til at fremstille for dem
de evangeliske Sandheder.

Den forste Aften foraarsagede nogle katholske Gutter, som
var udsendt af Præsterne, os endel ZErgrelse ved at kaste Sten
igjennem Vinduesruderne. Men den besindigere Del af Befolk-
ningen var oprort over en saa feig Fremgangsmaade. Den
næste Aften kom de i store Skarer for at hore et Foredrag,
jeg holdt, i Landsbyens store Forsamlingssal. Og stjont de
blev ekskommunieerede og udviste as den romerske Kirke paa
Grund af, at de horte paa mine Bevis for, at deres Pave,
Kardinaler, Biskoper og Prcester var Bedragere, saa blev dog
Klokken 12, for de vilde forlade Salen. Meget faa i den
store Forsamling forlod Stedet, for de havde rakt mig Haanden
og hjertelig takket mig for, hvad de havde hort. Og den fuld-
stcrndige Ro og Orden, som herstede i Byen, baade om Aftenen
og om Natten, overbeviste mig om, at vi i Longueuil ikke
alene var omgivet af respektable Mennefler, men ogsaa af tro-
faste Venner.

Og saaledes var det, at jeg, mennestelig talt, alene og
uden Beskyttelse, havde vceret i Stand til i to hele Mnaneder
at trodse Roms Magt inden dens stcerkeste Befcestninger,
Montreal og Quebec. Men, jeg var ikke alene. Nei, min
Guds bestyttende Haand havde den hele Tid hvilet som et
Skjold over mit Hoved.

Kristi Evangelium var blevet pra'diket for idetmindste
50,000 Sjcrle, og mange af dem havde aldrig tidligere hort
det. Flere tnsen Bibler og nye Testamenter var blevne uddelte
til Folk, som aldrig havde feet Guds Ord for. Og den hellige
Skrift blev nu tilbage i mangt et Hjem som Fode for Sjcrlen
hos mange af mine kjcrre Landsmcrud. Hvorledes skulde jeg
finde Ord til at udtrykke min Taknemmelighed mod Gud for
denne hans ojensynlige Hjcrlp og Bestyttelse gjennem saa mange
Farer og Hindringer.

Da jeg vendte tilbage til Illinois, kunde jeg i Sandhed
sige med Psalmisten:
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1 . Havde ikke Herren vceret med os,
saa sige dog Israel,

2. Havde ikke Herren vcrret med os,
der Menneskene stode op imod os,

3. Da havde de opslugt os levende,
der deres Brede var optcendt imod os,

4. Da havde Vandene overstyllet os,
en Strom var gaact over Sj«l,

5. Da var de gangne over vor Sjlvl,
de stolte Bande,

6. Lovet vcere Herren, som ikke gav os hen,
til et Rov for deres Tlvnder,

7. Bor Sjcrl er undsluppen
som en Fugl af Fuglefcvngerens Snare,
Snaren er sonderreven
og vi ere Undslupne,

8. Bor Hjcelp er i Herrens Navn,
som gjorde Himmel og Jord,

Psalme 124,

11te Ka>iitet.
Jeg faar Udgang til den presbyterianlke Kirke,

alene med Bibelen i min Kaand.

Den 15de April ]860 er en Dag, som aldrig bnrde
glemmes af de franst-kanadifle, evangeliske Menighedsmedlemmer
i St, Anne.

Efterat vi havde brudt de Lcenker, som bandt os til de
romerfte Afguders Fodder, og vi var blevne lykkelige Kristi
Efterfolgere, saa folte vi, at vi ikke med Sandhed kunde kalde
os romerske Katholiker. Vi maatte forandre dette Navn paa
vort Kirkesamfund,

I et almindeligt Mode, hvortil alle vore Omvendte blev
indbudne og opfordrede til at udtale sin Opfatning, besluttede
vi enstemmig at antage det deilige Navn: „kristne Katholiker",
og vi besluttede at rcekke en Broderhaand til alle de prote-
siantiske Kirkesamfund, som bekjendte, at de ansaa Kristus som
sin eneste Frelser og Evangeliet for sit Livs Rettesnor. Lige

Lhimquy: .ßaUjolicismert. II, 4
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fra Begyndelsen af havde jeg vceret ængstelig for, at der
gjennem vor Udtrcedelse skulde dannes et nyt Kirkesamfund
under Navn af Chiniquy's Kirke. Og det var dette, vi fvr
enhver Pris vilde undgaa.

Men det varede ikke længe, for vi saa, at vor Frygt
paa dette Punkt var vel begrundet. Jstedenfor at kalde os
ved vort smukke Navn „kristne Katholiker", kaldtes vi af alle,
endog blandt Protestanterne, for Chiniquys Kirke. Den eneste
Maade, hvorpaa vi kunde undgaa denne truende Vanskelighed,
var at slutte os til et af de Kirkesamfund, som omgav os,
og vi valgte snart den presbyterianske Kirke. Og det var da
vor Hensigt at danne et helligt Forbindelsesled mellem os og
de hellige franste Martyrer, Hilgenotterne, som udgod sit Blod
for Evangeliets Sag. Jeg viste mine Sognebarn, hvorledes
mange af dem bar de samme Navne som disse tapre Kristi
Stridsmcend, og at det ikke var usandsynligt, at der randt det
samme Blod i mange Aarer.

Seks af vore Wldste blev udvalgte til at folge mig til
Chikago for der at fremstille os for denne Bys Presbyterianere
og bede dem om Tilladelse til at statte os til den æble pres'
byterianste Kirke, hvis Grene udstrcekker sig over hele Jorden
og hvis lysende, evangelifle Tro er en Skrcek og Afsky for
hele Pavedommets Vcelde.

Hvor glad blev disse cervcerdige Prcester, da de, efter ind-
gaaende Samtaler med os, kom til fuld Klarhed over, at vore

religiose Anskuelser var sande og sunde, og at den Bcekkelse og
Bevcrgelse, som vi repræsenterede, var fuldt overensstemmende
med den kristne Tro og Lane. Enstemmig gik de ind paa at
optage os i deres Kirkesamfund, og fremlagde deres Westminster
Trosbekjendelse, ved hvis Antagelse vi stalde erklares for rette
Born af den presbyterianfle Kirke.

Alen de var ikke forberedt paa den Skuffelse, de led, da
jeg opfordrede dem til heller at lade os faa Lov til at have
Bibelen som vor eneste Beileder og Trosbekjendelse.

Med en Bcvagelse, som han ikke kunde skjule, sagde Mo-
deratoren) til mig:

„Min kjare Chiniquy, dette kan vi ikke gaa ind paa.
Det er vor Sadvane, at den arvardige Westminster Bekjendelse
er den Fane, hvortil alle vore nye Menighedsmedlemmer maa

forpligte sig. Denne Regel kan vi ikke forandre."
Jeg svarede ham da: „Glem ikke, at De her har at gjore

med Born i Troen. De maa bære over med Born, naar De

) Moderator, den ledende Mand i det presbyterianske Kirkesamfund,
som vcrlges paany hvert Aar.
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beder om at faa Barnemad, og ikke saadan Fode, som kan passe
for fuldvoksne. Vi kommer ikke hid for at belære Eder, vi vil
selv modtage Lcvrdom af Eder. Men vi beder Eder dog om

Tilladelse til at fremfore de Grunde, der for os er afgjorende,
naar vi beder Eder om at lade Bibelen vcere den eneste Nogle,
fom skal aabne for os Kirkens Dore, denne Kirke, hvis Hoved-
hjornesten han selv er, og som sandelig er Blod af hans Blod
og Kjod af hans Kjod. Naar vi har bedet Eder om den store
Gunst at faa blive presbyterianfle Menighedsmedlemmer, saa
har vi ikke ment det i den sneverhjertede sekteriske Forstand, men
i hele Kristenhedens store, varmhjertede Opfatning af Ordet.
Vi onsker ikke blot at turde trykke Presbyterianerne som Brodre
til vort Hjerte, vi onsker at kunne omfavne alle dem som vore
Brodre, der elsker og tjener den Herre Kristus og anser ham
som deres eneste Frelser, ved hvad Navn de saa end maatte
kaldes. Lad mig da faa Lov til at sige Eder, at efterat jeg
har læst mange af de Boger, som Eders forskjellige Kirkesamfunds
lcerdeste Mcend har flrevet, er jeg kommen til den Erkjendelse,
at Forflellen mellem Eders Opfatninger ligger meget mere i det
Ådre end i virkelige Realiteter. Va>r ikke vred paa os, naar
vi beder om Eders Tilladelse til fremdeles at tro, at vor Frel-
ser ogsaa tcenkte paa alle Eders forskjellige Sekter og Samfund,
da han sagde: Jeg er Vintrceet, I er Grenene, og min Fader
er Vingaardsmaanden. Det er jo slet ikke nodvendig, at alle
Grene skal vcere af samme Form og samme Storrelse for at
kunne bcere god Frugt. Hovedsagen er, at Grenen er et med
Vinstokken. Denne Overbevisnmg kom jeg til, da jeg nylig
sad og tæfte dette herlige Kapitel hos Johannes i min Have
under en prægtig Vinstok, som jeg selv baade har plantet og
beskaaret. Da fik jeg forst rigtig Oinene op for, hvorledes
hver eneste Gren var forskjellig fra de andre, nogle store og
stcerke som vore episkopale Kirker, nogle mindre som den an-

selige congregati onalistiske Kirke. En Gren spirede frodig lige
op mod Himmelen som vore ivrige methodistiske Brodre, en gik
nedad som vore baptistiske Brodre, naar de stiger ned i sit
Daabsbad. Og ikke mindst maatte jeg beundre nogle stcerke,
krogede Grene, der mindede mig om vor tjære presbyterianfle
Kirke, som vi nu saa gerne vil slutte os til Men mest blev
jeg dog slagen af den Kjendsgjerning, at skjont alle Grene var
forskjellige at se paa, var de dog alle fulde af de herligste
Druer, thi de var alle Grene paa den samme Vinstok".

„Der er jo Forskjelle i Synspunkter mellem de Kirkesam-
fund, som udgjor den kristne Kirke. Men saalamge Jesus, og
Jesus alene, Guds Son og Verdens Frelser, er deres eneste
Haab, deres eneste Tilflugt, deres evige Liv, og Evangeliet
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deres eneste Rettesnor i Livet, saa lcenge vil vi faa Lov at om-

fatte dem alle som Brodre her paa Jorden og vore Medborgere
i Himmelen".

„Og dette er da ogsaa Grunden til, at vi, skjont vi har
al Agtelse for Eders Westminster Bekjendelse, dog beder om at
faa lægge vor Haand paa Guds hellige Skrift, og alene gjen-
nem denne Dor faa Lov til at indtrcede i det store og cedle
presbyterianske Kirkesamfund".

Jeg kan ikke beflrive, med hvilken kjcerlig Opmærksomhed
min Henvendelse blev paahort og vor Bon opfyldt. Den nceste
Morgen rejste alle Medlemmerne af Presbyteriet til Kankakee
By med Jernbanen og derfra med Vogn til Landsbyen St.
Anna. Dagen var straalende, og de endelose rige Prcerier, der
udstrakte sig til begge Sider, var et herligt Skue. Vort store
Kapel var overfyldt af Folk. Over 2000 Mennesker var kom-
met fra de omliggende Byer, ja helt fra Chicago. Med Taarer
i deres Ojne og kjcerlige Ord paa Lceberne talte Presbyteriets
Medlemmer til den forsamlede Mcengde, og modtog dem som
nyfodte Born i den store presbyterianske Familie. Ord kan
ikke udtrykke den Gllrde og Taknemmelighed mod Gud, som paa
denne uforglemmelige Dag fyldte hvert Hjerte. Det var et nyt,
herligt Blad i Kirkens Historie, og Guds Engle sang ligesom
paany sin Glcrdessang: „ÄEre vcere Gud i det Hojeste, Fred
paa Jorden, og i Menneskene en Velbehagelighed".

12 ie å a pi t e t.

Acii katholske Kirke kan ikke bestaa i de Aorenede Stater, hvis
den ikke faar tilintetgjort Lighedsprincipet — Mit forste Belog
hos Abraham Lincoln for at advare ham imod den Aare, jeg
vidste truede hans Liv. — Mr«sterne lader udsprede det Flygte,

at Lincoln fra forft af var Katholik. — Mit sidste Betog
hos Brallidenten.

Paven og hans Jesuiter anser det for en Pligt at udrydde
alle, som har andre religiose Meninger end de selv, og hvis de
har Magt dertil, at styrte alle de Regjeringer og knuse alle de
Nationer, som ikke vil boie sig under deres Aag
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Den katholske Kirkes Maal er at faa alle sine Medlemmer
til at adlyde deres Overordnede ligesaa viljelost, som om de
var livlose Ting. Men dette Maal kan den ikke naa i et frit
Land hos et uafhængigt Folk; derfor er det den katholfte Kirkes
Opgave at lamme og fordcerve baade Folk og Regjering, saa°
snart en gunstig Lejlighed byder sig).

) Da det cr bleven indvendt fra katholsk Side, at Chiniquy i
sin Fremstilling iun ser Spogelser ved hoilys Dag og at Forholdene,
siden han strev, har forandret sig, flal vi meddele et Vidnesbyrd fra den
sidste Tid af det bekjcndte lutherske Blad »The Workman«, som i
sit Nr. for 12te Oktober 1893 flriver:

„Den katholske Kirke paastaar, at de Forenede Stater tilhorer den
hellige Fader som hans retmccssige Ejendom, fordi Columbus opdagede
Amerika og tog det i Besiddelse i hans Helligheds Navn. Vistnok op-
bagede Columbus Amerika, men han satte aldrig sin Fod paa Nord-
Amerikas Grund. Det var til den sydlige Halvdel af dette store Fast-
land, at Gud forte ham, og det var Protestanter, som nedsatte sig i de
Forenede Stater med en protestantisk Fyrstes Tilladelse. Dette har sin
store Betydning. Men den katholfte Kirke siger, at dette Land blev fra-
vristet sin retmæssige Eier og dets Indbyggere forledede til Kjatteri og
Ugudelighed, og set fra dette Synspunkt anser den det for sin Pligt at
fordre det tilbagegivet til dets reinrassige Eier, Paven i Rom. Den ka-
tholfte Presse bliver aldrig troet af at gjentage denne Fordring og siger,
at Kirken er fast bestemt at gjore sin Ret gjaldende Og ikke nok her-
med; fra Tid til anden giver den Beretning om sin Fremgang, og paa
denne Fremgang grunder den det Haab, at inden de næste 25 Aar vil
den have sat sine Fordringer igjennem. Det er derfor af Vigtighed, at vi
er opmoerksomme paa dens Fremgang, sor at vi rigtig kan bedommc,
hvorvidt det er sandsynligt, at dens Planer og Forhaabninger vil realiseres.

For at bcdomme den Fordel, Fjenden har vundet, maa vi under-
søge de Midler, hvorved politifl Magt erhverves. De jesuitiske Lederes
forste Bestræbelser gik ud paa af politiske Hensyn at faa fremmede Emi-
granter til at nedsatte sig i Landet og samle dem i de storste Byer, og
saa heldige har de vceret i Udforelsen af denne Plan, at de nu ncesten
har en uindfiranket Magt i Kommunestyrelsen i alle vore fornemste Byer,
fornemmelig New-Uork, Landets vigtigste Handelsstad, Boston, Frihedens
Vugge, Washington, Staternes Hovedstad, Baltimore, Philadelphia, Chi-
cago, St. Louis, Cincinnati, San Francisco, New Orleans og en Mcengde
mindre vigtige Byer. Paa alle de ovenncrvnte Steder har de sikret sig
en ncesten uindskranket Magt over Politistyrken. Domstolene og alle de
Myndigheder, gjcnncm hvis Hcender offentlige Penge udgives. Alt dette
har de opnaaet ved den Snildhed og List, hvormed Kirkens Dignitarer
har vidst at benytte sig af den Magt og Indflydelse, som var nodvendig
for at de kunde naa deres Maal.

De forcgiver ikke at bekymre sig om Politik, men at ofre sig for
Menneskenes aandelige Interesser! og medens de overalt paatager sig en

Vcrrdighed og Hellighed, der er lidet ringere end Englenes, gjor de, til-
syneladende rent tilfaldig, Erobringer paa Politikens Omraade. Siden
roser de sig deraf og vedkjender sig, at deres Maal er at bringe Landet
under en fremmed Hersker, den mest despotiske af alle. Har det varet
gavnligt for de ncrvnte Byer, at den katholske Kir e har faaet saa stor
Magt? Hvis saa var Tilfaldet, kunde vi rolig se paa, at den bcmag-
tigede sig Styrelsen. Hvordan har den regjeret der, hvor Regjeringen
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Med Wngstelse og Harme har Rom fulgt den store Repu-
bliks Fremgang lige fra de forste Tider. Den ved, at hver
Borger i de Forenede Stater i sit Hjerte hhlder netop de Prin-
ciper, som Kirken fordommer, og hvis de Frihedens og Lig-
hedens Grundscetninger, som proklameres i de Forenede Stater,
faar Lov til at Ircenge igjennem til andre Lande, da ser Kirken
heri en virkelig Fare for sin Existens. Derfor begyndte den
strax at udsaa Splittelsens og Hadets Fro, og da endelig Slave-
Sporgsmaalet fnldstcendig skilte Svdstaterne fra Nordslaterne,
triumferede den. Nu skulde de to Partier knuse hverandre, og
paa de blodige Ruiner skulde saa den katholske Kirke reise sit
Banner. Keiser Napoleon fik Ordre til at have en Hcer i Be-
redflab i Mexiko for at kunne hjcelpe Sydstaterne, og alle ka-
tholske Bifloper og Prcester fik Befaling til at understotte
Slavestaterne ved at slutte sig til det saakaldte demokratiske Parti.

Lincolns Valg til President skulde derncrst for enhver Pris
forhindres. Allerede, da han forste Gang aflagde Prsve paa
sin Veltalenhed, forstod Slave-Partiets Tilhcengere, at af ham

er bleven den betroet? Den har ikke arbeidet for Folkets Vel, men kun
for at udvide Kirkens Magt. Byerne er nedsunkne i Gjald, og hvad er

Pengene brugt til? Til at fylde Kirkens Skatkammer.
Et mcerkeligt Exempel paa Kirkens Rovener indtraf under „Tweed

Ring"s Regimente i New-Uork, da Kirken uden Bekostning bcmagtigede
sig Ejendomme til en Vardi af tre Millioner Dollars, uden at den nogen-
sinde folte sig forpligtet til at tilbagegive det stjaalne Gods. Naar man

betragter Kardinalernes, Erkebiskopernes og Biskopernes pragtige Paladser
i de store Byer, nodes man til at tro, at i deres Udgave af det nye Te-
stammte staar der: „Mit Rige er af denne Verden", og dog giver de sig
ud for at v«re Hans Disciple, som, medens han vandrede her paa Jor-
den, ikke havde det, hvortil han kunde halbe sit Hoved. Kan al denne
Pragt og Storhed vare erhvervet paa en ærlig Maade? Hvis vi ser
hen til den Fattigdom, hvori den store Masse af deres uvidende og bliude
Tilhangere lever, bliver dette Sporgsmaal aabenbart en Gaade.

Roms Overmagt i vore Byer betyder Sabbatens Vanhelligelse,
Brandevinssalg og alflens Lovloshed; paa Polikcns Omraade medforer
det ulovlig Benyttelse af Stemmer og alleslags politifle Kjceltringstregcr.
Her er en vid Mark for politifle Demagoger. Samvittighedslose Bland
vil af SErgjerrighcd eller for at opnaa personlige Fordele altid vare

villige til at fælge deres Redskaber til Udforelsen as deres Planer. Efter
sidste Prcrsidentvalg hentydede katholske Blade temmelig tydelig til, at
Rom valgte Cleveland for at advare fremtidige Prcesidcnter mod at folge
Präsident Harrisons Exempel, der saa adclmodig understottedc General
Morgan i Bestrabeser for at udbrede Oplysning blandt Indianerne.

Rom er blcven en mcegtig Faktor i Amerikas Politik. Det kan ses
deraf, at under de Stridigheder, som gik forud for sidste Proesident-
valg, valgte begge Partier Katholiker til Formand i deres Komiteer.
Derfor maa Politikerne tage sig iagt. Den katholske Kirke vil satte alt
ind paa at bemagtige sig Landet, og hvilket Parti ved dens Indflydelse
end kommer til Magten, vil det komme til at betale en Pris, som maa

ruinere det". Udg. Anm.
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mod Lincoln. De kaldte ham en Abekat, en Nar, et blodigt
Uhyre, en ubarmhjertig Tyran o. s. v., med et Ord, den ka-
tholske Kirke udtomte sit hele Glose-Forraad og gjennemsogte
hele den engelske Ordbog for at finde de mest passende Udtryk

havde de meget at frygte. Den demokratiske Presse lededes den-
gang, som endnu den Dag idag, ncesten udelukkende af Katho-
liker, og igjennem sine Aviser udslyngede de nu uhorte Anklager

A- Lincoln.
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til at vcekke Folkets Had og Foragt for ham. Men Gud vilde
det anderledes, og den 4de Marts 1861 valgtes Lincoln til de
Forenede Staters Prcesident.

Henimod Slutningen af August Maaned horte jeg af en

katholsk Prcest, hvem det var lykkedes mig at bevcege til at give
Slip paa Pavedommets Vildfarelser, at der var en Plan igjcere
for at myrde Præsidenten. Jeg anfaa det derfor for min Pligt
at reise til ham og berette, hvad jeg vidste, og desuden følte
jeg Trang til endnu engang at sige ham, hvor taknemmelig jeg
var for alt, hvad han havde gjort for mig.

Da han fik at vide, at jeg var blandt dem, fom ventede
paa at faa ham i Tale, sendte han strax Bud til mig for at
sige, at jeg kunde komme ind.

„Det glceder mig meget at se Dem", sagde han. „Som
De fer, har Deres Venner Jesuiterne endnu ikke taget Livet
af mig. Jeg tvivler ikke paa, de gjerne vilde have gjort det,
da jeg nu nylig reiste gjennem Baltimore; men jeg omgik deres
Planer ved at reife incognito, og jeg ankom der flere Timer,
for de ventede mig. Jeg ved, at et Selskab har sammensvoret
sig for at drcebe mig, og i Spidsen for dette Selskab staar en

Katholik ved Navn Byrnes. Jeg har desvcerre nu liden Tid
til at tale med Dem; men en Ting maa jeg sige Dem. For
nogle Dage siden traf jeg Morse; han sagde, at under sit Op-
hold i Rom havde han faaet sikre Beviser for, at der var stiftet
en Sammensvcergelse mod vort Land og dets Institutioner. Det
er sandsynligvis ogsaa Paven vi har at takke for den Krig,
som nu truer med at bryde ud.

„Det var nheldigt, at Morse maatte forlade Rom, for han
notere kunde gore sig bekjendt med Jesuiternes Planer mod os.
Jeg skulde gjerne se, at De i hans Sted kunde fortsætte Under-
sogelserne. Hor nu min Plan ! Jeg udncevner Dem til Sekre-
teer hos min Gesandt i Frankrig; derfra kunde De saa let for-
flyttes til Rom, hvor De saa efter Morses Anvisning knude
fortsætte hans der begyndte Efterforftninger. De har jo vceret
Prcest i den katholste Kirke i 25 Aar, og jeg ved ingen i de
Forenede Stater, som bedre end De kjender Jesuiternes List og
Kneb, og paa hvis Troskab jeg bedre kan stole. Og hvem ved,
kanske De selv om ikke lcenge kunde blive Gesandt. Jeg trcrn-
ger kristne Mcrnd, især til de hoieste Embeder. Hvad siger De
saa til min Plan?"

„Hr. Prcesident", svarede jeg, „jeg er ganste overvceldet af
Deres Godhed; og jeg skulde med største Glcede tage imod
Deres Tilbud, stjout jeg ikke har gjort mig fortjent dertil.
Nlen min Samvittighed siger mig, at jeg ikke bor forlade mine
stakkels Kolonister, som endnu ere hildede i de pavelige Vild-
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farelser. Jeg er den eneste, som har nogen Indflydelse paa
dem, og naar jeg fortsætter mit Arbejde blandt dem, kan jeg
betragte mig som Gesandt for en Fyrste, der staar ligesaa hoit
over de Forenede Staters Prcvsident, som Himmelen er over

Jorden".
Præsidenten blev forst meget alvorlig og sagde: „De har

Ret; den indehar et hoit Embede, som er Kristi Gesandt".
Derpaa tilfoiede han leende: „Men om De end er Gesandt hos
en storre Fyrste end mig, saa giver han Dem ikke saa hoi Lon
som jeg vilde gjore".

Lidt efter fortsatte han: „Det har glcedet mig meget at
se Dem; men min Tid er knap, da jeg har Sager af Vigtig-
hed at forhandle med en af mine Generaler, som venter paa
mig. De maa derfor have mig undskyldt. Men imorgen
Klokken ti vilde jeg gjerne se Dem igjen; der er noget, jeg
gjerne vilde hore Deres Mening om". I

Dagen efter, da jeg til bestemt Tid indfandt mig hos ham,
sagde han: „Idag kan jeg give Dem dobbelt saa lang Tid som
igaar, og jeg vil derfor gjerne vide, hvad De tcenker om en

Sag, som har voldt mig adskilligt Hovedbrud i den sidste Tid.
Jeg har nylig faaet mig en hel Mcengde demokratisie Blade
tilsendt, og i dem paastaas det, sandsynligvis af Katholiker, at
jeg fra Fodselen af tilhorte den katholske Kirke og er bleven
dobt af en katholsk Prcest. Derfor giver de mig Navn af „Fra-
falden" og overofer mig med Forhaanelser. Forst lo jeg bare
af det; men den Jhcerdighed, hvormed den katholske Presse so-
ger at binde Folk denne Logn paa ZErmet, har bragt mig paa
den Tanke, at der maa ligge noget under. Sig mig nu, hvad
De tcenker om Sagen".

„Hr. Prcesident", svarede jeg, „det var just i Anledning
af denne Sag, at jeg igaar kom til Dem; men De var da for
optaget til, at jeg kunde sige noget derom. Min Mening er,
og jeg ved, der er andre, der tcenker som jeg, at de udslynger
disse Beskyldninger mod Dem for at vcekke Katholikernes Had
og Fanatisme. I Haab om sent eller tidlig at finde en, der
er villig til at myrde Dem, stempler de Dem nu som Apostat;
thi den romerske Kirke siger, at en Apostat er fredlos og saa-
ledes ikke har nogen Ret til at leve. Jeg har her taget med
mig en Bog af Bnsembaum, den beromte Jesuit, og hau med
flere andre er af den Mening, at det Menneske, som drceber
Dem, gjor en god og Gud velbehagelig Gjerniug. Her har
jeg desuden en Afskrift af et Dekret af Pave Gregor VII.,
hvori han erklcrrer, at det at drcebe en Apostat eller en Kjcetter,
hvad man beskylder Dem for at vcere, ikke anses for Mord,
men for en god kristelig Gjerniug. Dette Dekret er optaget i
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Kirkeloven, som hver Præst maa studere og hver god Katholik
adlyde.

Jeg maa nu gjentage, hvad jeg sagde Dem i Urbana i
1856: jeg frygter for, at De kommer til at falde for en Je-
fuits Haand, hvis De ikke tager storre Forsigtighedsregler. Husk
paa, at fordi Admiral Coligny var en Kjcetter fom De, blev
han grusomt myrdet Bartholomeusnatten, Henrik IV. blev drcebt
af en Jesuits, Ravaillacs Dolk, fordi han havde tilstaaet sit
Folk Religionsfrihed, og Vilhelm den taufe blev skudt af en

Jesuit Gerard, fordi han havde brudt med Pavevceldet. Den
katholske Kirke er endnu den famme; den tror og lærer den
Dag idag, at den ikke alene har Ret til, men ogsaa er pligtig
til at udrydde de Kjættere, som hindrer dem i at naa sit Maal.
Den Enstemmighed, hvormed det katholske Præsteskab i de For-
enede Stater stiller sig paa Oprorernes Side, er et uimod-
sigeligt Bevis for, at Rom vil odelægge Republiken, og da De
ved Deres personlige Dyder, Deres Popularitet, Deres Friheds-
kjærlighed og Deres Stilling lægger deres djævelske Planer
store Hindringer i Veien, samler deres Had sig paa Deres Ho-
ved, De er daglig Gjenstand for deres Forbandelser, og mod
Deres Bryst vil Rom rette sit Slag. Blodet stivner i mine
Aarer, naar jeg tænker paa, at den Dag kanske vil komme, da
Rom vil foroge sine Misgjerningers Tal med Abraham Lin-
colns Mord".

Jeg var saa bevæget, at jeg knapt kunde udtale disse sidste
Ord, men Præsidenten var fuldstændig rolig. Han tog Busem-
baums Theologi og læste de Linjer, som jeg havde streget un-
der med rodt Blæk, medens jeg hjalp ham med at oversætte
fra Latin til Engelsk. Derefter gav han mig Bogen tilbage og
sagde: „Jeg siger det samme nu, som jeg sagde i Urbana, da
De forste Gang udtalte Deres Frygt for Jesuiternes Mord-
planer: Det faar være det samme, naar og hvor man dor, naar
man kun gjor sin Pligt. Men jeg har en Anelse om, at Gud
vil lade mig do ved en Snigmorders Haand. Haus Vilje ske
og ikke min!" Derpaa saa han paa sit Uhr og sagde: „Jeg
ser desværre, at de tyve Minuter, som jeg havde bestemt til vor

Samtale, nu næsten er ude. Jeg vil altid være Dem tak-
nemmelig for Deres Advarsel, jeg ved, at det ikke er en ind-
bildt Fare, De beder mig være paa min Post imod. Om
Sydstaterne var protestantiske, behovede jeg ikke at frygte for
Snigmord; thi de fleste Mennesker, som læser Bibelen, kjæmper
tappert paa Slagmarken; men de snigmyrder ikke deres Fjen-
der. Paven og Jesniterne med deres djævelste Inkvisition er
de eneste i hele Verden, som tager deres Tilflugt til lignende
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Midler, naar de ikke paa anden Maade kan blive deres Mod-
standere kvit.

For hver Dag, som gaar, bliver jeg mer og mer over-

bevist om, at det ikke alene er mod Sydstaterne, vi forer Krig,
men snarere mod Paven og Jesuiterne. Heri ligger ogsaa den
storste Fare for mig. Thi saa lcenge de haaber at knnne over-
vinde og erobre Nordstaterne, vil de spare mig; men naar en

Dag deres Hcere bliver overvundne, og den Dag vil med Guds
Hjcelp snart komme, da er det min Overbevisning, at Jesuiterne,
som staar for Styret i Sydstaterne, vil gjore, som de altid
har havt for Skik: Dolken eller Pistolen i en af deres udsendte
Snigmorders Hcender stal udrette det, som Krigerens stanse
Haand ikke har kunnet magte. I alle deres Oine, der ligesom
jeg har set den hemmelige Drivfjeder til det sorgelige Drama,
der nu opfores hos os, bcrrer denne forfcerdelige Krig mer

Pra-get af en Religionskrig end en Borgerkrig. Rom vil
underkue Nordstaterne, som den har gjort det med Sydstaterne.
Der er ganste faa af Sydstaternes Ledere, som ikke gjennem
deres Hustruer, deres Slcegtninge eller Venner staar under Je-
suiternes Indflydelse. Der er flere Katholiker i Jefferson
Davis's Familie. Selv de protestantiske Prcester staar under
Jesuiternes Indflydelse, uden at de selv har Anelse derom. For
at bevare deres Indflydelse her i Norden, soger den katholske
Kirke at optrcede her paa samme Maade som i Mexiko og
Sydamerikas Repnbliker: den svcekker Landene ved Krig. Den
har splittet vor Nation for at lamme den og derefter be-
seire den.

Visselig findes der blandt vore Officerer og Soldater nogle
modige og paalidelige Katholiker, men i Sammenligning med
de katholske Forrcedere, mod hvem vi Dag og Nat maa vcrre
paa Vagt, udgjor de en forsvindende Del. Det er et Faktum,
at det overveiende Antal Katholiker er Frihedens Fjender. Prce-
sternes Udryddelse i Frankrig var en af disse forfcerdelige Nod-
vendigheder, som ikke var til at undgaa. Gud give, at vi ikke
i de Forenede Stater maa blive nodt til at gribe til samme
forfcerdelige Udvei. Men en Ting ved jeg vist, og det er, at
hvis det amerikanske Folk vidste, hvad jeg ved vm de katholske
Prcesters glodende Had til vor dyrt kjobte Frihed, vore Insti-
tutioner, vore Skoler og alle vore helligste Rettigheder, da vilde
det imorgen den Dag jage dem paa Porten eller skyde dein ned
som Forrcedere. Men disse sorgelige Sandheder holder jeg skjult
i mit Hjertes Dyb; De er den eneste, til hvem jeg taler derom;
thi jeg ved, at De kjender ligesaa godt til det som jeg selv.
Af de sidste ti Aarhundreders Historie ved vi, at hvor det ikke
er lykkedes den katholste Kirke at tilintetgjore Nationernes Fri-
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hed, har den ialfald hindret dem fra at gaa frem i Civilisation.
Men jeg glemmer, at de ti Minuter for længe siden er ude.

Jeg er Dem oprigtig taknemmelig for de Oplysninger, De
har givet mig angaaende de Farer, der truer mig. Det vil
altid vcere mig en Fornoielfe at fe Dem og tale med Dem".

Mit andet Besog hos Abraham Lincoln var i Begyndelsen
af Juni Maaned 3 862. Monitors glimrende Seier over Mer-
rimac og den protestantiske Admiral Farraguts Indtagelse af
New Orleans opfyldte alles Hjerter med Glcrde. Jeg havde
Lyst til endnu engang at tale med Præsidenten og sige ham,
hvor jeg priste Gud for den herlige Seier. Men han var saa
optaget af vigtige Forretninger, at jeg kun fik trykket hans
Haand.

Den tredje og sidste Gang, jeg besøgte ham, var den 8.
Juni 18 64. Efter et varmt Haandtryk sagde han: „Det
glcrder mig meget at fe Dem; men det er mig nmuligt at tale
med Dem idag. Men imorgen Eftermiddag skal jeg tage imod
en Delegation af Staternes Deputerede; de kommer for at med-
dele mig, at Staterne onfler, jeg stal va>re deres Prcesident
endnu i fire Aar. Jeg indbyder Dem til at vcere tilstede ved
dette interessante Mode. De faar der Anledning til at se de
mest fremragende Mcend i vor Republik, og jeg stal prcesentere
Dem. For lettere at skaffe Dem Adgang, kan De tage dette
Kort; De slipper da ind sammen med de Delegerede. I intet
Tilfcvlde maa De forlade Washington, for jeg faar talt med
Dem; det er vigtige Sager, jeg onfler at hore Deres Me-
ning om".

Nceste Dag vederfores mig en større TEre, end ellers nogen-
sinde er bleven mig bevist. Prcesidenten vilde, at jeg skulde
staa ved hans hoire Side, da han tog imod de Deputerede og
horte Adressen oplæst af Guvernor Dennison, hvorefter han
paa sin enkle og veltalende Maade holdt en Svartale.

Dagen efter tog han mig med i sin Vogn, da han stulde
besøge de 30,000 Saarede, der havde næret med i de syv Da-
ges Slag vtd Wilderness og i de tredive Dages Kampe om-

fring Richmond, hvor Grant tilfoiede Oprorerne betydelige Tab.
Paa Veien til og fra Hospitalerne talte jeg ikke meget, dels
paa Grund af Vognens Rumlen over Brostenene, og dels fordi
jeg folte mig faa nedstemt ved Tanken paa de mange Rcrdsler,
denne Broderkrig havde at opvise, at Stemmen svigtede mig.
Præsidentens Sind syntes helt optaget af Tanken paa den
Skyld, Rom havde i denne forfærdelige Krig. Flere Gange
gjentog han: „Denne Krig vilde aldrig have vwret mulig, hvis
ikke Jesuiterne havde anvendt deres sørgelige Indflydelse. Vi
har Pavedømmet at takke for, at vort Land nu vcrdes af
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©trømme af vore æbtefte Sønners Blod. Skjont der var stor
Meningsforskjel mellem dlordstaterne og Sydstaterne angaaende
Slaverisporgsmaalet, vilde dog hverken Jefferson Davis eller
nogen anden af de Konfererede have vovet at anfalde Nord-
staterne, dersom de ikke havde stolet paa Jesuiternes Lofte om,
at Katholikerne vilde hjcelpe dem med Penge og Vaaben, hvis
de vilde angribe os. Jeg beklager de katholske Biskoper, Pra-
ster og Munke i de Forenede Stater den Dag, Folket opdager,
at det er dem, der for en stor Del er ansvarlige for det Blod
og de Taarer, fom har rundet i denne Krig, og jo längere
det varer, inden den Dag oprinder, des frygteligere vil
Gjengjceldelfen blive. Men hvad jeg ved herom, holder
jeg skjult for Folket; thi fik de den hele Sandhed at vide, vilde
denne Krig forvandles til den forfærdeligste Religionskrig, der
vilde rase ti Gange vcerre end den gjor nu. Den vilde føres
uden Skaansel fra begge Sider, saa at det blev en fuldstcendig
Udryddelseskrig, hvad en Religionskrig ncesten altid er. Prote-
stanterne baade i Nord og Syd vilde forene sig for at udryddealle Praster og Jesuiter, hvis de havde hørt, hvad Professor
Morse har fortalt mig om de Planer, Rom har udtcenkt for
at fordcerve vor Republik, og hvis de vidste, at de Prcester og
Munke og Nonner, som daglig kommer hid til vort Land under
Foregivende af at udbrede sin Religion, grundlcegge Skoler og
pleie Syge paa Hospitalerne, alle er sendte af Paven, Keiser
Napoleon eller en anden Despot i Europa for at underminere
vore Institutioner, vende Folkets Hjerter fra vor Konstitution
og vore Love, ødelcegge vore Skoler og forberede et anarkisk
Regimente her, ligesom de har gjort i Irland, Mexiko og
Spanien og overalt, hvor Nationerne kjcemper for Frihed".

Imidlertid var vi komne til Prcesidentens Palads. Hanindbød mig til at følge med op paa hans Arbeidsvcerelse.
„Jeg trcenger Hvile", sagde han, „og skjont jeg har meget Ar-
beide, som venter paa mig, vil jeg tage mig fri en Time for
at tale med Dem. Mit Hoved vcerker, og jeg foler mig ganske
nedtrykt af den Byrde, som hviler paa mine Skuldre. Der er
saa meget, jeg gjerne vilde vide om Jesuiternes Planer, og jeg
tror, De er den eneste, som kan give mig Besked derom. Men
jeg maa først bede Dem undskylde mig et Vieblik; der er kom-
met nogle Depescher fra General Grant, som jeg maa besvare,
og min Sekretcer venter mig. De finder vist i mit Bibliothek
en eller anden Bog, De kan fordrive Tiden med saalamge".Tyve Minuter senere kom Prcesidenten tilbage med glcede-straalende Ansigt.

„Udmcerkede Nyheder! General Grant har igjen slaaetLee og tvunget ham til at træffe sig tilbage mod
'

Richmond,
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hvor han inden kort Tid vil bllve nsdt til at overgive sig.
Grant er en virkelig Helt. Men lad os komme tilbage til det
Sporgsmaal, jeg vilde tale med Dem om. Har De lcest Pa-
vens Brev til Jefferson Davis, og hvad siger De derom?"

„Hr. Präsident", svarede jeg, „det er just dette Brev, som
er Aarsag i, at jeg forgjaves gjorde Dem min Opvartning.
Fra forste Stund jeg læste det, besluttede jeg at tale med Dem;
men jeg vidste, De var saa optaget af Regjeringsanliggender,
at det vilde blive yderst vanskeligt at træffe Dem. Alligevel
syntes jeg, jeg maatte overvinde alle Hindringer for endnu en-

gang at advare Dem mod de nye Farer, der nu sandsynligvis
kommer til at true Deres Liv. Paven har i dette Brev ud-
skudt en forgiftet Pil mod Dem personlig, og det vilde vcere
et rent Under, om det ikke blev Deres visse Dod. Inden dette
Brev kom, kunde visselig hver Katholik, af den Enstemmighed,
hvormed Biskoperne stillede sig paa Oprorernes Side, se, at

hele deres Kirke var imod den frie republikanfle Regjering.
Alligevel har et stort Antal frihedselskende irske, tyske og franske
Katholiker samlet sig under Frihedens Banner og kjcempet som
Helte. At tvinge disse Mcend til at forlade Nordstaternes
Hane og slutte sig til Oprorernes Sag blev nu Jesuiternes for-
nemste Maal. Fra Rom sendtes der hemmelige Breve til Bi-
skoperne, hvori de fik Befaling til at svakke Nordstaternes Hare
ved at lokke disse Mand til at understotte Oprorerne. Bi-
skoperne svarede, at de ikke vovede at gjore det, da de kunde
resikere at blive skudt; men de raadede Paven til strax at aner-

kjende Sydstaternes Republik og tage Jefferson Davis under
sin Beskyttelse ved at flrive et Brev til ham, som vilde blive
last overalt.

I dette Brev siger han til Katholikerne, at De er en blo-
dig Tyran og et afskyeligt Menneske, siden De strider mod en

Regjering, som den hellige Pave i Rom erkjender for lovlig.
Paven siger i dette Brev til sine blinde Tilhangere, at De er

en nedrig Usurpator, naar De anser Dem for Präsident over

Sydstaterne, at De raser mod Himmelens og Jordens Gud ved
at fortsatte en saadan blodig Krig for at undertrykke en Na-
tion, skjont den almagtige Gud gjennem sin ufejlbare Pave er-

klarer, at De ingen Ret har dertil. I dette Brev gjor han
Dem ansvarlig for alt det Blod og alle. de Taarer, som ud-
gydes for at tilfredsstille Deres ZErgjerrighed.

I dette Pavens Brev til Jefferson Davis erklarer han,
at De ikke alene er at betragte som en Apostat, hvem enhver
efter Kirkens Love kan dråbe, men at De har forbrudt Dem
varre end Tyve, Stratenrovere og Mordere, hvem det er vor



63

Pligt at fængsle og straffe med Doden, naar vi gribe dem paa
frisk Gjerning.

Kjcere Præsident, dette er ikke alene min personlige Mening
om det listige Brev, Paven har skrevet til Jefferson Davis;
det er den enstemmige Forklaring, jeg har faaet af en hel Del
katholske Præster, med hvem jeg har havt Anledning til at tale
om Sagen. Jeg beder og besværger Dem i Guds Navn og
for vort Lands Skyld, som trænger saa hoilig til Dem, at De
herefter bedre end hidtil soger at bestytte Deres Person og ikke
udsætte Deres dyrebare Liv for Fare".

Præsidenten lyttede med storste Opmærksomhed til mine
Ord og sagde: „De stadfæster kun min egen Mening om Pa-
vens Brev. Professor Morse siger ganske det samme som De.
Det er i Sandhed den listigste Fremgangsmaade, der under
de nærværende Omstændigheder kan tænkes. De har fuldstændig
Ret, naar De siger, at Hensigten dermed er at lokke fra os de
Katholiker, som har ffuttet sig til vore Hære. Siden dette Brev
kom, har mange af dem svigtet deres Fane og er blevne For-
rædere; forholdsvis faa er blevne deres Ed tro. Det er imid-
lertid heldigt, at Sheridan er en af disse faa; thi ved sin Dyg-
tighed, sit Mod og sin Fædrelandskjærlighed er han alene lige
saa meget værd som en hel Hær. Meade er ogsaa endnu en

af vore, og han vandt det blodige Slag ved Gettysburg; men
kunde han andet, naar han i sin Hær havde Helte som Halvard,
Reynold, Buford, Wadsworth, Cutler, Sloenm, Sickles, Hancock,
Barnes o. m. fl. Men efter Slaget har tydeligvis hans Kjær-
lighed til Katholieismen overvundet hans Patriotisme; thi han
lod Lees Hær undslippe, skjont det havde været en let Sag at
afskjære ham Tilbagetoget og tvinge ham til at overgive sig,
da Lee havde tabt næsten Halvdelen af sine Soldater i de tre
sidste Dages Blodbad.

Da Meade efter Slaget skulde give Befaling til at for-
folge Fjenden, kom en Fremmed i storste Hast til Hovedkvar-
teret, og denne Fremmede var en forklædt Jesuit. Efter ti Mi-
nuters Samtale med ham, traf Meade saadanne Forholdsregler,
at Fjenden næsten uskadt kunde undslippe, blot med Tabet af
to Kanoner".

„De har Ret", vedblev Præsidenten, „naar De siger, at
dette Brev aldeles har forandret Krigens Natur. For Brevet
kom, kunde alle Katholiker se, at det var mod Jefferson Davis
og de konfedererede Stater, jeg kjæmpede; men nn maa de tro,
at jeg strider mod Kristus og hans Statholder Paven, og jeg har
daglige Beviser paa, at Katholikernes Had og Vrede oges. Vi
opdager stadig nye Mordplaner, og disse er af saa grusom Art,
at det minder mig om Bartholomensnatten og Krudtsammen-
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sværgelsen. Vi kan tydelig forstaa, at alle skriver sig fra
samme Kilde, Jesniterne.

Gadeoptoierne i New-Iork var ogsaa tydeligvis fra forsi
til sidst Jefuiternes Værk. Vi har Beviser for, at Ophavs-
mcendene var Biskop Hughes og hans Udsendinge. Der kan
ikke vcere mindste Tvivl om, at dette blodige Forsog paa at

odelcegge New-Iork skyldtes Katholikerne. Dette er let at indse,
naar man ser, hvor lidet der skulde til for at standse det hele.
Jeg strev til Biskop Hughes og sagde ham, at hele Landet vilde
krceve ham til Regnskab, om han ikke strax fik stanset Oproret.
Han samlede da Urostifterne omkring sit Palads, kaldte dem
„sine tjære Venner", og bod Dem gaa rolig hjem, og dermed
var det hele forbi.

Lige fra Krigens Begyndelse har Paven staaet i Forbund
med Jefferson Davis, og her, som overalt, har det næret den
stærkere, der har ledet den svagere. Paven og hans Jesuiter
har med Raad og Daad understottet Jefferson Davis lige fra
den forste Dag, da det forste Kanonskud ved Fort Sunter blev '

affyret af en rasende Katholik, Beauregaard, og de vil vedblive
at hjælpe Oprorerne, indtil disse har affyret deres sidste Kanon
mod Friheden. Da jeg talte med Biskop Hughes, sagde jeg
ham, at enhver Fremmed, som havde svoret vor Forfatning
Troskab og var bleven Borger i dette Land ligesom han
selv, var udsat for at blive skudt eller hængt som en Men-
eder, Forræder og bevæbnet Spion, alt eftersom Krigsrettens
Dom vilde lyde, og at Dommen strax vilde blive fuldbyrdet,
da der ikke vilde blive Tale om Udvexling af saadanne Fanger.
Efter at jeg havde sagt Biskopen dette, bad jeg ham reise til
Rom og gjentage mine Ord for Paven. Jeg haabede, at naar

denne indsaa, hvilken farlig Stilling hans Biskoper og Præster
vilde komme i, naar de tog Oprorernes Parti, vilde han op-
fordre dem til at blive deres Ed tro og hjælpe os, saalænge
Krigen varede. Men Resultatet blev ganste det modsatte. Nu
har Paven afkastet sin Maste og optræder aabenlyst som Op-
rorernes Beskytter ved at række Jefferson Davis Haanden og
erkjeude Sydstaternes Republik. Biskop Hughes havde nemlig
ikke, som han lovede mig, sogt at formaa Paven til at befale
ialfald Nordstaternes Katholiker til at blive deres Ed tro, men

tvertimod havde han raadet Paven til at auerkjende Sydstater-
nes Republik og anvende hele sin Myndighed til Fordel for
vore Fjender. Saa trolose er Jesuiterne. Det er ikke alene
de katholste Præster, som arbeider paa at gjore vort Folk til
uvidende og fanatiste Slaver, som ikke vil anerkjeude nogen an-

den Autoritet end Præsternes. Mormonernes Anstrengelser gaar
ud paa det samme. De vil ogsaa odelægge vore Skoler og
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tilintetgjøre Samvittighedsfriheden fer desto lettere at bringe
Folket under sit tunge fornedrende Aag. Baade Mormoner og
Jesuiter er altsaa vore uforsonlige Fjender; men Jefuiterne er
de farligste. De katholste Prcester forstaar bedre at bølge deres
Had under Venskabets Maste, og de er bedre oplcerte til at
begaa de grusomste Handlinger under Paaskud af at tjene Gud.

Lige til den sidste Tid har jeg vceret gunstig stemt for, at
Katholikerne skal have nbegrcenset Samvittighedsfrihed, som vor

Forfatning tilstaar dem; men nu forekommer det mig, at vi
sent eller tidlig bliver nodt til at foretage en Indskrænkning
heri. Er det ikke Daarskab, at Mennesker, som under Ed har
forpligtet sig til ved den forste givne Lejlighed at skjcere Halsen
over paa os, og som er aabenbare Fjender af vor Forfatning,
vore Love og vor Frihed, skal nyde fuldstcendig Samvittigheds-
frihed og borgerlige Rettigheder?

Den katholste Kirke paastaar, at den har Ret til at domme
et Mennefle til Doden; men Magt over Liv og Dod er den
hojeste Magt, og en saadan Magt kan ikke bestaa ved Siden af
et Lands Regjering, uden at Anarki Blodsudgydelse og Krig
maa blive Folgen. Forst naar Pavedømmet medgiver, at det
ikke har nogen guddommelig Magt over Liv og Dod, da, men
ikke for, kan der tilstaaes Katholiker Borgerrettigheder i et
frit Land.

Jeg holder paa Samvittighedsfrihed i cedleste, hojeste og
videste Forstand; men jeg kan ikke tilstaa Katholikerne Samvittig-
hedsfrihed, saalcenge de siger, at deres Samvittighed byder dem
at myrde mig og min Hustru og mine Born, naar Lejlighed
byder sig. Dette forstaar vort Folk ikke endnu; men sent eller
tidlig vil det blive klart for enhver, at Samvittighedsfrihed
aldrig kan tilstaaes Mennesker, som har aflagt Ed paa at lyde
Paven, som paastaar at have Ret til at tage Livet af dem, som
har en anden Religion.

De er ikke den forste, som advarer mig mod Snigmordere;
mine Gesandter i Italien, Frankrig og England saavelsom Pro-
sessor Morse har manfolge Gange advaret mig mod de Mord-
anslag, som de i de forskjellige Lande er komne undervejr med.
Men vi skal alle do, for eller senere, og det har lidet at sige,
om vi falder for Morderhaand eller dor af Lungebetændelse.
Der er et Sted i det gamle Testamente, som nylig gjorde et
dybt Indtryk paa mig". Prcesidenteiv tog sin Bibel og sagdes
„Her er Stedet: „Frygter ikke for dem! Thi Herren, eders
Gud, han er den, som strider for Eder. Og jeg bad Herren
om Naade paa den samme Tid og sagde: Herre, Herre! Dn,
du har begyndt at lade din Tjener se din Storhed og din
stcerke Haand; thi hvo er en Gud i Himmelen og paa Jorden,

5Chiniqm?: ^atholicisinen. II.
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som kan gjore efter dine Gjerninger og efter din Styrke? Kjcrre,
lad mig fare over og lad mig fe det gode Land, fom er der
over Jordanen, dette gode Bjerg og Libanon! Men Herren
blev fortornet paa inig for eders Skyld og vilde ikke hore mig.
Men Herren sagde til mig: Lad det være dig nok! Bliv ikke
ved at tale til mig yderligere om denne Sag! Gak op paa
Pisgas Top og oploft dine Dine mod Vesten og mod Norden
og mod Sonden og mod Osten og fe det med dine Dine!
Thi du skal ikke gaa over denne Jordan!" (5. Moseb. 3, 22—27).

Da Præsidenten havde læst op disse Vers, sagde han:
„Kjcere Chiniquy! I de sidste fem, sex Uger har jeg mange
Gange læst disse Ord, og jo oftere jeg læser dem, desto klarere
staar det for mig, at de er flrevne for mig lige saavel som
for Moses.

Har Herren ikke taget mig ved Haanden og fort mig ud
fra mit ringe Bjælkehus for at stille mig i Spidsen for det
storste og ma'gtigste Folk paa Jorden, ligesom han lod Moses
optage af Nilen og gjorde ham til en Profet og Leder for sit
Folk? Har Gud ikke givet mig en scerlig Forret ved at lade
mig frigjore fire Millioner Mennester og bryde deres Lcenker?
Har Gud ikke ladet mig vinde de herligste Seire over vore

Fjender? Er ikke de konfedererede Hcrre svundne ind til en

Haandfuld Mcend i Sammenligning med hvad de var for et
Par Aar siden, saa at den Dag ikke er fjern, da de vil blive
nodt til at overgive sig?

Jeg ser nu Enden paa denne Kamp og foler den samme
Glæde, som Moses folte, da de 40 Aars Vandring i Orkenen
var tilende, og jeg beder Gud, at han vil forunde mig at op-
leve de Fredens og Lykkens Dage, der vil folge efter denne
grufulde Krig, ligesom Moses bad Gud om at komme ind i
det forjættede Land paa hin Side Jordan.

Men hver Gang jeg beder Gud om at forunde mig denne
Glæde, siger en Rost i mit Indre, at naar denne velsignede Tid
oprinder for mit Folk, er jeg ikke mer blandt de Levendes Tal.
Og hvorfor? Fordi Gud allerede har benaadet mig saa rigt
fremfor de fleste Menuester.

Hvorfor ncegtede Gud Moses at gaa over Jordan og
komme ind i det forjcettede Land? Det var for Folkets Synders
Skyld. Den guddommelige Refærdigheds og Gjengjældelses
Lov, ifolge hvilken den ene maa lide for den anden, er i Sand-
hed et frygteligt Mysterium; men den er et Faktum, som intet
tcenkende Menneske kan benægte. Moses, som kjendte denne
Lov, stjont han sandsynligvis ikke forstod den bedre, end vi gjor,
siger til sit Folk: „Herren er fortornet paa mig for Eders
Skyld". Men stjont vi ikke forstaar denne hemmelighedsfulde
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Lov, viser hver Side i Historien os, at den allesteds er skreven
med Blod og Taarer.

Hvor findes der vel en Moder, som ikke har lidt Kvaler
for sit Barns Skyld? Hvor findes den gode Hersker, eller den
store Hovding, hvis Hjerte ikke har blodet for hans Folk?

Er ikke vor kristne Religion det hojeste Udtryk for Gnds
Kjcerlighed, Visdom og Barmhjertighed? Og hvad er vel
Kristendommen andet end en Aabenbaring af den guddommelige
Retfærdigheds Lov for Menneskene?

Raar Moses dor alene paa Bjerget Pisga, ser jeg deri
en Aabenbarelse af den gnddomnielige Lov, og mit Hjerte fyldes
med Beundring og Wrefrygt.

Men naar jeg ser, hvorledes Kristus ifoge denne' Retfcer-
digheds Lov for at sone for vore Synder maatte do den Ret-
fardiges Dod paa Golgatha, da hensynker jeg i stum Tilbedelse.
Moses dode for sit Folks Skyld, men Kristus dode for hele
Verden. Begge opfyldte samme Refcerdigheds Lov, men i ulige
Maalestok.

Det vilde vare den storste Mre, der kunde vederfares mig,
om Gud i sin uendelige Kjcerlighed, Visdom og Barmhjertighed
vilde forunde mig at do for mit Folk.

Alene Gud ved, hvor meget jeg allerede har lidt for mit
kjcere Fædrelands Skyld; men jeg frygter, at Guds Retfcerdighed
kramer endnu storre Ofre. Naar jeg tanker paa de Stromme
af Blod og Taarer, som de grusomme Slavehandlere har paa
deres Samvittighed, og paa den Angst og de Kvaler, som
Millioner ulykkelige Slaver har lidt i disse to hundrede Aar,
uden at vi har reist os mod en saadan Skjandsel, da frygter
jeg, at der endnu er meget at udsone. Thi Guds Domme er

sande og retfardige.
Det forekommer mig, at Gud nu, ligesom i Moses' Dage,

kraver et Offer, som han selv har udset sig og salvet og beredt
til Ofringen ved at ophoie ham over det vvrige Folk; og det er
min Tro, at jeg er et saadant Offer. Der har allerede varet
gjort saa mange Forjog mod mit Liv, at det er et Under, de
alle er mislykkedes, isardeleshed naar vi erindrer, at de fleste
har varet foretaget af Snigmordere, som er oplarte af Jesu-
iterne. Og kan vi vel tanke, at Gud altid vil gjore Undere
for at frelse mit Liv? Jeg tror det ikke. Jesuiterne er saa
ovede Snigmordere, at Henrik IV. sagde, det er umuligt at
undgaa dem, og han faldt som et Offer for dem, skjont han
gjorde alt for at beskytte sig. Efter at Paven skrev sit Brev
til Jefferson Davis, vilde det vare mer end et Under, om

jeg skulde undgaa de Tusinder af Dolke, som vil rettes mod
mit Bryst.
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Og ligesom Moses ikke knurrede, da Herren sagde ham, at
han skulde do for sit Folks Synder og ikke komme over Jordan,
saaledes haaber og beder jeg, at han ikke skal hore mig knurre,
om jeg skal do for mit Folks Skyld.

Der er blot to Ting, jeg beder Herren om: det forste er

at jeg maa faa do for den hellige Sag, hvortil jeg har viet
mit Liv, mit Lands Frihed og Ret — og det andet, at min
elstede Son Robert, naar jeg er borte, maa blive en af dem,
som vil kjcempe under Frihedens Fane, med samme Troskab
som hans Fader, sammen med de Millioner, som er kaldede til
at stride og do for vort Lands LEre og Frihed".

Jeg har aldrig set et saa ophoiet Udtryk, som det, der
hvilede over Præsidentens Ansigt, medens han sagde disse Ord.
Jeg var aldeles ude af mig selv. Badet i Taarer forsogte jeg
at tale, men kunde ikke faa et Ord frem. Jeg vidste, at jeg
nu maatte gaa, men forst bad jeg Prcesidenten om sammen med
ham at faa anraabe Gud om at bevare hans Liv, og vi faldt
begge paa Knce og bad; men jeg bad mere med Taarer end
med Ord.

Derpaa trykkede jeg hans Haand, og med Hjertet fuldt af
den dybeste Sorg sagde jeg ham Farvel. Det var sidste Gang,
jeg saa ham.

Thi den Time var ikke langt borte, da Abraham Lincoln
skulde falde for en jesuitisk Snigmorders Haand.

12te Kapitel.
Lincoln myrdes af Wooth, Iesuiternes Adlending. — Iroesterne
samles i Maria Snrrats Kus for at lcrgge deres flaner. —

John Surrat holdes skjult af ^rirjternc efter Lincolns Mord.
Aire Timer for Lincoln myrdes berettes om hans Mord i en

liden My i Minnesota.

Hver Gang jeg var sammen med Lincoln, forundrede jeg
mig over at en faa ophoiet Tcrnkemaade og et saa barnligt
Enfold kunde vcrre forenet i samme Person. Mange Gagen
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sagde jeg til mig selv, naar jeg havde talt med ham: „Hvordan
har denne Tvmmerhugger kunnet hceve sig til den menneskelige
Tankes og Filosofis Hvider?"

Hemmeligheden bestod i, at Lincoln havde tilbragt en stor
Del af sit Liv i Kristi Skole og havde studeret Kristi guddom-
melige Lcere. Jeg fandt i ham den fuldkomneste Type paa en

sand Kristen, som jeg nogensinde har truffet.
Han tilhorte ikke nogen bestemt Sekt, han var hverken

Presbyterianer, Baptist eller Methodist, men han havde tilegnet
sig alt det gode, han havde fundet hos de forskjellige Sekter.
Det var Kristus selv, som havde lamt ham at elske Gud, og
det var af Kristus, han havde lært at kjende Menneskets sande
Vcerd. Hans store Valgsprog var: „I er alle Brodre, Guds
Born".

Af Kristi Evangelium havde han lært Lighedens, Broder-
skabets og Frihedens Principer, ligesom det var af Evangeliet,
at han havde lært det ophoiede barnlige Enfold, der vandt
ham alles Beundring og Hengivenhed, med hvem han kom i
Beroring. Jeg kunde anfore mange Exempler for at vise dette,
men for ikke at blive altfor vidtlostig, flal jeg blot anfore et

eneste. Det er taget af Batemans Memoirer:
„Lincoln tang greben af en heftig Sindsbevægelse. Derpaa

stod han op og gik frem og tilbage i Audiensvcerelset for at

gjenvinde sin Fatning. Tilsidst standsede han og sagde med
skjcelvende Stemme og Kinderne vaade at Taarer:

„Jeg ved at der findes en Gud og at han hader Uret-
fcrrdighed og Slaveri. Jeg ser Stormen ncerme sig, og ved,
at hans Haand er i den. Hvis han har Brug for mig, som
jeg tror, han har, da er jeg rede. Jeg er intet; Sandheden
er alt. Jeg ved, at jeg har Ret; thi jeg ved, at Friheden har
Ret. Kristus selv lærer os det, og Kristus er Gud. „Et Hus,
som er spidagtigt med sig selv, kan ikke bestaa", siger Kristus,
og vor Fornuft siger os det samme.

Douglas bryder sig ikke om, enten Slaveriet ophceves eller
ikke. Men Gud bryder sig om det, Mennesteheden bryder sig
om det, og jeg bryder mig om det. Og med Guds Hjcelp
skal vi vinde Seier. Jeg stal kanske ikke opleve denne Seier;
men den vil komme, og da skal alle erkjende, at jeg havde Ret.

Er det ikke besynderligt, at Mennestene ganste kan se bort
fra den moralske Side af denne Sag? En Aabenbarelse fra
Himmelen vilde ikke kunne gjore denne Sag klarere for mig
end den nu er. Enten maa Slaveriet ophceves eller vor Re-
gjering gaa tilgrunde. Var det ikke for denne Klippe, hvorpaa
jeg staar", og han pegte paa Bibelen, som han holdt i Haanden,
„saa vilde jeg med Gru se Fremtiden imode. Det ser ud, som
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om Gud har taalt Slaveriet, indtil det kom saa vidt, at selve
Guds Ords Forkyndere med Bibelen i Haanden paastaar, at
Slaveriet er en gavnlig Institution, der er sanktioneret af Gud.
Alen nu blev Skjcendselens Bceger fuldt, og Guds Vredes Maal
vil snart flyde over".

Batemann tilfoier: „Herefter fortsattes Samtalen en lang
Stund. Alt, hvad han sagde, bar Prceget as en dyb Reli-
giositet; men paa samme Tid gjorde han Indtryk af at vcere

meget nedstemt. Han kom stadig tilbage til fin Overbevisning
om, at Vredens Dag var for Haanden, og at han vilde blive
en virksom Deltager i den Strid, som vilde ende med Slave-
riets Ophcevelse, hvad enten han skulde opleve det eller ikke.

Efter at han havde udtalt sin Tro paa, at et guddomme-
ligt Forsyn leder Folkenes Skjcebne, kom Samtalen ind paa
Bonnen. Han sagde, han troede paa Bonnens Kraft og Vel-
signelse, og med tydelige Ord lod han os forstaa, at han ad
denne Vei havde sogt Hjcelp og Raad hos Gud".

Denne Samtale overbeviste Bateman, som selv er en op-
rigtig Kristen, om, at Lincoln vandrede paa Guds Veje og
sogte Trost i Guds evige Sandheder. Da de skulde stilles,
sagde Bateman:

„Jeg havde ingen Anelse om, at De havde tcenkt saa
meget over disse Ting. Storstedelen af Deres Venner har vist
ingen Anelse om, at De ynder saadanne Grundscetninger, som
dem, De idag har udtalt for mig".

Han svarede hurtig: „Jeg ved det; men jeg har i mange
Aar tcenkt mer over disse Ting end over noget andet, og jeg
vilde gjerne, De stnlde vide det". (The Inner Lise of Lincoln«,
by Carpenter, S. 193—195).

Ved mer end en Leilighed forekom det mig, svm om jeg
stod overfor en af den gamle Tids Profeter, naar jeg horte
Lincoln tale om de Forenede Staters fremtidige Skjcebne.

En af de sidste Gange, jeg saa ham, opfyldtes jeg af en

ubeskrivelig Beundring ved at hore ham udtale sig paa folgende
Maade:

„Det forholder sig med de konfedererede Staters Ledere,
som med de store og smaa Hjul paa vore Lokomotiver. De,
som ikke kjender til Mekanikens Love, tror, at det er de store
og stojende Hjul, der er selve Drivkraften; men de tager Feil.
Drivkraften er det til Damp forvandlede Vand, der fljuler sig
bag de morke Jernvcegge, og Dampen ledes ved Mekanistens
Finger stille og lydlost ud i alle de forskjellige Ror.

Folket ser og horer de store stoiende Hjul i Sydstaterne
og kalder dem Jefferson, Davis, Lee, Toombs, Beanregard
Semmes o. a., og tror, at de er de fornemste Aarsager til alle
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Ulykker; nten de tager Feil. De virkelige Aarsager skjuler sig
bag Vatikanets tykke Mure, i Jesuiternes Collegier og Skoler,
i Nonneklostrene og Skriftestolene.

Det er et Faktum, som desvcerre er altfor lidet kjendt af
det amerikanske Folk, og jeg kjendte heller ikke til det, for jeg
blev Præsident, at de bedste og fornemste Familier i Sydstaterne
for en stor Del er blevne opdragne af Jesuiter og Nonner, og
derfra skriver sig deres Grundsætninger om Slaveriets Bibehol-
delse, samt den Grusomhed og Solthed, som hos saa mange
af dem er bleven til en anden Natur. Deraf kommer ogsaa
deres Mangel paa Mrlighed og Humanitet og deres uforson-
lige Had til den Lighed og Frihed, som Kristi Evangelium for-
kynder. De ved, at de forste Nybyggere i Louisiana, Florida,
New Mexiko, Texas, Syd-Kalifornien og Missouri var Katho-
liker, og at deres Ledere og Leerere var Jesuiter. Skjont bisse
Stater siden er indlemmede i vort Samfund, havde Rom alle-
rede, for Indbyggerne blev amerikanske Borgere, indpodet i dem
deres antisociale og ukristelige Grundscetuinger. Uheldigvis er

Folkets Undervisning for ett stor Del endnu i Hænderne paa
Jesuiter og Nonner, og disse nærer deres Had til vore Love,
Institutioner og Frihedsprineiper. Heri ligger selve Grund-
aarsageu til den forfærdelige Krig mellem Norden og Syden,
og som jeg nylig sagde Dem: det er Pavedommet, vi har at
takke for alt dette.

Om nogen havde sagt mig dette, for jeg blev Prcesident,
vilde jeg have leet deraf; men Professor Morse aabnede mine
Oiue for dette Faktum. Nu forstaar jeg hele dette djævelske
Maskineri, som fætter de store stoiende Hjul i Sydstaterne i
Gang. Men Folket har endnu ingen Anelse derom, og det
rette Oieblik er endnu ikke kommet til at indvie dem i disse
Helvedes Mysterier. Det vilde vcere at gyde Olje i Ilden.

Der er næsten den eneste, med hvem jeg kan tale saa frit
om disse Ting; men sent eller tidlig vil Folket faa Oinene op;
de v>l indse, hvem de har at takke for al den Elendighed, der
er kommen over dem, og vil kræve Ophavsmændeue til An-
svar derfor.

Jeg giver mig ikke ud for at være en Profet; men ikke
desto mindre ser jeg en mork Sky trække op paa vor Horisont,
og denne Sky kommer fra Rom. Den er fyldt med Blod og
Taarer; den voxer og stiger, og tilsidst sonderrives den af et

Lyn. Derefter vil der komme en Cyklon, saadan som Verden
aldrig har set Mage til, fare hen over dette Land fra Nord til
Syd, udbredende Odelæggelse og Dod. Men faa vil gode og
lykkelige Dage oprinde; thi da vil Pavedomme og Jesuiter og
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Inkvisition for altid vcere feiet bort fra dette Land. HverkenTe eller jeg, men vore Born vil faa fe det".
Mange af dem, som kom i Berorelse med Abraham Lincoln,

folte, at en profetisk Aand talte ud af ham, at han vandrede
for Guds Ansigt og søgte at gjore hans Vilje og fremme hans
LEre. Da der en Dag var Tale om Slavesporgsmaalet, sagde
han til sine Ministre: „Jeg har ikke fattet nogen bestemt Be-
slutning med Hensyn til Proklamationen om Slavernes Fri-
gjorelfe; men jeg har Sagen under Overveielfe, og jeg kan
forsikre Eder, at jeg tcenker derpaa Dag og Nat. Hvad der
viser sig at vcere Guds Vilje, det vil jeg gjore". (»8ix Months
in the White House«, by Carpenter, S. 86).

Nogle Dage for Proklamationen blev udstedt, sagde han:
„Jeg gjorde det hoitidelige Lofte, at faafnart General Lee blev
fordreven fra Pennsylvanien, vilde jeg proklamere Slavernes
Frihed". (»Six Months in the White House«).

Men jeg maatte skrive mange Bind istedenfor et kort Kapitel
hvis jeg skulde meddele alle de Exempler, der viser Abraham
Lincolns oprigtige Gudsfygt.

Jeg kan alligevel ikke lade vcere at anfore Slutningsordene
af den Tale, han holdt den 4. Marts 1865:

„Det er vort Haab og inderlige Bon, at denne frygtelige
Krig snart maa vcere til Ende. Men felv om det er Guds
Vilje, at den stal fortfcettes, indtil alt det Guld er forodt, fom
er opsamlet ved Slavernes Arbeide i disse 250 Aar, og indtil
hver Blodsdraabe, fom er flydt under Slavefogdens Pist, er
betalt med en tilsvarende Blodsudgydelse ved Svcerdet, saa maa
vi alligevel tro, at Guds Domme er sande og retfcerdige".

Den 6. April 1865 blev Prcesident Lincoln af General
Grant opfordret til at holde sit Indtog i Oprorernes Hovedstad
Richmond, som Generalen nylig havde erobret.

Den 9. maatte General Lees flagne Hcer, omringet af Nord-
staternes Legioner, nedlcege deres Vaaben for de feierrige Felt-
herrers Fodder

Den 10. talte Prcesidenten til en uhyre Folkestare i Wa-
shington og opfordrede dem til at takke Gud og Hceren for de
sidste Dages herlige Seire og for den Fred, fom nu vilde
folge efter den femaarige blodige Borgerkrig.

Nu stod han paa Pisgas Bjerg; men stjont han faa ofte
og indtrcengende havde bedet Gud om, at han med sit Folk
maatte gaa over Jordan og komme ind i det forjcettede Land,
blev hans Bon ei hort. Svaret lod til ham fra Himlen: „Du
stal ikke gaa over Jordan; du stal ikke komme ind i det for-
jcrttede Land for dit Folks Synders Skyld".
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Den 14. April 1865 Kl. 10 om Aftenen myrdedes han
af Jefuiternes Udsending, Skuespilleren Booth.

Lad os hore, hvad Historieskriveren Abbot skriver om denne
sorgelige Tildragelse:

„Midt under Seiersjubelen rammedes vort Land af en

Ulykke, som opfyldte alles Hjerter med Skrcek og Fvrfcrrdelse.
Fredag den 14. April, da Prcesidenten sad rolig i sin Loge

i Ford's Theater i Washington, aabnede en Person lydlost
Toren til Logen, gik ind og lukkede den efter sig. Han ncer-
mede sig Prcesidenten bagfra, tog en Pistol op af Lommen og
affyrede den mod hans Hoved. Da Prcesidenten bevidstlos og
dodelig fastret faldt om, udstodte hans Hustru, som sad ved
Siden af ham, et gjennemtrcengende Skrig. Morderen hoppede
ned fra Logen, sprang barhovedet over Scenen, idet han svin-
gede en Dolk, og raabte »Sie semper tyrannis!« hvorpaa han
forsvandt bag Kulisserne. Et Viebliks Stilhed indtraadte, men

derefter fulgte en Larm og Forvirring, som er umulig at
beskrive.

Den saarede fortes til et Hus i Ncerheden og lagdes paa
en Seng. Hvilken Scene frembod ikke dette Vcerelse! Her laa
den mcrgtige Prcrsident, bevidstlos og dodelig saaret! Sumner,
Farwell, Colfax, Stanton og flere andre stod omkring ham,
opfyldte af Sorg og Fortvivlelse.

Kirurgen, General Barnes, undersogte omhyggelig Saaret.
Dodsstilhed raadede i Vcerelset, Folkets Ve og Vel syntes at
afhcenge af denne Undersogelse. General Barnes saa op og
sagde: „Saaret er dodeligt!"

„Nei, nei, General! Nei, nei!" raabte Sekretcrr Stanton,
idet han sank ned paa en Stol, bedcrkkede sit Ansigt med sine
Hamder og begyndte at grcrde som et Barn.

Senator Sumner holdt den bevidstlose Prcesidents Hoved
i sine Hcender. Skjont han ikke var vant til at fcelde Taarer,
hulkede han nu, som om hans Hjerte skulde briste, og han
lagde sig ned paa den blodige Pude, hvor hans sorte Lokker
blandede sig med Prcesidentens graa Haar. Sumner havde r

stere Maaneder ligget tilsengs som en Folge af de Strabadser,
han havde ndstaaet i Krigen. Nu laa han her hulkende og
ncer ved at besvime", (History of the Civil War by Abbot).

Abbot siger videre om Lincoln:
„Abraham Lincoln var tro i Opfyldelse af sine Pligter.

Han var ydmyg som et Barn og om som en Kvinde. Han
kunde ikke taale at tilfoie sin bitreste Fjende noget ondt, og
midt under sin storste Triumf sorgede han over at maatte saare
sine Modstanderes Folelser. Han elskede alle og hadede ingen.
Hans klare Forstand og sjeldne Dommekraft satte ham istand
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til under Debatten at maale sig med sine mægtigste Modstandere.
Hans Dygtighed som Statsmand vandt ham Folkets Taknemme-
lighed og hele Verdens Beundring, og hans Elskvcerdighed
skaffede ham Venner overalt. Og denne Mand skulde falde for
en Snigmorders Kugle!"

Hvem var Morderen? Booth var ikke andet end et Redskab
i Jesuiternes Ha'nder. Det var den katholske Kirke, som styrede
hans Haand, efter at den først havde fordcervet hans Hjerte og
forgiftet hans Sjcel.

Da jeg fik Efterretningen om Mordet, folte jeg mig som
lammet af Rcrdsel og Sorg; men jeg bad Gud give mig Naade
og Kraft til at vise Verden, at denne forfcerdelige Forbrydelse
var Pavedommets Vcerk. Og nu kan jeg efter tyve Aars uaf-
brudte Forskninger uden Frygt staa frem og forsikre det amen-

kanske Folk, at det var Roms Pra'ster og Jesuiter, som myrdede
Abraham Lincoln

Af Vidnernes Udsagn under Forhorene over Lincolns Mor-
dere og John Surrat fremgaar det klart, at Mordplanen blev
lagt i Maria Snrrat's Hus, Nr. 56 l, I. Street, Washington
City D. C. Hveni boede i dette Hus og hvem pleiede at
komme der? Vidneprotokollen svarer: „Byens ivrigste Katho-
liker", Af Vidnernes Udsagn fremgaar det fremdeles, at Huset
var et Tilholdssted for Byens katholske Prcester. Flere Prcester
sagde, at de kom der af og til, og da de blev tvungne til at
forklare, hvad de mente med „af og til", sagde de, at de ikke
med Bestemthed kunde sige, om det havde vceret en Gang om
Maaneden eller en Gang om Ugen. Pater Lohimon boede i
Fru Snrrat's Hus; det samme gjorde den ivrige Katholik L.
I. Weichmann, en forhenværende Protestant, og denne sidste
fortcrller, at Pater Wiget meget ofte kom der.

Hvorfor holdt saa mange katholske Prcester til i dette Hus?
Intet Menneske med sund Fornuft, og som kjender noget til de
katholske Prcester, kan ncere den ringeste Tvivl om, at Prcesterne
ikke alene vidste, hvad der her gik for sig, men at de ogsaa
var Deltagere i Sammensvcergelsen.

Ingen kan for Alvor ville paastaa, at disse Prcester, som
var Booth's, John Snrrat's, Fru og Froknerne Surrat's per-
soulige Venner, og Skriftefcrdre, stadig kunde fcrrdes der uden
at vide, hvad der foregik, iscerdeleshed naar man ved, at hver
af disse Prcester i deres Hjerte var en Oprorer. De vidste alle,
at den ufejlbare Pave havde kaldt Jefferson Davis sin kjcere
Son og taget de konfedererede Stater under sin Beskyttelse, og
de var nodte til at tro, at det bedste, et Menneske kunde gjore,
var at kjcrmpe for Sydstaterne og odelcegge deres Fjender.

Hvis vi læfer om, hvorledes Admiral Coligny, Henrik III.,
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leiede Mordere, og sammenligner dette med Mordet paa Abra-
ham Lincoln, saa vil man finde, at det ene ligner det andet,
som den ene Vanddraabe den anden. De er alle udgaaede fra
samme Kilde, nemlig Rom.

I alle disse Tilfcrlde var Morderne fanatiske Katholiker,
som fcerdedes meget i Prcesternes Selskab, ofte gik til Skrifte
og nod den hellige Nadver enten samme Dag, Mordet blev be-
gaaet eller Dagen for. Morderne ansaa sig som Guds ud-
valgte Redskaber og var fuldt overbeviste om, at de ikke begik
nogen Synd ved at drcebe en Fjende af deres Kirke, deres Folk
og den hellige, ufejlbare Pave.

Jesuiten Ravaillac, Henrik IV.s Morder, kunde selv ikke
paa Pinebcenken bevceges til at sige, at han angrede, hvad han
havde gjort, og Booth skrev Dagen for sin Dod i sin Dagbog:
„Det er forfcerdeligt at drcebe et Menneske, men jeg kan ikke
angre, hvad jeg har gjort. Han (Lincoln) er Skyld i alle
Landets Ulykker, og Gud har udvalgt mig til at vcere et Red-
skab i hans straffende Haand". (Trial of Surrat, 1. Bind,
S. 310.)

Sammenligner vi disse to Snigmorderes Daad, finder vi,
at de begge har gaaet i samme Skole og har havt de samme
Lceremestre. Ravaillac bad i sin sidste Stund alle Himmelens
Helgener om at hjcelpe sig, og Booth dode, idet han trykkede
Jomfru Marias Billede til sit Bryst. Begge var stobt i samme
jesuitiske Form.

Ingen kan vcere saa taabelig at tro, at det var Jesierson
Davis, som havde kunnet fremkalde saadan religiös Fanatisme
hos Booth. Jefferson Davis kunde ikke andet end love Mor-
derne store Pengesummer; Jesuiterne alene kunde opildne Mor-
derne ved at love dem en herlig Krone i Himmelen, hvis de
vilde drcebe Ophavsmanden til saa megen Blodsudgydelse, den
store Frafaldne, Pavens og Kirkens Fjende, Abraham Lincoln.

Det er let at se, hvad det var for en Lcere, Jesuiterne
under deres daglige Besog i Maria Snrrat's Hus indgav Booth,
naar man læfer de Linjer, Booth selv skrev nogle Timer for
han dode: „Jeg kan aldrig angre, hvad jeg har gjort; Gud
havde udvalgt mig til at vcere et Redskab i hans straffende
Haand I" Sammenligner man disse Ord med de Grundscet-
ninger, som findes i de pavelige Dekreter og den hellige Jesuiter-
ordens Love, da vil man finde, at Booth handlede efter de
samme Principer.

Dagen efter Lincolns Mord sagde den fromme Froken
Surrat i flere Vidners Ncervcerelse, at „Abraham Lincolns
Mord ikke havde mere at betyde end enhver Negers Dod". Hvem
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andre end Kirkens Prcester havde lært hende dette? Den ivrige
Katholik, Dommeren Toney, havde nylig udtalt, „at Negeren
ingen Rettigheder har, som en hvid Mand er nodt til at respek-
tere". Ved at stille Lircoln ved Siden af den ringeste Neger
vilde den katholfle Kirke tydelig vise, at Lincoln ikke engang
havde Ret til at leve.

Det var Prcesterne, som havde lært Froknerne Surrat disse
anti-sociale og anti-kristelige Grundsætninger, og af Vidnernes
Udsagn fremgaar det, at Fru Surrat ogsaa havde gaaet i Jesu-
iternes Skole. I det Vieblik Politiet Kl. 10 om Aftenen kom
for at arrestere hende og Datteren, bankede det paa Doren, og
Payne, der havde gjort et mislykket Forsog paa at myrde Stats-
sekretcer Seward, bad om at faa tale med Fru Surrat. Men
istedenfor at træffe hende, fandt han sig Ansigt til Ansigt med
Regjeringens Detektiv, Major Smith, som i en Indberetning
siger:

„Jeg spurgte ham, hvem han var, og hvad han havde at

gjore der saa sent oni Aftenen. Han svarede, at han skulde
grave en Rende i Fru Surrat's Have, og at han i den Anled-
ning onskede at tale med hende.

Jeg gik hen til Stuedoren og sagde: „Fru Surrat, vil De
vcere saa god at komme hid et Vieblik I" Da hun kom, spurgte
jeg hende: „Kjender De denne Mand, og har De bedet ham
komme hid for at grave en Rende for Dem?" Hun rakte sin
hoire Haand i Veiret og sagdes „Jeg svcerger, at jeg ikke
kjender denne Mand; jeg har aldrig set ham og aldrig bedet
ham grave nogen Rende for mig", A88888ination ok Lincoln«
S. 122).

Men siden blev det bevist, at Payne havde næret en god
Ven af hendes Son, og at han ofte var kommen i hendes
Hus sammen med Booth. For ikke mere end et Par Dage
siden havde hun nydt Nadveren. Da Detektiven bad hende
stige op i Vognen, bad hun om Tilladelse til forst at falde
paa Knce og bede, hvilket tilstodes hende. (Assassination os
Lincoln, S. 123).

Kan noget Menneske for Alvor tro, at Jefferson Davis
havde kunnet bibringe denne Kvinde, hvis Hcender var farvede
med Prcesidentens Blod, en saadan Ro og Selvbeherskelse?

Nei, hun kunde aldrig have vist en saadan Koldblodighed,
hvis ikke Jesniterne, som i de sidste sex Maaneder stadig fcerdedes
i hendes Hus, havde sagt hende, at en Herlighedens Krone
ventede hende i Himmelen, om hun vilde vcere behjcelpelig med
at drcebe dette Uhyre, Apostaten Lincoln, der alene bar Skylden
for alle Borgerkrigens Rcedsler. Der kan ikke vcere ringeste
Tvivl om, at det lykkedes Prcesterne at overbevise baade Marie
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Surrat og Booth om, at Lincolns Mord var en hellig og for-
tjenstfuld Gjerning, som Gud vilde belønne.

Et Faktum, som man ikke har vceret tilstrcrkkelig opmcerksom
paa, er, at alle de Sammensvorne uden Undtagelse var Katho-
liker. Patrioten Baker siger i sin Rapport: „Jeg maa gjore
opmcerksom paa, at alle de Sammensvorne, som nu sidder
fcrngslede, er Katholiker".

Disse Ord, der kunde have kastet Lys over alle de Ulykker,
som havde rammet de Forenede Stater, blev talt for døve Oren.
Saa godt som ingen gav Agt derpaa. General Baker havde
Ret, naar han sagde, at alle de Sammensvorne tilhørte den
katholske Kirke. Rigtignok forlangte nogle af dem, saasom
Atzeroth, Payne og Harold, at faa tale med protestantiske Prcester,
før de skulde hcenges; men det er en Kjendsgjerning, at Booth
og Weichmann, som selv før havde vceret Protestanter, havde
gjort mange Proselyter blandt Protestanterne, og blandt disse
Proselyter var Payne, Atzeroth og Harold. Jesuiterne var
imidlertid altfor listige til ikke at indse, at hvis alle Morderne
besteg Skafottet som Katholiker, ledsagede af deres Skriftefcedre,
vilde det amerikanske Folk faa Oinene op for, at Prcesidentens
Mord skyldtes en romersk-katholst Sammensvcergelse. Jesuiterne
overtalte derfor Payne, Atzeroth og Harold til at forncrgte
deres Religion og udgive sig for Protestanter. Den katholske
Kirke lærer nemlig, at det er en Katholik tilladt at udgive sig
for Kjcetter eller Protestant, naar det sker til Kirkens Bedste.

„Det er en Katholik tilladt at [fjule sin Tro, naar han
er blandt Kjcettere, hvis det sker til Guds ÄEre og Ncestens
Bedste; ligesaa, hvis han ved at vedkjende sig sin Religion,
kunde soraarsage Optoier og Mord eller ndscette sig for en

Tyrans Brede". (Ligouri, Theologia).
Den Tyran, hvis Brede Jesuiterne i dette Tilfallde kunde

paadrage sig, om det blev bekjendt at alle Morderne var Katho-
liker, var naturligvis det amerikanske Folk.

Lloyds, i hvis Hus Fru Surrat ff julte det Gevcer, som
Booth skulde have med paa sin Flugt til Sydstaterne, var en

ivrig romersk Katholik.
ve. Mudd, hos hvem Booth søgte Tilflugt, da hans daar-

lige Fod hindrede ham i at fortsætte sin Flugt, var Katholik.
Og det samme var Garrett, i hvis Lade Booth blev fanget og
drcebt.

Den amerikanske Regjering begik en stor Feil, da den under
Retsforfølgelsen mod Abraham Lincoln's Mordere ganske oversaa
det religiøse Element i dette forfærdelige Drama. Intet havde
vceret lettere end at bevise, at de Prcester, som havde sit Tilhold
i det Surratske Hus, var Mordernes Medskyldige. Men enhver
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Undersøgelse, der kunde have bragt dette for Dagen, blev om-

hyggelig undgaaet.
Da jeg kort efter Morderens Henrettelse kom til Washington

for at uudersoge, hvem de egentlig Ophavsmand til Mordet
var, blev jeg ikke lidet forbauset over, at ikke en eneste af Re-
gjeringens Embedsmcend, til hvem jeg henvendte mig, vilde
tale med mig om denne Sag, for jeg havde givet dem mit
ZEresord paa aldrig at ncevne deres Navne i Forbindelse med
mine Undersogelser. Med dyb Smerte saa jeg hvilken stor Ind-
flydelse Katholikerne havde i Washington. Naar jeg undtager
General Baker, traf jeg ikke en eneste, som vovede at modscette
sig deres Indflydelse.

Flere af Regjeringens Embedsmcend til hvem jeg havde
fuld Tillid, sagde til mig:

„Vi nærer ikke ringeste Tvivl om, at Jesuiterne stod bag
denne forfærdelige Misgjerning; undertiden var vi endog bange
for, at det under Retsforhandlingerne vilde træde saa skarpt
frem, at det vilde blive umuligt at skjule det for Almenheden.
De vil kanske kalde os feige; men jeg er vis paa, De vil billige
vore Bevæggrunde, naar De horer dem. Havde vi havt Fred
i Landet, saa kunde vi have tvunget Vidnerne til at navngive
alle de Præster, der havde sit Tilhold i Fru Surrats Hus; og
sandsynligvis vilde da mange af dem være blevne hængte. Men
Borgerkrigen kunde jo neppe endnu siges at være endt. Skjont
Oproret var dæmpet, horte dog Mord og Optoier endnu til
Dagens Orden; og var disse Præster blevne henrettede, vilde
det kun have været Signalet til nye Uroligheder. Vi syntes,
vi havde faaet nok af Blodsudgydelse og Odelæggelse. Alle
længtes efter Fred. Derfor troede vi, det var raadeligst kun
at straffe dem, som i

1

den store Almenheds Ome syntes at være

mest skyldige, for at Dommen kunde vinde alles Bifald og ikke
give Anledning til nye Stridigheder. Ved at handle saaledes,
fulgte vi ogsaa vor asdode Præsidents Politik. Ingen vilde
nodigere end han vække Splid mellem Protestanter og Katholiker".

Hvis nogen endnu nærer Tvivl om, at Jesuiterne var med-
skyldige i Abraham Lincoln's Mord, kan han blot læse fol-
gende Kjendsgjerninger, og jeg er vis paa hans Tvivl vil
forsvinde.

Der er ingen Tvivl om, at Jesuiterne gjorde alt, hvad
de kunde for at hjælpe Morderne til at flygte. Lad os f. Ex.
se, hvordan de bar sig ad med at skaffe John Surrat bort.
Han var i Washington den 14de April og hjalp Booth med
at begaa Mordet. Men hvem vilde efter Mordet tage sig. af
ham og beskytte ham, saa Lovens Arm ikke kunde naa ham?
Pastor Charles Voucher siger (Triol of John Surrat, 2det
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Bind, Side 904—912), at et Par Dage efter Mordet kom
John Surrat til ham, sendt af Pater Lapierre i Montreal.
Lapierre bad Voucher, at han vilde skjule John Surrat i sin
Prcestegaard i St. Liboire og her opholdt Surrat sig fra Slut-
ningen af April til Slutningen af Juli. Da sendte Voucher
ham hemmelig tilbage til Lapierre, som skjulte ham i sin Fader
Hus lige ved Biskopens Palads. Voucher siger at Lapierre
ofte besogte Surrat, medens han var i St. Liboire, og at han
(Voucher) besogte ham mindste et Par Gange om Ugen, da
han holdt sig skjult i Lapierres Hus i Montreal.

Endvidere forklarer Charles Voucher, at han sammen med
Lapierre fulgte John Surrat ombord paa Dampskibet „Montreal",
da han skulde reise til Quebec. Paa Reisen holdt Lapierre
Surrat forvaret under Laas og Lukke, og da de kom til
Montreal, fulgte han ham ombord paa Dampskibet „Peruvian",
der skulde gaa til Europa (»Trial of John Surrat« S. 910).

Lcegen ombord paa „Peruvian", L. I. A. Mc. Millan,
oplyser, at Pater Lapierre presenterede Surrat for ham under
Navn af Mc. Carthy, og blev ombord hos ham, indtil Skibet
forlod Quebec for at gaa til Europa.

Hvem var denne Pater Lapierre, som viste Surrat en saa
faderlig Omsorg? Ingen mindre end Biskopen af Montreal,
Bourgets, Kanonikus. Han var Biskopens Fortrolige, boede
hos ham, spiste hos ham, udrettede hans Befalinger, og hjalp
ham med sine Raad.

Nu sporger jeg: „Er det ikke indlysende, at det var Bi-
skopen og Prcesterne i Montreal, som betroede denne Morder til
Biskopen og Prcesterne i Montreal, forat de skulde skjule og be-
skytte ham? Mon de vilde have gjort det, hvis de ikke havde
vceret hans Medskyldige? Vilde de Dag og Nat have holdt
sig i hans Ncerhed, hvis det ikke var, fordi de var bange for,
at han ved et uforsigtigt Ord skulde forraade dem?

Men hvor skulde Canadas Biskoper og Prcester sende John
Surrat, da det blev umuligt lcengere at skjule ham, fordi de
Forenede Staters Detektiver gjennemsogte hele Canada? Hvem
skulde tage sig af ham, efterat Canadas Prcester havde sagt
ham Farvel ombord paa „Peruvian"? Jo, det er ikke vanskeligt
at forstaa. Det stulde Paven og Jesuiterne gjore; de var rede
til at skjule Lincolns Morder.

Vil vi træffe John Surrat, efterat han har gjort Reisen
over Atlanterhavet, kan vi begive os til Vitry, udenfor Rom;
der finde vi ham indskreven blandt Pavens Soldater i det 9de
Kompagni af hans Zouaver, under det falske Navn Watson.
(Trial os John Surrat, 1ste Bind, Side 492).

Men snart opdagede de Forenede Staters Regjering hans
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Tilflugtssted, og Paven kunde un ikke lcengere beskytte ham.
Han blev udleveret og fort tilbage til Washington.

Da han som Fange steg iland i de Forenede Stater,
hviskede en Jesuit ham i Øret: „Frygt ikke, De skal ikke blive
domt. En hoitstaaende katholsk Dame har udvirket, at to

Katholiker vil blive valgt ind i Juryen, og da er De sikker!"
De, som har lcrst de to Bind om Forhoret over John

Surrat, ved, at der forelaa de klareste Beviser for, at han var

skyldig. Men de katholske Jurymcend havde studeret St. Tho-
mas's Theologi, og havde deraf lært, at det var deres Skyldig-
hed at udrydde alle Kjcettere.

Pave Gregor VII. havde hoitidelig erklceret, at det at
drcebe en Kjcrtter var ikke Mord.

Hvorledes skulde saa de katholske Jnrymcrnd kunne domme
John Surrat skyldig i Mord, fordi han havde vceret med at
drcebe Kjcetteren Lincoln? Juryen kunde ikke komme til Enighed,
og Regjeringen blev derfor nodt til at loslade Morderen.

Men enhver Forbrydelse kommer tilsidst for Dagen. Det
var Forvisningen herom, som holdt mit Mod oppe under de
lange og vanflelige Undersogelser, jeg anstillede for at komme
Lincolns Mordere paa Spor.

For nogen Tid siden traf jeg tilfcrldigvis i Chicago den
protestantiste Prcrst Conwell. Da han vidste, at enhver Op-
lysning vedrorende Abraham Lincolns Mord vilde vcere mig
kjcerkommen, sagde han, at han havde noget at fortætte mig,
der muligvis knude kaste Lys over Sagen.

„Samme Dag Mordet blev begaaet", sagde han, „befandt
jeg mig i den katholske By St. Joseph i Minnesota. Da jeg
omtrent Kl 6 om Eftermiddagen kom ind til en katholst Kjob-
mand, hos hvem de fleste af Prcrsterne tog sine Varer, fortalte
han mig, at Prcesident Lincoln og Statssekretcer Seward netop
var blevne myrdede. Der var ogsaa en anden Mand tilstede,
ved Navn Bennett, som ikke blev mindre forbauset end jeg. Da
St. Joseph laa 40 (engelste) Mile fra ncermeste Jernbanestation
og 80 (engelste) Mile fra ncermeste Telegrasstation, kunde vi
ikke begribe, hvorledes Efterretningen om Mordet saa hurtig
kunde vcere naaet hertil. Dagen derefter, den 15de April, var

jeg i St. Clond, som ligger 12 (engelste) Mile fra St. Joseph.
Her fortalte jeg, at jeg i St. Joseph havde hort, at Abraham
Lincoln og Statssekretcer Seward var myrdede- men her havde
ingen hort det mindste om det. Nceste Dag, Sondag den 16de
April, da jeg var paa Veien til Kirken, hvor jeg stulde forrette
Gudstjenesten, viste en Ven mig en Afstrift af et Telegram,
som han havde faaet Dagen forud, og hvori han underrettedes
om, at Abraham Lincoln og Statssekretcer Seward var blevNx
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myrdede Fredag den 14. April Kl. 10 Aften. Hvorledes kunde
saa den katholske Kjobmand i St. Joseph, fire Timer for Mordet
blev begaaet, fortælle, at Abraham Lincoln var myrdet? Jeg
talte med flere om det besynderlige heri, og næste Dag sendte
jeg til „St. Paul Press" en Notits med Overskrift: En ufor-
klarlig Gaade".

Nogen Tid efter skrev Redaktoren af »ids 8t. pant Pioneer«
en Artikel, hvori han siger, at det ikke kunde forholde sig saa,
som jeg havde berettet i min Opsats: „En uforklarlig Gaade".
Jeg sendte ham da folgende Skrivelse som han lod trykke, og
som jeg har gjemt. Her er Brevet; De kan beholde det som
et ugjendriveligt Bevis for Sandheden af min Beretning:

Til Redaktoren af »The St. Paul Pioneer«!

„De benegter Sandheden af, hvad jeg sagde i min
Notits i »St Paul Press« i „Kl 6i om Eftermiddagen
Fredag den 14de April horte jeg i Byen St. Joseph, at
Lincoln og Seward var blevne myrdede; dette blev mig
fortalt fire Timer for Mordet blev begaaet.

St. Cloud, 17de April 1865".

Det er af største Vigtighed at faa denne Sag opklaret,
og om nogen fremdeles tvivler paa Sandheden af mine
Ord, kan jeg staffe endnu klarerede Beviser tilveie.

Mrbodigst F. A. Conwell".

Paa min Anmodning gav Conwell mig en striftlig, med
Ed bekrceftet Beretning om Sagen; men da jeg vidste, at dette
Dokument vilde faa endnu storre Betydning, hvis jeg kunde faa
de Herrer Bennett og Linnemann, den for ncevnte Kjobmand
og Hoteleier i St. Joseph, til at bekrcefte hans Udsagn, strev
jeg til dem og erholdt folgende Vidnesbyrd:

St. Cloud, Stems County, Minnesota.
„Horace P. Bennett erklcerer under Eds Aflceggelse:

At han er 64 Aar gammel; at han siden 1856 har vceret
bosat i St. Cloud i Minnesota; at han kjender Pastor
Conwell, som var Prcest ved det forste Minnesota-Regiment
under Borgerkrigen; at han den 14de April 1856 befandt
sig i St. Joseph i Minnesota sammen med Pastor Conwell;
at de var komne til St Joseph ved Solnedgang den 14de
April; at der dengang hverken fandtes Jernbane eller Tele-
graf til St. Joseph; at Avoka, der laa 40 (engelske) Mile
borte, var ncermeste Jernbanestation. Da Vidnet kom til
Linnemanns Hotel gik han forst ind i Stalden, medens

6Lhiniqui?: Katholicisnien. II.
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Conwell gik ind i Hotellet, og strax efter, da Vidnet ogsaakom ind, sagde Conwell, at Linnemann havde fortalt, at
Lincoln var myrdet; Linnemann var felv tilstede og gjentog,
hvad han havde sagt til Conwell.

Lordag Morgen den 15de April kom Vidnet og Pastor
Conwell tilbage til St. Cloud og fortalte, at de i St.
Joseph havde hort, at Lincoln var myrdet. I St. Cloud
havde endnu ingen hort noget herom; men Sondag den
16de April kom Leander Gorton fra Avoka, Minnesota,
og medbragte Efterretning om Mordet.

Horace P. Bennett".

At Horace P. Bennett har undertegnet og med Ed be-
krcrftet ovenstaaende, bevidnes herved.

Den 18de Oktober 1883.
Andrew C. Robertson, dlotarius pubtious.

Linnemann negtede at bekrcefte sin skrevne Erklcering med
Ed; derfor anforer jeg kun den Del af hans Udsagn, som an-
gaar Hovedsagen, nemlig at tre eller fire Timer for
Lincoln blev myrdet i Washington den 14deApril186 5, var Rygtet om Begivenheden allerede ud-
spredt i den katholske By Prcestekvlonien St.
Joseph i Minnesota. „Han (Linnemann) erindrer Tiden,
da de Herrer Conwell og Bennett kom til St. Joseph, Minne-
sota, Fredag Aften, for Prcrsidenten blev myrdet, og at han
spurgte dem, om de havde hort, at Lincoln var dræbt, hvortil
de svarede, at de ikke havde hort det. Han havde hort det af
Folk, som gik ud og ind i hans Butik; men han kan ikke
erindre af hvem.

Den 20de Oktober 1883.
I. H. Linnemann".

Jeg fremlægger herved for Verden et Faktum af den
største Betydning. Tre eller fire Timer for Lincoln blev myrdeti Washington den 14de April 1865, droftedes Begivenheden i
den lille katholske By St. Joseph i Minnesota. Dette er et
Faktum, som ikke kan bestrides; dertil er Vidnesbyrdene altfor
mange og ngjendrivelige. Og der var 40 og 80 (engelste) Mil
til nærmeste Jernbane- og Telegrafstation.

Enhver vil naturligvis sporge: „Hvordan kunde dette gaa
for sig? Hvem har udspredt Rygtet?"

Linnemann, som er Katholik, siger, at han havde hort om
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Mordet af Folk, som gik ud og ind i hans Butik; men han
hnnsker ikke Navnet paa en eneste af dem, som fortalte det.
Naar vi horer dette, kan det ikke forundre os, at han ncegtede
at bekrcefte sin Erklcering med Ed, da han naturligvks kviede
sig for at aflægge falsk Ed. Naar han efter 17 Aars Forlob
kunde erindre Navnet paa to Fremmede, og at han fortalte
dem om Lincolns Mord, er det hoist mcerkeligt, at hans Hu-
kommelse skulde svigte ham i dette Stykke. Men det er ikke
vansteligt af de foreliggende Kjendsgjerninger at uddrage folgende
Slutning:

Det var Proesterne i St. Joseph, fom havde fortalt Linne-
mann om Mordet. Planen til den Sammensværgelse, som
kostede Prcefidenten Livet, blev taget i Washington i Marie
Surrats Hus Nr. 541, H. Street. Prcefterne i St. Joseph
Besøgte ofte Washington og tog sandsynligvis ind hos Fru
Snrrat, ligesom Prcesterne i Washington ofte besogte sine Em-
bedsbrodre i St. Joseph. Prcesterne i Washington underholdt
desuden en stadig Brevvexel med Prcesterne i St. Joseph. De
var deres fortrolige Venner, og det var ikke sandsynligt at de
skulde have Hemmeligheder for hverandre. Planen til Mordet
og Dagen for dets Udforelse var ligesaa godt kjendt blandt
Prcesterne i St. Joseph som blandt Prcesterne i Washington.
Lincolns Dod vilde vcere disse Prcester en saare kjcrrkommen
Begivenhed. Denne Apostat, som var dobt i den hellige romerske
Kirke, som havde brudt den Troskabsed, han paa sin Daabsdag
havde aflagt til Paven, denne Tyran, som havee vovet at
kja'mpe mod de konfedererede Stater, skjont Kristi Statholder
havde erklceret deres Sag for hellig og retfcerdig, skulde nu

endelig den 14de April 'faa den fortjente Straf for alle sine
Forbrydelser. Hvorledes kunde Prcesterne andet end fortælte
sin trofaste Ven Linnemann en saa glcedelig Nyhed? Han var
deres hoire Haand, og det kunde se ud, som om de ikke havde
fuld Fortrolighed til ham, hvis de ikke berettede ham, hvad de
vidste om den forestaaende store Begivenhed. Men naturligvis
bad de ham ikke at ncevne deres Navne, hvis han vilde bringe
Efterretningen videre til de troende Katholiker, der udgjorde
Storstedelen af St. Josophs Befolkning. Linnemann har ærlig
og redelig holdt sit Lofte om aldrig at aabenbare deres Navne,
og deraf kom det, at han i sin Erklcering siger, at han ikke
kan erindre Navnene paa dem, som den 14de April fortalte
ham, at Prcesident Lincoln var myrdet.

Intet Menneske med sund Fornuft kan tvivle paa, at Sagen
forholder sig, som den her er fremstillet. Den 14de April
18 65 udspredte de katholske Prcester i den katholske By St.
Joseph, Minnesota, Efterretningen om Lincolns Dod fire Timer
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før Begivenheden indtraf. Dette kunde de ikke have gjort, hvis
de ikke var bekjendte med Mordplanen, og om denne kunde de
intet vide, hvis den ikke var bleven dem meddelt af de Sammen-
svorne, der myrdede Prcefident Lincoln.)

IZlle äapiißs.
Den presbyterianlke Kojsimle i Montreal og

Uectorcn Mac Wcar.

Under mit Misflonsarbeide i Montreal, Vinteren 1870
gik jeg en Dag fammen med en af Prcesterne forbi Erskin-
Kirken. Skulde De ikke have Lyst, spurgte Prcesten, at besøge
en Skole for Stndenter som bereder sig for Prcestegjerningen.
Pastor Mac Vicar har oprettet den paa Grund af det util-
strcrkkelige Antal Prcester for den protestantiske Befolkning og
for Missionsgjerningen blandt Katholiker og han underviser
fine Elever i Kirkens bafement (udtales besment o: Kjcelderetage).

) Bogen indeholder et Kapitel, hvori Chiniquy yderligere stadfcester
de Meddelelser, han har givet om Lincolns Mord, hvortil han, som han
oplyser, staffede sig documentale Beviser for et Udlcrg af 2000 Dlrs.

General T. M. Harris var Medlem af den Comission, for hvilken
Fru Surrat, hvis Son John sammen med Booth var udsect til at fuld-
bringe Mordet, blev stillet og domt til Doden. Han strev senere: „Den
store Sammensværgelses Historie" og efterviste, at Planen var ikke blot
at myrde Lincoln, men ogsaa Vicepræsidenten Johnson, Statssecrctlrrcn,
Krigsministeren og General Grant for derved at styrte Staten i et Chaos,
og flaffe Sydstaterne Seier og forhindre Slavernes Frigivelse.

Hans Bog, siger Chiniquy, er et veritabelt Gebraltar og Roma-
nisterne har ikke forsogt paa at modbevise den. Indtil den Tid havde
Fader Walther, som havde v«ret Fru Surrats Skriftefader, sogt at brlrnde-
nicerke Regjeringen for at have myrdet en uflyldig Kvinde, men fra det
Dieblik, Bogen udkom, blev dette Angreb sluppet „som en glohed Potet,
for ikke at give Harris' Bog endnu storre Popularitet". Generalen stad-fæster i et og alt Chiniquys Oplysninger om at Rom er ansvarlig forLincolns Mord.

Han slutter med at sige: „Saavel for Krigsretten som for den civile
Domstol tom vi paa hvert Punkt i Bcroring med den katholste Kirke.
Dens Sympathi var overalt med Morderne, dens Forhold til Regjeringenfuld af bittert Had og Foragt: Den var uafbrudt virksom for gjennemJuricn at yde de Anklagede Hjcrlp."
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Vi traadte ind i et lidet Rum, lavt under Taget, og slet
ventileret og oplyst. Leereren derimod syntes at vcere Krast,
Forstand og Begeistring i cedel Harmoni. Hans hoie stadselige
Figur, hans brede Skuldre og vakkre Pande robede en hoi
Intelligens. Han underviste netop i Mathematik, og da dette

Fag i Skolen var en sand Passion for mig, nod jeg i fuldt
Maal den Klarhed, hvormed han belyste de vanskelige Punkter
i Newtons Benomenal Theori.

Da vi gik nd, bemcerkede jeg til min Ledsager: „Ensaadan
Skat af Lcerdom og Kraft maa ikke gjemmes bort i Kirkens
morke og lave Kjelderetage".

„Pastor Mae Vicar er en meget dygtig Mathematiker",
svarede han, „men huns ZErgjerrighed kommer at odelcegge ham.
Han vil faa istand et stort presbyteriansk College i Montreal.
Vi traniger ikke og kan ikke underholde flere end de theologiske
Seminarier, som vi har i Kingstone, Torento og Halifax. Det

gjor mig ondt for ham, thi han er en af vore bedste Mcend,
fuld af Iver og Gudsfrygt, men hans altfor store Planer forer
ham paa Afvej."

„Tillad mig at have en anden Mening", svarede jeg.
„Mac Vicars LErgjerrighed er af cedleste Slags og en sand
Kristen vcerdig. Hvad trcenges dog mere end at uddanne unge
troende Mand til Prcedikanter? En Strid maa ndkjcempes iscrr
i Provindsen Quebec for den fransk-kanadiske Befolkning. — Det
varer ikke længe for jeg ligger i Graven og de faa Evangelister,
som nu arbejder i denne dyrebare Del af Kristi Vingaard, men

hvem skal indtage vor Plads om der ikke findes en Hoiskole,
hvor Rekruter kunne uddannes, som kan optage dette stedse
voxende Felt. Mac Vicar er for fattig til at kunne gjore det,
men den samme Gud, som har lagt Tanken i hans Hjerte, er

rig nok."
Og lovet vcere Gud, det store og herlige Vcerk er allerede

fuldfort.
Ja, kom og se den prcegtige Hoiskole i Montreal med det

vakkre Taarn.
Betragt disse store og skjonne Rum og det skjonne og an-

selige Kapel. Grundstenen lagdes i 1872 og Skolen er belig-
gende ved Foden af et Bjerg, ved den majestcetiske St. Lawrents-

flodens Bred og paa Bjerget overfor Skolen findes en herlig
offentlig Park. Besoger vi Skolens Bibliothek, som skjont saa
nyt har kostet over et hundrede tusind Dollars, fordanses vi
over de sjeldne og kostbare Boger, det indeholder. Bygningen
selv er vcerd over en halv Million Dollars, af hvilke en Femte-
del forceredes af en enkelt Mand, David Morrice. Og for at

man desbedre kan paaskjonne Protestanternes Gavmildhed i
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Montreal, maa det oplyses, at de samtidigt med Opforelsen afdette Monument, som Tegn Paa deres kristelige Iver og Jntelli-
gents, gav 3 Millioner Dlrs. til Mae Gills Universitetets fyrste-lige Bygninger og Professorater, hvilket ligger blot et Stenkastfra det presbyterianske College.

Og nu Mac Vicar selv. Han er fodt i Scotland og kom
til Kanada i 1836 og studerede der. I sit andet Prcestekaldbyggede han den prægtige Kirke i Crescent Gaden. I 1868
begyndte han i Erflinkirkens Basement at undervise unge vor-
dende Prcester. Det er hans usvigelige Iver og Energi vi harat takke for det franst-kanadisk evangeliske Selskabs storartede
Fremgang, hvis Prcrsident han var ligefra dets Grundlæggelse.Han var et af de virksomste Medlemmer af den protestantiskeFolkeskolestyre. Han ansees for at vcere en af de mest be-
gavede Lcrrere inden Theologiens og Filosofiens Omraade. Et
helt Aar holdt han Forelæsninger i Mac Gills Universitet.

Hans fornemste Gjerning er at vcere Professor i systema-tist Theologi i Colleget. I 3 Aar kjcempede han paa Liv ogDod mod det nedrige Tyveri af 400,000 Dlrs., som Regjeringenfljcenkede Jesuiterne.
Flere Gange har hans Lcerdom, Veltalenhed og Beromthedforanlediget rige Menigheder i New Iork og andre Steder at

byde ham stor Lon, om han vilde arbeide blandt dem. Men
han foretræffer at vcere fattig blandt sit eget Folk end rig i
fremmed Land.

De 250 Ordets Forkyndere, som allerede er ndgaaet fra
hans College, er Skatter af langt hoiere Vcerd end alt Cali-
forniens Guld. Den ndmcerkede theologiste Skole i Montreal
er en Juvel i Dr. Mac Vicars Krone, kostbarere end alle
Perler og Juveler i den engelske Kongekrone. Gjennem denne
storartede Institution er Mac Vicar blevet et af disse skinnende
Lys, der ikke kan scettes under Skjcrppen, men paa en Lysestage,saa at Mennestene maa se det og prise Faderen, som er i
Himmelen.
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14ile åapifes.
§>pkobet i Untigonish d. 10. Iuü 1873.

Ved et Mode for de sydlige Provindser i den presbyteri-
anske Kirkes Synode, som holdtes i Triero i 1873, blev der

planlagt et Missionsarbeide for de franske Katoliker, og jeg blev
der opfordret til at holde et Foredrag om Sagen, hvad jeg
ogsaa gjorde.

Efter Foredraget modtog jeg en Opfordring til at reife
rundt til alle de af Synodens Menigheder, hvis Prcester maatte

onske det.
Jeg besagte nu en hel Rcekke Menigheder, som horte ind

under Presbyterierne i Picton og Prince Edwards O.
Blandt andre Steder blev jeg ogsaa indbudt af min gode

Ven, Di'. Goodfellow, Prcrst i Antigonish, til at komme til
denne By, en af de mest blomstrende Stceder i Nova Scotia,
og der holde nogle Foredrag i hans Menighed. I Indbydelsen
ncevnte han, at Byens Jnbyggere for en væsentlig Del bestod
af Katholiker. „Der er en romersk Biskop, et Universitet og et

Nonnekloster", skrev han, - „men det er altsammen mine person-
lige Venner, og Dn har intet at frygte for." Jeg svarede ham,
at jeg gjerne skulde komme, skjont jeg ikke kunde fæste nogen
Lid til de skotste Katholikers Tolerance, og at jeg nok troede

Protestanterne gjorde vel i at vcere paa Vagt". To Dage for
jeg kom til Antigovish modtog jeg et Brev derifra. Det inde-

holdt Billedet af et Skelet og en Ligkiste og disse Ord: Infame
Frafaldne! Dette er hvad der venter Dig, hvis Du vover at

komme og vanhellige den katholske By Antigonish ved Din
Ncervcerelse."

Efter Ankomsten til Di>. Goodfellows Prcestegaard viste
jeg ham dettte Brev, der bragte ham til at le. „Ha, ha",
sagde han, „det er en eller anden Skolegut, som har villet
skroemme Dig. Katholikerne her er alle mine Venner, baade

Prcest og Menighedslemmer, og de har alle forsikret mig, at

her ikke er nogensomhelst Fare paafcerde."
„Du kjender nok ikke de romerfle Prcester", svarede jeg.

„De er i Regelen de største Hyklere og de falskeste Folk, Du
kan tcenke Dig. Naar de siger Fred, Fred og ingen Fare, da

gjor man vel i at ruste sig til Krig. Og de er ikke alene falske,
men de er ogsaa store Kujoner, der helst onsker at angribe sine
Fjender bagfra, naar de er ude af Stand til at forsvare sig."

Dette bragte min Ven til at skoggerle. „Jeg har hort,"
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sagde han, „at Du er en tapper Mand, men jeg mcerker, atDn er da ikke taprere end at Du ser Spogelser ved hoilys Dag.„Ja, ja," svarede jeg, vent til Oplobet kommer og Stenene
farer om Hovedet paa os, saa faar vi se hvem der er taprest,Dn etter jeg". — Vi lod nu Sagen fare, men senere, da vi
skulde afsted paa Modet, bad jeg ham om at laane mig et langtBaand. Paa hans Sporgsmaal, hvortil jeg trængte det, svaredejeg, at jeg gjerne vilde have min Hat fastbundet, for at denikke straks skulde blive slaaet af Hovedet paa mig.Atter bebreidede han mig min Frygt, men jeg svarede knn:
„Vent til Din Hat flyver af Dig, saa kanske Du tcrnker
anderledes."

Skjont det var en varm Aften, tog jeg dog mit tunge,tykke Reiseplaid med. Heller ikke dette kunde min Ven forstaa,men jeg svarede: „Dette Plaid har frelst mit Liv flere Gange.Naar Stenene træffer os paa Skuldrene, er der intet som be-
skytter saa godt som tykt, blodt Uldtoj."

Aldrig har jeg hort en hjerteligere Latter end hans over
denne min uforstandige Frygt; men jeg lod ham le, og togmed Plaid og Baand.

Vi sandt Kirken fyldt til sidste Plads, og i det mindsteen tredie Del af Forsamlingen var Katholiker.
Jeg havde neppe talt i 20 Minn., da en gammel Kvinde

nede i Salen rejste sig og raabte: „Paa ham, Gutter", og i
samme Minut stormede en Skare unge Mcend los paa mig idet
de skreg: „Det er Logn!" Heldigvis var der mange Protestanterlige foran Talerstolen, de stillede sig nu tæt sammen og dannede
en ugjennemtrcengelig Mur mellem mig og Urostifterne. Isamme Ojeblik lod Raabet „Brand, Brand", baade inde i ogudenfor Kirken, og Klokkerne begyndte at klemte. „De ser,tjære Ven," sagde jeg til Dr. Goodfellow, „at det er gaaetsom jeg ventede. Vi har intet andet at gjore end at komme
os bort herfra". Forgjawes forsøgte Dr. Goodfellow, at tale
Forsamlingen tilrette, hans Stemme druknede i deres vilde Raab:
„Brand, Brand!" Nogle faa Venner fluttede sig nu om os,
og vi gik nedover mod Doren. Her stod nogle blodtorstigeKatoliker, og da vi ncrrmede os, skreg de: „Der er Logneren,drcrb ham, drceb ham." Nu begyndte de at kaste Mg paa migfra alle Kanter, og Lceserne kan forstaa, at jeg saa mere ud
som en Omelet end som et Menneske; min eneste Lykke var, atde steste Mg var friske. Jeg sagde da til Dr. Goodfellow:„Naar de ikke har flere Mg, faar vi Stene." „Det haaberjeg ikke", sagde han, men Ordene var endnu ikke udtalt, for
en Sten traf mig lige for Brystet ined en saadan Krast, at
jeg vilde faldt overende, hvis ikke mine Venner havde støttet
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mig. En Dame, der hele Tiden havde holdt sig i min Ncrr-
hed, idet hun haabede, at hendes Ncervcrrelse skulde lægge et

vist Baand paa Urostifterne, blev truffet af et haardt Stenkast
paa Benet, og maatte bceres ind i det ncrrmeste Hus.

Nu faldt Stenene jevnt og tæt ned over mig fra alle
Kanter. Men takket vcrre min Hat, som var fastbundet paa
Hovedet, og mit tykke, uldne Plaid, som laa beskyttende over

mine Skuldre, slap jeg fra det uden storre Skade.
Mr. Goodfellow blev forfærbet over det frygtelige Skrig

og Stenkastningen, og tog mig i Armen med de Ord: „Lad
os lobe, for jeg tror virkelig, de vil drcebe os". Jeg svarede:
„Javist, det er just det, de vil, og dette er sandsynligvis vor

sidste Time. Men vi maa do som Christi Stridsmcend med
Ansigtet mod Fjenden. Der er ingen Hjcrlp i at flygte, thi
de kan lobe lige saa fort som vi."

I samme Ojeblik rammedes hans Florhat af en Sten, og
Hatten floj som en Fjcrr for Vinden. Og nu traf Stenkastene
hans ubedcekkede Hoved, saa han faldt overende i Solen og
raabte: „Min Hjerneskalle er knust, jeg bli'r drcebt, jeg bli’r
drcebt." Vi hjalp ham op og hans Ansigt var saa ynkelig
tilredt af Blod og Flcenger, at ogsaa jeg troede, han var Doden
ncer. Jeg vendte mig nu mod Mcengden og raabte: „I er en

ussel Flok Kujoner!" Jeg saa da ganske ncer os, fire katholske
Prcester, som opmuntrede Urostifterne og lo aabenlyst ad os.

Vi vilde ganske sikkert vcrre blevne drcrbte der den Aften,
hvis ikke en protestantisk Kjobmand ved Navn Cameron havde
hast sin Butik temmelig ncer ved hvor vi stod. Da han nu

saa, hvorledes Oplobet tiltog, aabuede han Doren paaklem og
raabte: „Kom herind og frels Eders Liv!"

Dr. Goodfellow kunde knapt staa Paa sine Fodder, men

det lykkedes os dog at faa ham ind i Huset. Stenkastene vendte
sig nu mod Hr. Camerons Hus, hvor snart hvert Vinduesglas
var knust. Han blev ogsaa truet med, at hvis han ikke ud-
leverede mig, saa de kunde faa hcrnge mig, saa satte de Ild
paa huset. Men Kjobmanden tog det med Ro og bad os ikke
vcrre bange. Mcrndene vidste godt, sagde han, at Vinden stod
ind imod Byen saa hvis de satte Ild paa hans Hus, saa vilde
snart hele Byen vcrre nedbrcrndt.

Medens vi nu ventede paa Lcrgen som var bleven bud-
sendt, bad jeg en as de tilstedeværende om at lcese Johannes-
evangeliets 15de Kap.

Min Sjcel havde aldrig vcrret fyldt med saadan Glcede,
som da, medens vi sad der blodende og saarede for den tjære
Frelsers Skyld, og saa horte hans milde Ord til os: Bliver
i mig og jeg i Eder. Jeg er Viutrcret, I er Grenene. Jeg
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kalder Eder ikke lcenger Tjenere — men Eder har jeg kaldt
Venner. En Tjener er ikke ftørre end sin Herre. Have de
forfulgt mig, skulde de og forfolge Eder. Og paa vore Knce
svarede vi Ham: Ja, tjære Herre Jesus, vi vil blive i Dig.Og naar vi lider Ondt for din Skyld, saa kom ogsaa Du ogbliv i os."

Medens Lcegen var ifccrb med at forbinde ve. Goodfellows
Hoved, rejste Oploberne tre Gange en Stige op til Vinduet,
og kom op med et Toug for at hcenge mig. Men tapre, ungeMcend, fom var hos os, truede dem med Okser, og sagde, at
kom de et Skridt ncermere, saa huggede de dem i Hovedet, ogdette Argument virkede kraftig paa dem, og drev dem ned igjenaf Stigen.

Til efter Klokken et om Natten var vi belejrede. Esterden Tid spredtes Mcrngden og vi kunde fore ve. Goodfellowhjem igsen til hans Hus, hvor chans stakkels Hustru var halv-dod af Skrcek. Hun havde set Oplobet og hort alle Skrigene
og Raabet paa „Drceb ham, drcvb ham", og vist er det, at
hun ikke lcrnge efter dode fom Folge af den frygtelige Nats
Oplevelser.

Man viklet kunne forstaa, hvilke Folger saadant brutalt
Angreb paa Samvittighedsfriheden, havde paa den offentligeOpfatning.

Presbyteriet i Picton gjorde sig til Taleror for den offent-lige Mening og protesterede offentlig mod en saadan blodtorstig,hadefuld Opforfel i et protestantisk Land. Ja de bragte Sagenfrem for Retten, meget iinod min Vilje; thi jeg sagde til dem:
„Saa lcrnge som I indrommer Katholikerne Religionsfrihed, saa
er det deres Ret at stene og drcebe Eder. Det er den katholskeKirkes Lov at den skal udrydde Protestanterne. Og derfor er
det ikke alene deres Ret, men ogsaa deres Pligt at drcrbe Eder,
naar de ser en Lejlighed dertil. Denne Lov kan I finde i
Pavernes Bestemmelser, og den er aldrig bleven tilbagekaldt.Og naar den katholske Kirke er i Vanskeligheder kan I aldrigfaa Sandheden frem, thi en Katholik har Befaling af sin Kirke
til at lyve, naar det kan hjcelpe Kirken, eftersom Hensigtenhelliger Midlet."

Og Resultatet af Reitens Behandling viste, at jeg havde Ret.
Skjont Presbyteriet optraadte med stor Bestemthed, og for-

langte Oplobets Ledere afstraffede, saa fandtes der ogsaa Vidner,som var villige til under Ed at paastaa, hvad der knude hjcelpedem, som mere eller mindre havde vcrret med for at sætte Op-roret igang; der blev intet ud af den hele Rettergang, hvadjeg ogsaa paa Forhaand havde vidst. Men dette vakte dog en
folelig Reaktion mod Katholikerne, og Prcrsterne og Bistoperne
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opdagede snart, at de havde gjvrt et stort Feilgreb. Siden den
Tid har de følt de slemme Folger, som Oproret havde havt
for dem selv, og jeg tor sige, at om jeg var kommet til Anti-
gonish senerehen, vilde saadant, som jeg dengang oplevede, ikke
have kunnet gjentage sig. Jeg tror at baade Oplobet i Anti-
gonish og et andet Oplob i Halifax, som jeg senere stal for-
tcelle om, havde de Folger, at jeg aldrig senere var udsat for
at lide nogen Overlast hverken i Nova Scotia eller i nogen
anden af Kystprovinserne. Man kan her sige, at Menneskenes
Ondflab blev vendt til det Gode, thi saadanne Sammenstod
kan regnes for ligesaa mange udkjæmpede Slag for Tale- og
Samvittighedsfrihed.

1 5[se åapifes.
Krigslisten.

Vinteren 1873 havde alle Prcesterne i Byen Montreal
faaet Ordre fra sin Bistop, at de paa den samme Sondag fra
sine Prcedikestole skulde tale om og bevise det Dogme i katholsk
Troeslære: Maria, Guds Moder, er den mægtigste Forbeder
for Menneskene i Himmelen, og vi maa henvende os til hende,
hvis vi onsker at opnaa, hvad vi beder om.

Den derpaa folgende Torsdag kunde Indbyggerne i Montreal
læse paa 50 store Plakater, der var opslaaede rundt om i Byen
paa de mest iojnefaldende Steder: „Maria kan ikke vcere Guds
Moder. Gud har ingen Moder. Jesus, og ikke Maria, er

den eneste, til hvem vi maa henvende os, naar vi trænger til
Hjælp. Denne Sandhed vil blive bevist næste Sondags Aften
i den fransk-protestantiske Kirke af Fader Chiniquy."

Da jeg den Sondag var paa Vejen til Kirken, standsede
en Politichef mig og sagde: „Gjor os den Tjeneste, Fader
Chiniquy, at forandre Deres Thema taften. De franske Cana-
diere kan ikke tillade Dem at rive ned paa den hellige Jomfru
Maria. Der kommer til at blive et forfærdeligt Oplob iaften
for at stoppe Munden paa Dem, og Deres Liv er i stor Fare."
Jeg svarede ham: „Jeg har ikke tænkt at tale et Ord imod
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Jomfru Maria; jeg vil kun modbevise den frygtelige Gudsbe-
spottelse, at Maria skulde vcrre Guds Moder og den mægtigste
Forbeder for os i Himmelen. Hvis der bliver et Oplob for
at tage Livet af mig, saa vil Herren beskytte mig. Han er
min Tilflugt. Lad Politiet gjore fin Pligt, og jeg stal
gjore min."

Jeg fandt Kirken aldeles overfyldt. Af al Magt proteste-
rede jeg nu for denne Forsamling mod den romerske Kirkes
Lcrre om Marias Magt i Himmelen og om den Titel af „Guds
Moder", som Kirken har givet hende. Derpaa læste jeg for
dem Fortællingen om den gode Hyrde og det tabte Lam i Luk.
15. og efter Udlæggelsen af Evangeliet) sluttede jeg med
disse Ord:

Lad os inderlig haabe, tjære Venner, at den katholske
Kirke snart maa faa Oinene op for, at den bliver bedragen af
sine Paver. Det er Jesus felv og ikke Maria, fom er Vejen
til Salighed, Synderens Haab og Verdens Frelser."

Intet kunde overtrcrfse den crrbodige Opmærksomhed, hvor-
med Tilhorerne lyttede til mine Ord, fljont mere end Halvdelen
af dem var Katholiker. Mit Haab var at den truende Storm
var drevet over, og at der nu ikke skulde blive flere Vanskelig-
heder; men jeg stulde atter blive skuffet. Netop som jeg var
begyndt paa sidste Del af min Tale, var det, fom om Jorden
stjalv under mine Fodder, og jeg kunde tydelig mcerke, at en

rasende Menneskemasse styrtede hen imod Kirken. Luften gjenlod
af Skrig: „Drceb ham, drceb ham", og en hel Del store Stene
knuste Vinduerne og faldt ned i Kirken, hvor de traf Tilhorerne
ligefaavel som mig. Atter bad jeg dem om at holde sig rolige.
„Det er kun mig, Oplobet gjcelder," sagde jeg, „mig vil de
gjerne drcrbe, hvis de kan. Men Eder vil ingen rore, hvis I
kun gaar ganske rolig og uforsagt ud af Kirken som modige
Mcrnd og Kvinder. Stol paa Guds Beskyttelse, som jeg haaber
I vil dyrke og tjene. Jeg tvivler heller ikke paa, at I finder
Politibetjente ved Udgangsdorene, og de vil da tage sig af Eder."

Stenene faldt imidlertid ned over os, tæt som Hagl i et
Uvejr, og jeg behover ikke at sige, at alle styrtede til Udgangs-
dorene saa fort de kunde. Meget snart befandt jeg mig alene
i Kirken sammen med Chefen for Politiet.

„De ser. Fader Chiniquy?" sagde han, „at De fluide
have fulgt mit Raad og enten flet ikke have talt taften eller i
alfald forandret Deres Thema. Jeg vil ikke fljule for Dem,
at Deres Liv er i stor Fare. Se nd igjennem denne lille
Sprcrk i Doren, og De vil faa se, at der er samlet over 1000

) Se forste Del om Mariadyrkelsen. Side 122.
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rasende Mcend i den Hensigt at gjore det af med Dem. De

maa ikke gaa ud af Kirken, thi jeg har kun 20 Mand at be-

skytte Dem med. Men hvis De holder Dem i Ro i Kirken i

Nat, saa giver jeg Dem mit ZEresord paa, at mine Folk skal
holde Urostifterne udenfor Kirken og ingen skal faa gjore Dem

noget. Men gaar De nd, vil mine Mcend snart blive over-

mandede af den blodtorstige Bande De ser derude paa Gaden/'

„Jeg skjonner", svarede jeg, „at De aldeles overser at Gud
er min Beskytter. Han er stcerkere end de mest rasende Men-

nesker. Han har frelst mig fra mange Farer for, og Han for-
lader mig heller ikke nu."

„Jeg kan ikke gaa med paa at blive Natten over her, skjont
jeg endnu ikke ved, hvor jeg kan faa sove inat. Men, som De

ser, er jeg fuldstcendig forklcedt. Jeg har ombyttet min Pels
og min Skindhue med en Ven for bedre at kunne udfore min

Plan. Den hele Bande staar ligeoverfor Kirkens Udgangsdor,
midt i Gaden. Det er nu min Hensigt at gaa ud af Doren

og lige midt imod dem. De venter naturligvis alle af mig,
at hvis jeg kommer ud, skal jeg smyge mig tilhojre eller til-

venstre langs Vceggen og ialfald se at komme saa langt fra
dem, som jeg bare kan. Naar jeg gaar lige los paa dem, vil

ingen af dem mistcrnke mig for at vcere Fader Chiniquy De

tror alle, at jeg er for klog eller for feig til at kaste mig lige
i Lovens Gab. Folg efter mig paa en Afstand af 12—14

Fod, saa De kan hjcelpe mig, om det imod Formodning skulde
trcenges; jeg haaber, det skal lykkes mig at tranige igjennem de

tætte Rcekker, og at de vil aabne sig for mig, som om jeg var

deres Ven".
Politichefen saa paa mig med et Smil og sagde: „De

vilde vcere blevet en god General. Jeg tror Deres Krigslist
er ligesaa god, som den er dumdristig. Lad os forsøge den.

Uden at spilde flere Ord, bad jeg min tjære Frelser, om

at bestytte mig, og forlod Kirken saa hurtig jeg kunde. Jeg
gik lige imod Urostifterne, der stod tæt sammenpakkede og skreg
som vilde Dyr, idet de fyldte Luften med de forfærdeligste
Trudsler imod mig, svang fine Stokke og raabte: „Hvor er

han! hvor er han!"
Den forste jeg stodte paa, var en kjcempestor Mand, der

bandte som en Djcevel mod den frafaldne Chiniquy
Jeg greb ham i Armen saa barskt, som jeg kunde, puffede

til ham og sagde: „Hvad er det, I tager Eder til her, naragtige
Mennesker! Gaa tilside og lad Folk komme frem. Hvor kan
I tro, det gaar an at stcrnge Trafiken!"

Han svarede med en Ed: „Vi holder Udkig efter den for-
domte Chiniquy. Jeg har tcenkt at slaa Hjerneskallen ind paa
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ham med denne min Stok. Men den Kujon ligger vel nu

gjemt under en af Kirkestolene derinde."
„Chiniquy, Chiniquy," svarede jeg, ham har jeg set gaa

forklcedt ud af Kirken. Han ler vist af Eder, ■— lad bare ham
i Fred og gaa rolig hjem hver til sit.

Paa denne Maade maatte jeg trcenge mig frem gjennem
Hoben og ndvexle samme Slags Bemærkninger med mange af
dem, indtil jeg endelig naaede den aabne Ende af Gaden, hvor
en Ra'kke fredelige Vognmcend stod og ventede. Jeg stod op i
en af Vognene og bad Kusken kjore mig til Pastor Monro
Gibfon. Der fik jeg broderlig Modtagelse og tilbragte hos
ham en af de roligste Ncetter i mit Liv.

16 is ø å a p i f e s.

Kvorledes protestanter, ja selv protestantiske Heistüge, viser en

beklagelig falsk Liberalitet ligeoverfor den kathollke Kirke.

Den almindelige Ligegyldighed, Protestanter viser ligeover-
for den katholste Lceres virkelige Karakter og de Onder, den
medforer, striver sig for en stor Del fra den Opfatning, at den
rummer saa meget sandt og godt, at man er berettiget til at
betragte den katholste Kirke som Kristi Kirke. Cardinal Manning
sagde sandt, naar han erklcerede, „at enten er den katholste
Kirke Guds Sons Rige eller ogsaa Djcevelens Mesterværk".
Det er sorgeligt at se, hvilken fejlagtig Opfattelse enkelte frem-
ragende Protestanter har ligeoverfor dette Sporgsmaal.

Charles Hodge var Professor i det presbyterianste theolo-
giske Seminar i Princeton i noesten et halvthundrede Aar. Han
var en Mand med skarp Intelligens, og utvivlsomt en from
Mand, men naar det gjaldt ovenncevnte Sporgsmaal var han
flap, og da hans Meninger havde stor Vcegt hos mange Prcrster
og andre, var den Indflydelse, han i denne Retning ovede,
mildest talt uheldig.

Jeg anforer her et Brev fra ham saavelsom mit Svar
paa samme:

Paa det Sporgsmaal, der foreligger i Deres Brev,
har vise og gode Mcend givet forskjellige Svar.
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Nogle siger, „at den romersk-katolske Lcere indeholder
alvorlige Vildfarelser. Da den romerske Kirkes Indflydelse
spores overalt, og da den, efter sin Natur, stiller sig fjendtlig
ligeoverfor borgerlig og religiös Frihed, er det urigtigt at
indromme den nogen frivillig Stolte eller direkte Op-
muntring."

Andre siger, „at eftersom den katholfle Kirkes Lcere
indeholder Sandhed nok til at frelse Sjcele (og derom ncerer

jeg selv ingen Tvivl), eftersom den forkynder Skriftens
guddommelige Autoritet, de 10 Buds Gyldighed og Gjen-
gjceldelse i Evigheden, og eftersom den opfordrer Menne-
stene til at dyrke Gud: Faderen, Sonnen og den Hellig-
aand, saa er denne Kirke bedre end flet ingen. Hvor derfor
Valget er mellem den og flet ingen, der er det klogt og
rigtigt at stotte Oprettelsen af Kirker under katholste Prce-
siers Myndighed".

Hvad mig selv angaar, flutter jeg mig til de sidstes
Opfatning. Vi kan ikke hcevde den Paastand, at ingen
Kirke skal flottes, saasnart dens Lcere indeholder Vildfarelser.
Thi da kunde vi ikke stotte andre end vor egen. Og en

saadan Paastand vilde fore til den urimelige Tanke, at en
Del Vildfarelser skulde udrette mer i Retning af Ondt end
en hel Del Sandheder i Retning af Godt.

Naturligvis bor Mcend, som har en offentlig Stilling
handle efter kristne Principer, og hvis det er Uret for
kristne Privatfolk at stotte en katholsk Kirke, maa det ogsaa
vcer Uret for en Korporation.

Medens jeg derfor frygter den katholste Kirkes Ind-
flydelse og indrammer dens Lceres Vildfarelser, tror jeg
ikkedestomindre, at det er bedre for et Menneske at vcere

Katholik, end Vantro eller Atheist. Katholikerne lcerer
Menneskene at tilbede Kristns og at betragte ham som
Salvator Hominum (Menneskenes Frelser).

Med Agtelse, Deres Ven o. s. v.

Charles Hodge.

I Anledning af dette Brev strev jeg folgende Svar:

Siden det ved Guds Naade forundtes mig at saa
Oinene opladt for Sandheden, i Jesus Kristns, og jeg
sagde mig los fra Rom, har jeg nu og da hort underlige
Ting om denne Kirkes Lcere, men intet, der mer har for-
undret og bedrovet mig end det Brev, hvori Dr. Hodge i
Princeton bifalder, at Protestanter er med om at opbygge
katholste Kirker. Jeg har netop lceft det omtalte Brev i
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Deres Blad for 24. August. Og fljønt det synes at vcere

Daarskab af mig offentlig at protestere mod en faa lcerd Theologs
Meninger, byder min Samvittighed mig det fom en uundgaaelig
Pligt at hceve min Stemme mod de aabenbare og overmaade

farlige Vildfarelser, Brevet indeholder.
Hvis vi-. Hodge ikke havde gjort sig faa fortjent til det

protestantiske Samfunds Agtelse og Taknemmelighed, hvis han
ikke var et af de klarest skinnende Lys paa vort Firmanent, og
hvis ikke hans mangeaarige og sjeldne Arbeide i Sandhedens
Forsvar havde vundet ham alles Tillid, faa vilde hans Vild-
farelse ikke vcere faa skjcebnesvanger.

Min beskedne Stilling og Folelfen af min egen Ubetydelig-
hed vilde i mine egne Oine, tjene mig til Undskyldning om jeg
forholdt mig saa stille fom en Hund, der kryber i Skjul i Farens
Stund. Selv nu fristes jeg til at sige til min urolige Sam-
vittighed: „Hold din Mund — vcer rolig — du staar ligeover-
for en Kjcempe — naar han lofter sin Lillefinger, er det nok
til at knuse dig — lad disse Vildfarelser sprede sig, som de vil
— du kan ikke hindre det; disse store Stene, som kommer fra
et hoit Fjeld, ruller med uimodstaaelig Magt — du bliver
knust, hvis du er taabelig nok til at stille dig i Veien for at

prove at stanse dem".
Jeg indser imidlertid altfor klart vr. Hodge's Vildfarelser.

Jeg ved altfor vel, hvilken uberegnelig Skade de vil volde

Kristi Sag, til at jeg skulde lade mig lede af egoistisk Frygt.
Jeg er den ringeste og svageste af Kristi Stridsmcend, men jeg
har hort ham sige til alle dem, fom famlede sig under hans
Mcerke: Frygt ikke! Og hvor ofte har ikke en ringe Skildvagt,
paa sin ubemcerkede Forpost, frelst Hceren ved i Tide at gjore
Anskrig.

vi>. Hodge anfører tre Hovedgrunde til at forsvare de

Protestanter, fom er med om at opbygge katholste Kirker: 1)
Den romerske Kirkes Lcere indeholder Sandheder nok til at frelse
Sjcele. 2) Den forkynder Skriftens guddommalige Autoritet,
de ti Buds Gyldighed o. s. v. 3) Katholikerne lcerer Folk at

tilbede Kristus og erkjender ham fom Verdens Frelser.
Hvis disse Paastande er korrekte, vilde Luther, Calvin,

Knox o. s. v. vcere de mest brodefulde Mcend i de nyere Tiders
Historie, og de Milioner Martyrer, som Rom har taget Livet
af vilde kun vcere Oprorere, der havde lidt sin retfcerdige Straf.
Hvis den katholste Kirkes Lcere kan frelse Sjcele, hvorfor da
vedblivende protestere mod denne sjcelefrelsende(?) Kirke? Hvor-
for da ikke kaste os for Pavens Fødder og statte Fred med ham?

vi-. Hodge er en stor Logiker, det ved jeg, og han har-
sandsynligvis mange glimrende Theorier paa Haanden, naar det



97

tLhiniquy: ^atholicismen. II. 7

gjcelder at støtte sine Paastande. Men jo flere Argumenter
han fremfører for at bevise, at den katholfle Kirke er en fjæle
frelsende Kirke, som lcerer Menneskene at tilbede Kristus, des
bedre vil han vise, at da har Luther og Calvin med sine Mil-
lioner protestantiske Tilhcengere, ve. Hodge indbefattet, lagt den

største baade Taabelighed og Grusomhed for Dagen ved at volde

saadant Opstyr og vcere Äarsag i saa megen Blodsudgydelse
for at komme løs fra Roms Lcenker.

Hvis Or. Hodge i et fjerdedels Aarhundrede havde vceret

Prcest i den romerste Kirke, som jeg har vceret, vilde han have
sparet fine Venner og Beundrere den Overraskelse og Bedrøvelse,
vi har følt ved hans besynderlige Opfatning af denne Sag.

Jeg vil ikke paastaa, at jeg er helt sikker paa, hvad den
lcerde Theolog mener med „Sandheder nok til at frelse Sjcele",
og jeg vilde gjerne mere bestemt vide, hvad han har tcenkt sig
dermed. Men indtil dette lykkes, maa jeg overensstemmende
med Sandheden sige: „Efter hvad jeg i 25 Aar har erfaret og
læst mig til som Prcest i den romerske Kirke, ved jeg ikke af
en eneste Sandhed, som ikke denne Apostat-Kirke har havt fine
Fingre i for at opblande den med de mest fordømmelige Vild-
fareiser." Lad os f, Eks. tage Guds Natur, Evighed, Hellig-
hed og Selvstcendighed, aabenbaret os i Kristus og af ham.
Hvad er den katholste Kirkes Gud, som vi ser og kjender ham,
ester Transubstantiationslceren? En Gud, som et Menneske
har gjort af et Stykke Brød! Ligesom Aron tog Jsraeliternes
Armbaand og Orenringe, smeltede dem, støbte dem til en Guld-
kalv og sagde til Folket: „Dette er dine Guder, Israel, som
førte dig ud af ZEgyPtens Land," saaledes siger den katholfle
Prcest til sin Tjenestepige: „Jeg maa imorgen bringe den gode
Gud (Is bon Oisn) til en Syg, men der er ikke flere Oblater
i Tabernaklet); lav mig femti Oblater, forat jeg kan iudvie
dem." Og Tjenestepigen laver en Deig af Mel og Vand og
steger Kagerne i et varmt Jern, paa hvilket et Kors er ind-
graveret med Kristi Navn paa. Saa tager hun en Saks og
danner af disse Kager, som oprindelig er omkring fem Tommer
brede, smaa runde Oblater med omtrent en Tommes Diameter,
og overrcekker dem saa cerbodig til Prcesten. Nceste Morgen
tager Prcesten de smaa runde Oblater med sig til Alteret, ud-
taler fem magiske Ord, og idet hau viser Folket Oblaterne, som
nu er blevet til ligesaa mange Guder, siger han: „Dette er

vor Gud; dette er det Guds Lam, som borttager Verdens
Synder; tilbeder Ham", og det hele Folk og Prcesten selv falder

) Et Aflukke ved Alteret til Monstransen.
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paa Knce med Ansigtet i Stovet og dyrker og tilbeder den ny-
lavede Gud.

Jeg sporger — hvad Forskjel er der mellem denne moderne
Afskyelighed og Jsraeliternes Afgudsdyrkelse? Den eneste Forskjel
er at den jodiske Afgudsdyrkelse var af kort Varighed; de Holdt
ikke lcenge fast ved den, de opgav den næste Dag og falldte
Angerens Taarer. Men Roms skcendige Afguderi er et perma-
nent Faktum. Denne Oblatgud, denne Gud, som er gjort af
en Prcest med en Tjenestepiges Hjcelp, den er den herlige og
store, stadige og offentlige Gjenstand for deres Tilbedelse. Jeg
ved, at Katholikerne og Jesuiterne anforer de besynderligste og
latterligste Argumenter for at binde Pavens stakkels Slaver og
bevise dem, at det intet Afguderi er at tilbede deres Oblatgnd.
Men jeg haaber, Dr. Hodge ikke vil skjcemme sin Intelligens
ved at forsøge at støtte Roms Sofister i de Anstrengelser, de
gjor for at bevise, at en Mand godt kan lave sig en Oblat,
gjore denne til en Gud og tilbede denne Gud, han netop selv
har lavet sig, uden at vcere Afgudsdyrker. Men hvis Dr. Hodge
indrommer, at det er Afguderi at tilbede en Oblatgud, hvorledes
kan han saa sige, at den katholske Kirkes Lcere indeholder Sand-
hed nok til at frelse Sjcele? Og hvis han, hvad jeg er temmelig
sikker paa, heller vilde kastes i en gloende Smelteovn end til-
bede Roms Oblatgnd, hvorledes kan han da sige os, at det
ikke er Synd at bygge Templer, som skal stjcendes ved saadan
Afgudsdyrkelse?

Dr. Hodge forsikrer os hoitidelig i sit Brev, „at Katho-
likerne forkynder Kristus og betragter ham som Verdens Frelser."
Hvor kan dog selv lcerde Mcrnd hastig vildledes og bedrages!
Naar den beromte Theolog kan skrive disse Linjer, maa han
uden Tvivl mer have ladet sig lede af sit venlige, kristelige
Sindelag, end af sin store Lcerdom. Naar Protestanter trceffer
paa katholste Prcrster, naar de lytter til deres interessante Fore-
drag eller læfer deres lcerde Boger, naar de ser deres smilende
Lceber og belevne Vcesen, drager de den Slutning, at saadanne
elstvcerdige og lcerde Mennesker maa vcere Kristi sande Disciple.
De befinder sig vel ved at leve i den Illusion; de synes ikke
engang om at hore noget, der ikke stemmer med, hvad de anser
for at vcere den eneste rette kristelige Maade at betragte sin
katholste Nceste og Kirke, som de endog kalder vor Moder.

Den katholste Kirke har mange Udveie til at fore de in-
telligenteste og lcerdeste bag Lyset — den har lang Ovelse i at
besncere og fange Sjcelel

Men disse Dr. Hodge's og andre Protostanters misfor-
staaede Folelser ligeoverfor denne Kirke vil ikke kunne forandre
den frygtelige Sandhed: Den romerske Kirke er en frafalden
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Kirke, der forlængst har svigtet og glemt Evangeliets guddomme-
lige Kristus og har dannet sig en anden falsk Kristus, der bedre
tilfredsstiller dens Stolthed, dens Begjcer og dens uslukkelige
Torst efter menneskelig Magt og ZEre.

Kristi Kirkes eneste Grundsten er Evangeliets Kristus. Men
denne Eneret har den katholste Kirke givet til Peter. Evange-
liets Kristus staar i Spidsen for Kristi Kirke — men Roms
Kristus sagde: „Det er Paven, som staar i Spidsen for Kirken."
Evangeliets Kristus havde lovet sin Helligaand til alle sine
Disciple, selv til de ringeste, for at lede dem paa alle deres
Veie og udlcegge for dem hans hellige Ord. Men Roms
Kristus har kun lovet Paven sin hellige Äand; han alene kjender
Sandheden og forstaar Skriften. Roms Kristus siger til Syn-
deren: „Gaa til Maria, og du skal blive frelst." Evangeliets
Kristus er den personificerede Kjcerlighed til Syndere. Han
elsker dem; han vil intet heller end at kaldes deres Ven, han
beder stadig for dem med en Kjcerlighed og Barmhjertighed,
som intet menneskeligt Sprog kan sinde Udtryk for. Men Roms
Kristus er altid vred paa Syndere — han vilde ikke hore paa
deres Bonner, han vilde lukke sine Oren for deres ydmyge
Henvendelser, hvis ikke hans Moder stadig mindede ham om den
Pris, han havde betalt, og det Blod, han havde udgydt for
dem. Evangeliets Kristus er Gud og Mennefle; som Gud er

han ligesaa evig som sin Fader, han kunde ikke have nogen
Moder. Men Roms Kristus er en ganske moderne Gud; han
blev fodt for omtrent 1900 Aar siden; hans Moder er Maria,
som af Katholikerne overalt paakaldes under Navn af Guds
Moder.

I mange katholste Boger skrives der vakkert om, at Kristus
er Synderes Haab, Tilflugt og Frelse. Men dette er kun for
at kaste Blaar i Oinene paa saadanne gode og lettroende Mcend,
som vi-. Hodge. Vender vi Bladet om, ser vi, at der paa
nceste Side er skrevet endnu vakkrere om Maria, som kaldes
Synderes „eneste Haab, Tilstugt og Frelse — Himmelens Dor."

Hvis nogle Paver fortceller os, at det er gjennem Jesus,
Menneflene faar Naade, og at han er den sikreste Grund for
vort Haab, saa er denne hellige Sandhed for den katholste Kirke
kun et Skalkestjul — thi en hel Del andre ufeilbare Paver for-
sikrer os i sine ufeilbare Rundskrivelser, at det er Maria, som
er den sikreste Grund for vort Haab. Jeg vil ikke forncerme
vi-. Hodge ved at opgive Navnene paa de Paver og de Doku-
menter, som tydelig og klart forkynder denne bespottelige Lcere,
thi han kjender dem meget vel.

Den sande Kristus var sagtmodig, ydmyg og barmhjertig.
Han irettesatte sine Apostle, naar de vilde straffe dem, som for-
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kastede ham; han prædikede Samvittighedsfrihed blandt Menne-

skene. Men Roms Kristus er et blodtvrstigt Uhyre, som gjennem
sin ufeilbare Stedfortræder, Paven, har bifaldt Bartholomeus-
nattens Rcedsler og sendt Stronnne af Blod og Taarer over

Europa.
Nei, Roms Kristus, med sit Had til Friheden, sin stadige

Undertrykkelse af alle menneskelige Fremskridt, sin ufeilbare Pave,
sit Had til Bibelen, kan ikke vcere den sande Kristus, som til-
bedes i Princeton.

Naar Disciple af den sande Kristus reiser Templer for
Pavernes falske Kristus, kan de vcere gode, cerlige, oprigtige
Kristne, men de er forblindede. De rcekker en hjcelpende Haand
til Evangeliets største Ficnde; de bygger den bibelbrcendende

Kirke; de støtter dem, som efterat have udryddet Bibelen ikke
vil hvile, for de har faaet udryddet hvert Spor af Frihed og
sand Kristendom paa Jorden, selv om de maa vade til Knceerne
i Kristi Disciples Blod. De Protestanter, som er med om at

bygge den romerske Kirke, støtter og hjcelper Fienden.
Ur. Hodge siger om den romerske Kirke: „Den forkynder

Skriftens guddommelige Autoritet", og derfor billiger han, at

Protestanter hjcelper til at opfore Pavens Kirker.
Men hvad gjor den romerske Kirke med Evangeliet? Byder

den det til Folket, for den har opblandet det med sine giftige
Traditioner? Siger ikke den romerske Kirke saa bestemt og

tydelig som muligt, at det skrevne Evangelium (som vi kalder

Skriften) kun er en Del, et ufcerdigt Brudstykke, af Evangeliet?
Kan Ur. Hodge vcere uvidende om, at Tridentinerkoncilet har
stillet Traditionerne (som de kalder det uskrevne Evangelium)
paa Hvide med det skrevne Evangelium; at det ene har ligesaa
megen guddommelig Autoritet, som det andet; og at det ikke
tillades Katholikerne at drikke af Livets Vand, uden naar det
er blandet med Papismens drcebende Gift?

Ur. Hodge siger, at den romerske Kirke forkynder Skriftens
guddommelige Autoritet; men han glemmer, at det kun er paa
den Betingelse, at vi opfatter den hellige Skrift paa samme
Maade, som Roms Traditioner. Thi Rom forkynder Skriftens
guddommelige Autoritet, men kun paa den Betingelse, at vi

medgiver, at Traditionerne om Skjcersilden, Transsubstantia-
tionen, Afladen, det hemmelige Skriftemaal, Marias ubesmittede
Undfangelse, Pavens Ufeilbarhed o. s. v. ogsaa er af guddom-
inelig Oprindelse og har guddommelig Autoritet.

Naar den katholske Kirke taler om Guds Ord og den

hellige Skrift, saa menes dermed den flrevne og uskrevne Tradi-
tion, og den foregiver at have den storste Respekt for disse to

Ting, naar de tages under et. Men den lægger ikke Skjul
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paa sit uforsonlige Had til den virkelige Bibel, som Dr. Hodge
har den i sine Hcender. Denne lærbe Mand synes at vcere

uvidende om, at Skriften, Bibelen, flilt fra de romerske Tradi-
tioner og Fortolkninger, af den romerske Kirke lige ud erklceres
for en farlig sjcelefordcervende Bog og at Trientinerkoncilet
har forbudt Folk at lcese den paa sit Modersmaal. Han
synes ogsaa at have glemt, at Bibelselstabet, hvis Maal det er

at udbrede den hellige Skrift uopblandet med Traditioner, An-
mcerkninger og Forklaringer, Gang paa Gang af den ufeilpare
katholfle Kirke er bleven erklceret for et Djcevelens Redskab til
at fordcerve Sjcele. Uden Tvivl findes der i Princetons Biblio-
thek en Fortegnelse over de Boger, som det er forbudt Katho-
liker at lcese, fordi de betegnes som nmoralste og ugudelige, og
overst paa denne Liste vil Dr. Hodge kunne finde Bibelen. Og
hvis han ser efter i Frankrigs, Italiens, Spaniens, Irlands,
Englands, Canadas, ja selv de Forenede Staters Historie, vil
han se, at den romerste Kirke, saa ofte den har havt Anledning
dertil, istedenfor at forkynde den sande og hellige Skrift, har
brcendt og tilintetgjort den, som vi brcender og tilintetgjor en

Hugorm. Ja, lad ham føge efter i sin Hukommelse, og han
vil erindre, at ikke alene har Rom tilintetgjort den sande, ufor-
falstede, hellige Skrift, saa ofte den har kunnet komme til, men

den har overalt domt til Doden eller til Fcengsel enhver, som
den har fundet styldig i at lcese Bibelen.

Dr. Hodges Hukommelse kan ikke vcere saa daarlig, at han
skulde have glemt, at den hellige Inkvisition for ikke lcenge siden
domte flere til Fcengsel baade i Florentz og i Spanien, fordi de

havde gjort sig flyldige i den utilgivelige Forbrydelse at lcese
Bibelen.

Den romerske Kirke forkynde Skriftens Guddommelighed!
Ja, ved at pine i morke og smudsige Fangehuller, ved at op-
hceuge i Galger eller brcende ved Autodafeer de Kristi Disciple,
som vover at lcese, elfle og leve efter denne samme hellige Skrift.
Rom forkynder Skriftens Autoritet, siger Dr. Hodge. Ja, siger
disse sidste tusend Aars Historie; ja, svarer Millioner af Mar-
tyrer, den forkynder og erkjender Skriftens Guddommelighed,
akkurat som Joderne erkjendte og forkyndte Kristus som Guds
Son ved at spytte ham i Ansigtet, nagle ham til et Kors, som
en Forbryder og lade ham udaande mellem to Rovere.

Man er Vidne til mange bedrovelige Ting blandt de For-
enede Staters Protestanter; men noget af det bedroveligste er

den sorgelige Uvidenhed, mange svcever i, naar det gjcelder de

Afskyeligheder, Rom gjor sig skyldig i. I Europa, hvor den
romerske Kirke er bedre kjendii, kaldte Cunningham denne Kirke
„Djcevelens Mestervcerk" — og tilvisse, den er et Djcevelens
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Mesterværk. Men hvilket trist Skuespil er vi ikke Vidne til
her i Amerika! Jstedenfor at Guds Born kraftig skulde op-
træde mod denne Pavens bibelbrændende Kirke, bliver den
ncesten overalt hjulpet, støttet, beriget, opmuntret, styrket og priset.
Paa meget paa Undtagelser ncer, lukker Protestanterne Omme
for Roms stilfærdige, men hurtige Fremgang og sover, mens

Fjenden samler sig og ruster sig, befæster sine uindtagelige Cita-
deller, opover sine disciplinerede Legioner og hvæsser sine Sværd
til den nundgaaelige Kamp.

Men snart vil Protestanterne vaagne, og det vil blive en

Opvaagnen med Forfcerdelse. Naar de ser, hvilken utrolig
Daarskab de har begaaet ved at give Sandhedens og Frihedens
Interesser i sin storste Fiendes Vold, da er det for sent. Der
vil vcere en katholsk Præsident i Washington. Den store Repu-
bliks Hcere vil da kommanderes as katholske Generaler og Offi-
eerer, Flaaden af katholske Admiraler, og Fæstningerne vil være
i katholske Forræderes Hænder. Dette herlige Lands Skatte og
uendelige Hjælpekilder vil da vcere i Jesniternes Vold og staa
til Pavens Tjeneste, og Frihedens Fane vil trcedes i Stovet.
Da vil det amerikanske Folk, som nu scelges til Rom af sine
Politikere og dysses i Sovn af sine Prcester, tilsidst forstaa, at
naar Rom taler om Skriftens guddommelige Autoritet, saa vil
det kun sige, at Skriften skal fjernes fra Skolerne og rives ud
af Hcenderne paa Gammel og Ung for at brcendes paa Baalet.

Der er to Ting, som Rom hader med et uforsonligt Had.
Det er Bibelen og Friheden. For enhver Pris maa den ka-
tholske Kirke. bekjcempe disse to Ting til de er fuldstcendig til-
intetgjorte. Men jo mer den hader vor kjcere Bibel og vor

herlige Frihed, des mer skjuler den sit Had under de mest
daarende Ord og lægger en strömtet Kjcerlighed og ZErbodig-
hed for Dagen. Det er netop, naar den lægger sine sikreste
og lumskeste Planer til at fjerne Bibelen fra Skole og Hjem,
at den ivrigst proklamerer dens guddommelige Autoritet, ligesom
Morderen fætter op et smilende Ansigt, naar hans Offer ltænner

sig, for at hindre ham i at vcere paa Bagt. Takket vcere Poli-
tikernes Samvittighedsloshed og Theologernes Forblindelse kan
Bibelens og Frihedens Dage om ikke faa lang Tid vcere talte
i de Forenede Stater, medmindre Gud lader ske et Mirakel.

Se hvorledes Rom regjerer i alle vore store Byer, fra
New Iork til San Francisko, fra Quebec til San Jago. Det
vilde kræve alle Kristi Disciples forenede Anstrængelser og storste
Energi at sætte en Stopper for Roms grænselose Magt og
frække Paagaaenhed; men istedenfor at modarbejde denne Papis-
mens Sammensværgelse mod Bibel og Frihed, kappes Protestan-
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terne, paa faa Undtagelser ncer, om hvem der kan give Fienden
den kraftigste Stotte og Hjcelp.

Hvorledes kan vi>. Hodge mene, at den romerske Kirke

forkynder Skriftens guddommelige Autoritet, naar der ikke er en

Student i Princeton, fom ikke ved, at Roms Tro paa den hel-
lige Skrift og dens guddommelige Autoritet grunder sig paa,
hvad Logikerne kalder et Cirkelbevis?

Praler ikke den katholste Kirke af, at den accepterer den

hellige Skrift, fordi den udpeger denne fin Kirke som den

eneste ufeilbare Kirke, idet den henviser os til den samme Skrift
for at vise, med hvad Ret den krcever Nationernes Underkastelse
og hoisteste Wrbodighed? Jeg sporger mine tcenksomme Lcesere,
hvad er al Roms hojtravende Tale om sin Tro paa Skriftens
Guddommelighed andet end et Taageslot, der svcever i Luften?

Skont der er en hel Del Pragt og Bram i den katholste
Kirke, er der ingen virkelig Tro selv blandt dens Prcester. Den
Smule Tro, som endnu forefindes, har intet fastere Grundlag
end et Hus, der er bygget paa Flyvesand. Saavel hos de

hoiere som hos de lavere Klasser moder man Vantro og Step-
ticisme, og der er yderst faa, selv blandt Prcesterne, som be-

kymrer sig om Skriften.
De 'sporger ikke: „Hvad siger Herren?" Men de fporger:

„Hvad siger Paven?" Det er ikke nodvendigt at vcere en saa
stor Logiker som den beromte Theolog i Princeton for at forstaa,
at har man en „ufeilbar" Pave, behover man ingen ufeilbar
Bibel. Netop fordi Skriften ophorte at vcere en Autoritet i
den katholste Kirke, fandt man det nodvendigt at staffe tilveie
en anden Autoritet, der kunde lede den mennestelige Forstand.
Da den hellige Bibel ophorte at vcere Lysets og Sandhedens
Kilde, blandt Katholikerne, blev det et Livssporgsmaal at finde
eller opfinde et nyt Orakel, et nyt Sandhedens og Livets Kilde-
vceld. Ja, det blev nodvendigt at proklamere Pavens Ufeilbar-
hed selvsamme Dag, som den hellige Skrift havde ophort at

vcere den ufeilbare Rettesnor. Mange har misforstaaet den

frygtelige Logik, fom tvang den katholste Kirke til, enten den
vilde eller ikke, at proklamere Pavens Ufeilbarhed. Enhver al-

vorlig Tcenker vil forstaa, at Proklamationen af dette Dogme
var det naturligste af Verden. I de sidste ti Aarhnndreder har
de katholste Nationer kraftig, men forgjcrves, provet at modscrtte
sig de logiske Folger af de falske og anti-kristelige Principer,
som deres Kirke havde accepteret som guddommelige Sandheder.
Proklamationen af Pavens Ufeilbarhed er ikke alene den logiske
Folge af, at den katholste Kirke har forkastet Skriftens gud-
dommelige Autoritet, det er ogsaa denne Kirkes sidste yderste
Anstrengelse for helt at blive kvit den hellige Skrift, paa hvis
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Sider den overalt læfer Dommen over sig selv. Fra den
dybe Tcenker Bossnet til den lcerde Montalembert, havde
mange intelligente Katholiker forudset og sorudsagt, at Pro-
klamationen af Ufeilbarheden vilde give Skriftens Autoritet
Dodsstodet og bortseie den sidste Rest af kristelige Prin-
eiper fra deres Kirke.

Men Logiken er stcerkere end Menneskene. Naar
Menneskene, i et Anfald af Blindhed, har forkastet et kristent
Princip og antaget et falsk, saa maa de, enten de vil eller
ikke, tage de fljcebnesvangre Folger. Bed at indromme
Traditioner, som stod i Strid med den hellige Skrifts gud-
dommelig Autoritet har den romerske Kirke gjort det forste
Skridt til at forkaste dette ufeilbare Orakels Autoritet og
stille en anden ufeilbar Autoritet i Stedet.

Ligesom en Sten nodvendigvis maa rulle til Afgrun-
dens Bund, naar det hensmnldrende Underlag, hvorpaa den
hviler paa Afgrundens Rand, rives vcek, saa er Katho-
likerne styrtet fra en Afgrund i en anden endnu dybere.

Bed at proklamere Pavens Ufeilbarhed som en Tradition
med guddommelig Autoritet og ved at opstille ham som
Guds Lige i Visdom og Viden har den katholske Kirke
styrtet sig i cn bundlos Afgrund. Lcenger kunde ikke men-

neskelig Daarskab og Fordcervelse gaa. Det sidste Baand,
som knyttede Rom til den kristne Verden, er bleven over-

skaaret. Det er ikke mer fra Kristus, gjenuem den Hellig-
aand i Skriften, at Katholikerne vil modtage Sandheden,
det er fra Paven. Ved at fjerne Hjornestenen Kristus og
gjenindscette i hans Sted den ufeilbare Pave har Rom
fortsat her paa Jorden det Opror, som Lucifer begyndte i
Himmelen.

Og de Protestanter som er med om at bygge katholske
Kirker, kan vcere baade hcederlige og lcerde Mennesker, men

de er forblindede. De hjcelper og stotter Fienden. Det
er om saadanne, som dem, Jesus talte paa Korset, da han
sagde: „Fader forlad dem; de vide ikke, hvad de gjore."

C. Chiniquy.
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1 7 (C c å a pif es.

Ln presöylerianske ^nesl slotler min Sag Kailjolikerne er

igjen ude med fin Aorfolgeste.

I 1876 tilbragte jeg nogle Dage i Halifax paa Nova

Seotia, hvor jeg talte i Fort Masjey presbyterianske Kirke.
Denne Kirke har en stor Menighed, der har megen Indflydelse
i Byen, og dens Prcest, vi-, tstool. R. F. Bnrus, interesserede
sig for mig og mit Arbeide og var en Mand af samme solide
Karakter som hans Forfcevre, Kovenant-Tilhcengerne i Skotland.

Han havde intet tilovers for den Protestantisme, som ikke vir-

kelig og for Alvor protesterer. Det blev sagt ham, for Modet

begyndte, at der ventede os Forstyrrelser fra Katholikernes Side;
men han fcestede ikke videre Lid dertil, og hvad der end kunde
vcere at frygte, var han fast bestemt paa ikke at vige tilbage
for at lade en presbyteriansk Prcest prcedike fra sin Prcekestol,
i en By og i et Land, hvor det britiske Flag vater til Tegn
paa borgerlig og religiös Frihed.

Der var stor Tilstromning af Folk, og Kirken blev ikke
alene fuld, men Masser af Folk stod ved Indgangen, hvorfor
det blev bestemt at ftcenge Dorene. Udenfor Kirken havde der

samlet sig en Skare Katholiker, som aabent vedkjendte sig, at

de vilde hindre Apostaten Chiniquy i at prcedike mod Pave-
dommet. Under Gudstjenesten var der stadige Forstyrrelser, der

kastedes Sten, og flere Vindusruder gik istykker. Gang paa
Gang kom der Stene bragende gjennem Vinduerne, ve. Burns
erklcerede at saadanne Angreb var en Skandale i et Land, hvor
der skulde va>re Talefrihed og Religionsfrihed, og jeg sagde, at

hvad vi trcengte til, var et halvt Snes Orangister) til at rydde
Gaden. Urolighederne vedblev, og stjont vi ofte blev forstyrret
fortsattes dog Modet uden Afbrydelse indtil der tilsidst fore-
toges en Collect, hvorefter Modet hcevedes omtrent Kl. 10.
Der herskede stcerk Ophidselse baade i og udenfor Kirken. En

Flok Banditer laa paa Lur ester os ved Hovedindgangen.
ve. Burns, jeg selv og endel Venner gik ud af en Side-

dor. Urostifterne opdagede snart dette og fulgte efter, medens
Stene og Snebolde haglede om Orene paa os. ve. Bnrns
med nogle Venner kom ind i et Hus overst i Tobingaden.
Imidlertid ogedes Svcermen, og et Par Hundrede af mine

) Saa kaldes de irste Protestanter, der har havt mere Anledning
end andre til at holde ud i Kampen mod Rom.
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Venner fornemmelig Ovangister, samlede sig i sluttede Rcekker
og kom mig til Hjælp. Saa tog vi Veien til Halifax Hotel,
fulgt af den hylende Mængde.

Da vi var komne omtrent halvveis, tog Urostifterne fin
Tilflugt til List, idet de delte sig for des bedre at kunne om-

ringe mig og mine Venner og om muligt faa trængt os ned
til Havneir I Nærheden af Hotellet horte vi Raabet: „Chiniqny
er her." Saa kom der igjen en Hagel af Sten, og de der
havde Stokke, brugte dem flittig. Jeg fik det ene Slag efter
det andet. Jeg slap ind af en Privatdor, medens Stenene kom
susende ester mig. En tom Flaske traf en ung Mand, saa han
blev flemt forskaaret.

Mit Hoved og mine Arme var adskillig forflaaet, men jeg
var ikke kommen alvorlig til Skade.

Ingen Arrestationer foretoges.
Skjont denne Forfolgelse naturligvis ikke aabenlyst for-

svaredes af det katholske Præsteskab, „tillod" de den dog og
nedlagde ingen alvorlig Protest mod den, hvad man dog skulde
have ventet, hvis de havde været virkelige Venner af Orden og
Frihrd.

Dette er et godt Eksempel paa hvorledes Katholikerne for
sig selv kræver den Frihed, som de nægter andre, selv i et Land,
hvor de har fuld Frihed til at ove sin Gudsdyrkelse, som de
vil, uden at forulempes.

Det er mig en Tilfredsstillelse at kunne oplyse, at den
offentlige Opinion i Nova Scotia saa eftertrykkelig fordomte
mine ubarmhjertige Forfolgere, at skjont jeg senere ofte besagte
Halifax og holdt flere Moder baade der og andre Steder i Nova
Scotia, gjordes der aldrig mer noget Forsag paa at forstyrre
eller forulempe mig paa nogen Maade. Selv Orangisterne har
uforstyrret kunnet gaa i Procession gjennem Halifax's Gader;
og Talefrihed og Religionsfrihed her saaledes hævdet sin Ret.
Hvad der i denne Retning kan siges om Halifax og Nova
Scotia, gjælder ogsaa mange andre Steder — Byer og Land-
distrikter i Canada, i Australien, de britiske Oer og de Forenede
Stater.

Dr. Burns holdt straks efter en Prædiken, som han senere
udgav, og som væsentlig var fremkaldt ved de nævnte Uroligheder.
Han talte over Teksten: „Da stal det være dig vitterligt, o

Konge, at vi ikke ville ære dine Guder og ei tilbede det Guld-
billede, som du har ladet opreise." I sin Prædiken trak han
en Sammenligning mellem Nebucadnezars Babylon og Pave-
dommets Babylon og viste, at der var en stor Overensstemmelse
mellem dem.

Dr. Bums's Prædiken var et Ord i rette Tid, og han
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sagde djervt sin Mening. Stod der flere saadanne uforfcerdde
og modige Mænd paa vore Prækestole, saa vovede Rom ikke
at gaa saa frækt frem som nu.

I et Tillæg til denne Prcediken udtaler vr. Burns nogle
trceffende Bemærkninger om den Maade, hvorpaa Katholicismen
bor behandles. De er sikkerlig paa sin Plads i denne For-
bindelse. Min Fremgangsmaade kan undertiden synes streng
og næsten ucerbodig, men jeg finder den at være saadau, som
Sagen kræver det. Roms Oblatgud er saa latterlig absurd, at
den maa behandles derefter, slig som jeg har gjort. Forfatteren
af denne Prædiken viser eftertrykkelig ved at hente Eksempler
fra Bibelen, at min Fremgangsmaade der finder Statte.

„Man har gaaet haardt irette med Chiniquy, endogsaa fra
protestantisk Hold, fordi han for alles Oine i Kirken har sonder-
brudt Roms Oblatgud, som efterat en Præst har indviet den,
af Katholikerne anses for at indeholde vor Herres Jesu Kristi
Legeme, Sjæl og Guddommelighed. Denne ufeilbare Autoritet
erklærer, at en enkelt indviet Oblat udgjor kun en Gud, men

hvis Præsten brækker denne indviede Oblat op i flere Stykker,
saa er Gudmennestets „Legeme, Sjæl og Guddommelighed" til-
stede i hvert enkelt Stykke, saa at der haves ligesaa mange
Guder. Efter den katholske Kirkes egen Lære, som siger, at

den, der engang er bleven Præst, altid er Præst, har Chiniquy
endnu denne Magt. Det var for at vise, hvor daarlig og be-
spottelig denne Lære er, at Mr. Chiniquy handlede, som han
gjorde. Han mente ikke i ringeste Maade at udtale sig respekt-
stridig ligeoverfor den hellige Nadver, som han skriftmæssig seet,
nærer den dybeste ZErbodighed for. Uærbodigheden gjælder
dem, som vanhelliger og latterliggjor Sacramentet. Det er

muligt, at Chiniquys Fremgangsmaade ikke noiagtig stemmer med
vor Tids Begreber om, hvad der er sommeligt, men i Bibelen
har samme Fremgangsmaade været anvendt og har ofte „faaet
guddommelig Sanktion". Det var i Virkeligheden samme Frem-
gangsmaade Moses og Elias, Esaias og Hezekias fulgte, da
det gjalt at vise hvilken Daarskab det Afguderi var, som de
maatte kjæmpe imod. Da Jsraeliterne tilbad Guldkalven, op-
brændte Moses den med Ild, og malede den til Pulver, og
stroede det ovenpaa Vandet, som Israels Born maatte drikke.
(2den Mosebog 32, 20).

Blev Kalveguden behandlet saaledes, hvorfor da ikke be-
handle Oblatguden paa samme Maade? Beskylder man Moses
for slet Smag, fordi han saa foragtelig behandlede det, der var

Gjenstand for Folkets blinde Tilbedelse?
Paa lignende Maade overhobede Elias Baal-Tilbederne paa

Karmel med sin Foragt og brugte de stærkeste Sarkasmer og
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den skarpests Ironi for at dadle dem: „Elias bespottede dem
op sagde: Raaber med hoi Rost, eftersom han er en Gud; thi
han har en Samtale eller har at skaffe eller er paa Veien, eller
maaske han sover, at han kan vaagne op." (1ste Kong. Bog
18, 27). Ansaa man det for slet Smag, naar denne hellige
Akand saaledes „gjorde Nar" af disse Tilbedere, som viste sin
Oprigtighed ved uophorlig Raaben og ved at stikke sig med
Knive og Spyd som Flagellanterne, til Blodet flod af dem?

Og vi skal vanskelig kunne finde en mer trceffende Karikatur
af Afguderi end den, Esaias saa livagtig fremstiller for os (Kap.
44, 9—20) naar han fortceller os om Manden, som fcelder
Cederen og bruger en Del af den til at varme sig ved og en
Del til at koge sin Mad med, o. s. v., niedens han af det til-
oversblevne laver sig en Gud. „Halvdelen deraf opbramder
han med Ild, ved Halvdelen deraf ceder han Kjod og steger en

Steg og mcettes, ja han varmer sig og siger • Ah I Nu har
jeg baade Barme og Lys. Men det ovrige deraf gjor han til
en Gud, til sit udstaarne Billede; han falder paa Knce for det
og nedboier sig, og beder til det og siger: Frels mig, thi du er

min Gud". (Vers 16—17).
Set fra vore moderue Kritikeres Standpunkt viste Esaias

(eller Guds Aand, der talte gjennem ham) en yderst slet Smag
ved saaledes at saare saa manges religiose Sensibilitet og latter-
liggjore deres inderligste Overbevisning.

Og hvorledes optraadte Kong Hezekias ligeoverfor Kobber-
slangen, denne Relikvie, som havde faaet gammel Hcrvd, og hvis
Bevarelse derfor kunde synes tilgivelig? Da Israel begyndte
at vise den utilbørlig Hyldest, behandlede Kongen den paa
samme Maade, som vor Billedstormer har behandlet Oblatguden:
„Han sonderknuste den Kobbersiange, som Moses havde gjort,
fordi Israels Born gjorde den Rogelse indtil denne Dag og
man kaldte den Nechuschthan (et Stykke Kobber) (2den Kong.
Bog 18, 4).

Analogien mellem disse sire Tilfa'lde og den Sag, her
foreligger, er ioinefaldende. Hvis Chiniquy har overtraadt
Sommelighedens Grcrnser saa har han ialfald vcrret i godt
Selskab. Desuden, hvad han foretog sig, var ment som en

Prove. Hvis Guddommen havde taget Ophold i denne lille
tynde Oblat, og i enhver Del af den, vilde han saa ikke hevne
sin ZEre, der var profaneret og forhaanet, ved straks og efter-
trykkelig at straffe Forncrrmeren? Mange Vidner blev saa be-
tagne ved at se, at intet Ondt rammede Chiniquy, at tredive
af dem sagde sig los fra Rom Morgenen efter at Oblatgnden
var sat paa denne Prove.

Det vcrre langt fra mig at sige, at jeg i et og alt vilde
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gaa frem Paa samme Maade som Chiniquy. Men han ved,
hvem han har at gjore med og behandler dem derefter. I saa-
danne Sager maa enhver folge sin egen Overbevisning, og den

bedste Maalestok, vi sandsynligvis kan bedomme hans Fremgangs-
maade efter, er den uhyre Tilslutning, han har vundet.

1 8 is e å a p i t e s.

Vaa 93ejen fis Wustraüen, Kalifornien og (stregen.

I Forening med og under Overopsyn af den presbyterianske
Kirke, arbejdede jeg fra 1874 til 78 i Canada med saadan
Fremgang, at 4000 Canadiske Franskmcend i Montreal og Omegn
forlod den romerste Kirkes Vildfarelse, modtog Evangeliet og
sluttede sig sammen til Menigheder.

Jeg var da 69 Aar gammel, og disse sidste 4 Aars an-

strengende Arbejde i Montreal havde angrebet mine Lunger saa
meget, at min Lcege randede mig til en Rejse paa det Stille
Oeean, som det eneste Middel, der kunde give mig Kraft til
endnu at faa arbejde nogle Aar i Evangeliets Tjeneste. Det
noble presbyterianske Kirkesamfund gav mig i 1878 et Aars
Permission og uden at tabe nogen Tid rejste jeg tvcersover
de store Sletter i Illinois, Iowa, Collerado og saa videre for
at naa til det stille Oeean.

Jeg vil overlade det til andre at tale om de utallige Undere,
som Gud har udstroet og som moder os fra Missisippifloden,
der med Rette af Indianerne kaldes for „De store Bandes
Fader" og frem til San Franeiseo, den „saa unge, men dog
saa mcegtige Vestens Dronning". Der vilde trcenges et helt
tykt Bind for at fortcelle om Tilblivelsen af og alt hvad man

ser paa den kjcempestore Jernbanelinie, som omslutter alle de
forenede Stater og ligesom med Jernbaand sammenbinder det
atlantiske Oeean med Paeifikhavet. Der vilde trcenges en mere

veltalende Pen end min for at beskrive hvad man foler, naar

den stonnende Jernhest med Ornens Kraft og Fart, bcerer os

op til Toppen af selve Rocky Mountains ncesten 9000 Fod
over Havet. Hvor ren er her den Luft man indaander, hvor
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herlig den blaa Himmel, hvor mcegtige ser ikke Fjeldene ud fra
denne gigantiske Hojde. Heroppe forstod jeg forst tilfulde, at
Mennesket er skabt i Guds Billede, — at den Almcegtige har
aandet paa ham og givet ham Del i sin egen Forstand, for
hvilken Fjelde og Soer, Vind og Storm, Lys og Lynild, ja
den hele Jord maa boje sig som for deres retmcessige Konge.
Ak, hvoraf kommer det da, at denne mcegtige Konge saa ofte
glemmer, at han har en almcegtig og evig Konge og Herre,
som han maa tjene og elfle.

Men jeg maa ile videre hen over Saltsoen og Mormon-
byerne, denne morke Plet paa den amerikanske Civilisation, for
at faa et øjebliks Hvile i San Francisko, med Rette kaldet
„den gyldne Stad".

Omendstjont Jesuiterne regjerer uindskrænket i San Fran-
eisko og tiltrods for Pavedommets forgiftede Atmosfcrre, som
overalt er folelig, forenet med Torsten efter Guld, som raser
som en Pestplage i ncesten alle Samfundets Klasser, saa har
dog Herren ogsaa her flere trofaste Tjenere og tapre Strids-
mcend, der flokkes om hans Mcrrke. Ved Pastor Verrues store
Forekommenhed blev det mulig for mig at faa holde to Taler
paa franst for en interesseret fransktalende Forsamling, som hans
energifle Arbejde havde oparbeidet. Pastor Verrue er selv om-

vendt fra Katholicismen, og hans Arbeide har baaret rig Frugt.
Men om San Francisko er et sorgeligt Syn for en Kristens
Oje, saa er dette ikke Tilfceldet med Portland, en af de meste
blomstrende Byer i Oregon, gjennem hvilken jeg maatte rejfe
paa min Vej til Prcerierne i Washington Territorium. Anled-
ningen til at foretage denne Rejse hidop vil forstaas af folgende
Meddelelser.

I 1858, ikke lcenge efterat den storste Del af min Koloni
i Illinois havde opgivet Pavedommets Vildfarelser, horte jeg,
at en af vore mest agtede Familier vilde forlade Kankakee for
at drage til Staten Öregon paa Stillehavskysten. Jeg gjorde
alt, hvad jeg kunde, for at faa dem fra denne Plan, men for-
gjceves. I hine Dage var der ingen Jernbane tvcers over

Prcerierne, og denne Rejse paa 3000 engl. Mile mebtog i
Regelen 6 Maaneder.

Jeg forestillede min Ven (hans Navn var Josef Goyette),
at Farer af enhver Art vilde true baade ham selv og hans
Hnstrue og Born, da Indianerne var meget vilde og altid holdt
sig rede til at overfalde Emigranter og plyndre dem. Jeg fore-
stillede ham ogsaa, at han ikke blot udsatte sit Liv for Fare,
men at han ogsaa vilde komme til at ruinere sig paa den lange,
kostbare Rejse. Han lyttede cerbodig til alt, hvad jeg sagde og
svarede derpaa: „De har Ret, jeg ved at jeg fætter mit Liv og
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min Velfcerd paa Spil og at jeg kanske vil odelcegge min Frem-
tid. Men Gud kjender de Grunde, som bevceger mig til at
forlade dette Sted, og jeg haaber, han vil beskytte mig. Jeg
vil fortælle Dem, hvilke Bevæggrunde, jeg har til denne Rejse.
De ved, at saalcenge De var tro mod Deres Ed til Kirken og
en god katholsk Prcest, saa var jeg blandt Deres bedste Venner
her, og intet glcedede mig mere end at se Dem i mit Hus. Jeg
holdt af Dem, og jeg og min Familie var blandt de flittigste
Kirkegjamgere. Men nu er De en Frafalden, og jeg ved vel,
at det er Deres Hensigt at gjore os alle til Protestanter. Min
Families Tro er allerede undergravet, og selv foler jeg mig
ude af Stand til at gjendrive Deres Sophisterier og modstaa
Deres Omvendelsesforsog. Jeg ojner ikke mere end en Udvej
til at komme bort fra Deres daarlige Indflydelse og nedbry-
dende Eksempel, og det er ved at komme saa langt bort fra
Dem, at jeg aldrig mere skal faa hore noget til Dem. Naar
der ligger en hel Verdensdel mellem os kan jeg vel ikke have
mere at frygte af Deres Proselytmageri. Om jeg end mister
min Formue, saa haaber jeg dog at kunne redde min Tro. Og
skal jeg do paa det fjerne Vestens Prcerier, saa vil Gud, som
ved, hvorfor jeg er rejst did, give mig og mine et bedre Liv
hinsides."

Skjont mit Hjerte blodte ved denne kjcere Vens beklagelige
Illusioner, kunde jeg dog ikke lade vcere med at beundre hans
æble Folelser. Jeg forlod ham, men Nat og Dag frembar jeg
ham og hans Familie for Gud i mine Bonner. Efter denne
Samtale holdt jeg endnu mere af ham end for. Nogle Dage
for hans Afrejse besogte jeg ham for sidste Gang. Jeg bragte
ham da en Bibel (Sachs romerst-katholske Udgave) og sagde til
ham: „Min kjcere Goyette, modtag denne Bibel som et sidste
Bevis paa vort lange Venstab. Den er udgivet af Deres Kirke,
saa de har Lov til at læfe i den " Han saa da paa mig med
alle Tegn paa Opbragthed i sit Ansigt, og svarede: „Det er

fordi De har læst formeget i denne farlige Bog, at De nu er

fortabt. Jeg vil aldrig læfe i den, behold den kun selv."
Disse Ord traf mig som et tvecegget Svcerd. Jeg faldt

paa Knce ved den ulykkelige Vens Fodder, og medens Taarerne
strommede ned ad mine Kinder, sagde jeg: „Kjcere Goyette
afslaa for Guds Skyld ikke en saadan Gave. Det er vor Herres
Jesu Christi Testamente, forkast det ikke." Ved Guds store Naade
tog min Ven det med skjcelvende Hcender, og med Taarer stiltes
vi derpaa ad. Et Par Dage senere rejste han til Oregon og
i mange Aar horte jeg nu intet til ham, uden at han ganske
rigtig var blevet fuldstcendig udplyndret undervejs af Indianerne.
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Men jeg lod dog ikke nogen Dag hengaa uden at opsende varme

Forbonner til Naadestolen for denne interessante Familie.
Hvorledes kan jeg beskrive min Glæde, da jeg endelig 12

Aar senere fik et Brev fra ham, hvori han siger: „Hjælp os
at takke Herren for hans store Naade mod os og vor Familie.
Vi har læst i den dyrebare Bibel, som De gav os da vi rejste
fra Kankakee, og ved Læsningen har Guds frelsende Kjærlighed
i Jesus Kristus naaet frem til os. Vi har opdaget Pave-
dommets afskyelige Vildfarelser og vi har opgivet at tro paa dem.
Det er ikke ved Præsterne eller ved Pavens Afguder vi skal
blive frelst, men det er ved Jesus alene. Ikke blot vi og vor

Familie har forladt Pavekirken, men en hel Del franske Familier,
som bor rundt omkring os, er blevne rokkede i sin Tro paa
den katholske Kirke ved Hjallp af denne samme Bibel. De siger,
at hvis de bare vilde komme og prædike for dem, saa vilde de

ogsaa modtage Evangeliet som sin eneste Ledesnor i Livet. Kan
De ikke komme selv eller sende os en Missionær, thi vi er som
Faae uden Hyrde."

Jeg kan ikke finde Ord til at udtrykke min Glæde over

disse herlige Efterretninger. I mit Svar lovede jeg dem et

Besog, hvis det stod i min Magt. Enten skulde jeg selv komme,
eller jeg skulde sende dem en af vore Missionærer. Men uover-

vindelige Hindringer havde gjentagne Gange umuliggjort Ud-
forelsen af min Hensigt.

Men nn da Lægen af Sundhedshensyn raadede mig til en

Rejse til det Stille Hav, var en af mine Hovedgrunde til at

foretage denne Rejse, at den maaste kunde give mig den for-
onstede Anledning til at besage denne Familie. Da jeg forst
var i San Franeisko, behovede jeg kun at rejse 5 å 6 Dage
nordover paa de storartede Pacific-Dampbaade, og saa vilde jeg
kunne blive landsat ganste nær det Sted, hvor de havde flaaet
sig ned i Haab om aldrig mere at skulle faa hore noget om den

frafaldne Chiniquy og være langt borte fra hans nedbrydende
Indflydelse. Aldrig vil jeg kunne bestrive deres og min Glæde,
da jeg traadte ind i deres lykkelige Hjem og knælede ned med
dem for at takke Gud for de store Ting han havde gjort for
dem. Tretten Dage tilbragte jeg her blandt mine Landsmænd,
idet jeg gik med mit glade Budstab fra Hus til Hils, og jeg
overdriver ikke, naar jeg siger, at dette var blandt de lykkeligste
Dage i mit Liv. Vejene var meget daarlige i disse nye Lands-

dele, saa jeg maatte for Storstedelen gaa tilfods. Men ingen
kan forestille sig, hvor behageligt det var at gaa gjennem disse
kjæmpemæssige Skove, hvis Fyrretræer maalte 25 Fod i Dia-
meter, og hvis Harpix fyldte Luften med en saadan Vellugt,
at jeg uafladelig maatte standse for at indaande og nyde den.
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Flere Gange førte min Vej mig forbi Cocolitz Elven, hvor jeg
kun behøvede at kaste mit Snore ud for at fange den udmcerkede
Orret, der overalt var en kjcerkoinmen Gave i de Familier, hvor
jeg gik hen. Var det ikke aldeles som i Apostlernes Dage, naar

jeg faaledes ved Solnedgang bankede paa disse mine kjcrre Lands-
mamds Dore, med Bibelen i min hojre Haand og et Knippe
Fist i min venstre? Hvilke herlige Timer, jeg burde heller
sige Ncrtter, tilbrage jeg nn med at udlcegge Skrifterne og for-
klare dem Guds Naade, at Han faa elstede Verden, at Han
sendte fin enbaarne Son for at frelse os ved hans Dod paa
Golgatha. Disse Familiers aandelose Opmcerkfomhed og und-

figelige Glcede ved at modtage denne enfoldige og dog faa
ophøjede Knndstab, var rorende. Og naar de faa ofte langt
over Midnat, kom med deres Sporgsmaal: „Hvad kan vi gjore
for at blive falig? —• Vi vil forsage alle Roms Vildfarelser
for bestandig, og modtage Jesus fom vor eneste Frelse. Lad
Jesus faa rense os med sit Blod og gjore os evig lykkelige ved
sit Ord." Ja, naar deres indttcrngende Ord og deres Glcedes-
taarer viste mig, at Frelsen var vederfaret dette Hus faaledes
fom fordum hos Zacchceus, kan man da forundre sig over, at

jeg var fom ude af mig felv af Glcede og Fryd!

1 9 is b ä a |i i f e s.

Kon o ln lu.

Jeg forlod San Francisko for at rejse til Australien den
2. September. Jeg gik ombord paa det storartede Skib „City
of Sydney", hvis Maskine havde 3000 Hestekrcefter og som
fortes af Kaptain Dearbam, en af de mest dannede Mcend og
modigste Somcend, som nogensinde forte et Skib. Der var 350
Passagerer, og deraf 150 paa forste Plads.

Vejen fra San Francisko til Australien er over 7000
engl. Mile lang, og Rejsen har allerede kostet utallige Menne-
skers Liv, da den er meget farefuld i mere end en Henseende.
Forgjcrves vcebner den Reisende sig med Mod og haaber det
bedste. Naar det endelig bærer afsted, farer dog Erindringen

8(Lhiniqui?: ^atholici-men. II.



114

om tidligere Forlis, Storme og frygtelige Dodskampe som skrcek-
indgydende Syner gjennem hans Sjæl.

Langsomt forlader det kjæmpestore Skib Bryggen, og maje-
stcetifl klover det Bolgerne paa sin Vej ud mod det mcegtige
Ocean. Paa mindre end en halv Time havde vi passeret the
golden gates, de gyldne Porte foran San Franciskos udmcer-
kede Havn.

Honolulu, hvorhen vi kom den 9de og blev i 10 Timer,
er oversat „Paeifichavets Paradis", og Byen fortjener dette
Navn. Efter i syv Dage kun at have set Himmel og Hav,
foler den Reisende uudsigelig Glcede ved endelig at naa frem
til Honolulu, dette Paradis paa Jorden, som Gud har lagt
her midt ude i Havet. Bort Skib maatte gaa meget nær ind
under Koralrevene, mod hvilke Bolgerne bryder med Tordeurost
fra det ene Aar til det andet, for vi kom ind i det smalle Sund,
der forer ind til Havnen.

„De fortalte mig", sagde jeg til en Herre fra Honolulu,
som rejste sammen med mig, „at der idetmiudste var 15000

Indbyggere i Deres By; men hvor er Husene, hvori alle disse
Menuester bor? Med Undtagelse af to Kirketaarne, ser jeg
intet uden Træer?" Hau svarede smileude: „Deri har De

Ret, — vore Huse er usynlige. De er saa overvoksede af
Blomster og Slyngplanter, og omgivne as styggefulde Frugt-
træer, at De ikke kan faa O>e paa dem. Men kom iland, saa
finder De dem nok". Og dette viste sig at være sandt. Husene
var ligesom Fuglereder, vel skjulte i hele Skove af Fuchsia,
Roser, Apelsintræer og Kokuspalmer, og hvad de nu hedder
alle disse herlige Træer og Planter. Dejlige By med dine
lykkelige Hjem! Straalende og duftende Blomster fra alle

Himmelegne forener sig om at smykke denne Oceanets Perle.
Hvert Menneske, man moder i denne By, har et Smil i

sine Ojue, et godt Ord paa sine Læber og et velment Onste i
sit Hjerte. Jeg har aldrig feet saadaune straalende Ansigter,
hor? saadan fornojet Latter eller folt min Haand blive trykket
med saa megen ægte Hjertevarme som her i Honolulu. Luften
er saa ren, saa krydret as Blomsterduft fra Fjeldene og saa
frist fra det salte Hav. Disse Frugter, disse Blomster, disse
Farver, alt fristede mig til at sige med Peter: „Her er godt at

være, lad os bygge os en Hytte her".
Man siger, at disse Ogrupper er opdagede af Kaptain Cook

i 1778. Men det er fuldstændig bevist, at de uforfærdede
spanste Somænd Quiros og Manita, allerede kjendte og besogt
dem i 1696. Det er imidlertid ogsaa sikkert at den beromte

Kaptain Cook blev dræbt paa den ene af disse Oer, Hawaii,
den 14de Februar 1779, nogle faa Dage efterat han havde ind-



8

115

vilget i at lade de hedenske Indbyggere tilbede sig som Gud i
deres Templer. Men om end disse Oer er mcerkelige paa
Grund af sin uforlignelige Skjsnhed, sit helsebringende Klima,
sin utrolig frugtbare Jordbund, sin Righoldighed paa sjeldne
Frugter og Vekster, uovertræffelige Landskaber og forfcerdelige,
ofte daglige vulkanske Udbrud, saa er de dog endnu mere merke-
lige paagrund af det storartede evangeliske Arbeide, der er udfort
paa dem, og hvorved de er blevne Kristne, medens de for knapt
70 Aar siden endnu alle sad i det dybeste hedenste Morke. Dette
Folks Omvendelseshistorie er et af de mcerkeligste Blade i Kristi
Kirkes Historie. Jeg fik Anledning til at besoge en af denne
Nations Apostle, den cervcerdige Mr. S. C. Damon og fra
denne Mands Lceber horte jeg Enkelthederne ved denne merk-
vcerdige aandelige Omvceltning.

Ikke alene var disse Obeboere selv blevne omvendte til
Kristendommen, men ved Guds Naade blev de ogsaa Redskaber
til at omvende Beboerne paa alle de utallige polynesifle Oer
Mange af dem er blevet Evangeliets Forkyndere og har gjen-
nemgaaet store Farer for at bringe det glade Budstab til de
idetmindste 50 Oer, som laa rundt om deres eget Hjem, og de
har udrettet store Ting for Guds Rige. Skjont mit Ophold i
Honolulu var saa kort, anser jeg det dog som et stort Privi-
legitim at have faaet stiftet Bekjendtstab med flere af disse
Missionerer, hvis Arbejde har baaret saa rige Frugter.

Der er et Universitet i Honolulu, hvor mange Jndfodte
er oplcert til Prester, og mange af dem har gjort sig bemer-
kede ved stor Veltalenhed og alvorlig Fromhed.

2 0 ts e å il |i i t ß s.

Koer ^acificlsavet. Aarer paa Ayöet.

Hvor man ferdes i Verden kan man vere vis paa i
Psalmerne at finde de mest slaaende og praktiske Tanker, pas-
sende for Ojeblikkets Behov. Men det er dog iser, naar man

„farer ud paa Havet i Skibe og udretter sin Gjerning paa store
Vande" (Pslm. 107, 23), at jeg vil bede enhver om at tage
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med sig Psalmernes Bog. I den vil han ikke alene finde en

trofast Raadgiver, men tillige den mest interessante Ven og
Folgesvend.

Ved Guds store Naade naaede vi velbeholdne frem til

Sydney, en as de herligste Havne i hele Verden.
Vor Rejse var meget hurtig, og vilde have vceret saa be-

hagelig som mulig hvis vi ikke 300 engl. Mile fra Kysten var

blevne overfaldne af en Hvirvelvind, som ncer havde lagt os i
en vaad Grav.

Indtil da havde vi hele Tiden havt godt Vejr og god
Vind. Selv da vi krydsede Troperne og passerede Equator
havde vi kun Medbor og godt Vejr. Vi havde ikke en eneste
Dag den stcerke Hede, som alle Reisende frygter saa meget.

Alen da vi naaede mellem den 34. og 35. sydlige Bredde-
grad blev Himmelen overskyet, og Lyn og Torden, saadan som
jeg aldrig havde set og hort, fulgt af de voldsomste Regnskyl,
forberedte os paa, at vore Solskinsdage nu var forbi, og at vi
maatte forberede os paa nye Fremtidsudsigter. Det var hojst
sandsynlig at vi netop var truffet op i en af de forfcerdelige
Jevndognstorme, der frygtes ligesaameget af den vejrbidte So-
mand, som af den Reisende.

Den 28de ved 3-Tiden begyndte vort gode Skib at stonne
og stampe mod de forfcerdelige Bolgestod paa en Maade, som
kunde ramme det tappreste Hjerte med Skrcrk. Det stejlede mod
de frygtelige Bolger og styrtede sig ned i de gabende Afgrunde
mellem Bolgebjergene. Snart var det absolut umuligt for
nogen at staa paa sine Fodder; var man ikke bundet fast eller

holdt sig krampagtig fast i en eller anden urokkelig Gjenstand,
blev man ubonhorlig kastet omkuld.

Skont jeg havde set temmelig store Bolger paa mine to

Rejser til Europa, saa kunde de ikke sammenlignes med disse
Bjerge af Vand, der styrtede sig over os med umodstaaelig
Kraft og oredovende Brag. Og jo vcerre Stormen rasede
omkring os des mere ophojet og storslagent blev Synet af de

rasende Elementers Kamp. Jeg fik en Tid Lov til at holde en

Dor aaben mod Skibets Lceside, for at jeg af Hjertens Lyst
kunde fryde mig over denne forfcerdelige Storms uudsigelige
Storslagenhed og strcekindgydende Herlighed.

Under den sidste store Uenighed angaaende Instrumental-
musik, som udkjcempedes inden den kanadifl presbyterianske Kirke,
sagde en af Opponenterne, at Gud ojensynlig kun havde skabt
et Instrument, hvormed Han vilde loves og prises, og det var

den menneskelige Stemme. Jeg tvivler ikke paa, at denne gode
Broder vilde have skiftet Mening, hvis han nu havde vceret med

mig paa vort Skib. Thi Skibet syntes pludselig at have faaet
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utallige Stemmer, hvert Toug og hver Takkel havde en Stemme,
hver Balge havde en Stemme, hvert Tordenbrag havde en

Stemme, hvormed de fortalte os om Guds Magt og Majestcet,
saaledes som ingen menneskelig Stemme kunde have talt derom.

Da alle disse Natnrens Stemmer, den hylende Storm, den
rullende Torden, de sukkende Balger, det pibende Tougvcrrk,
Skibets knagende Raler, og Lyden af Moblerne i Spisesalen,
der knustes, medens de kastedes hid og did i det rullende Skib,
da alle disse Stemmer forenede sig, gav det Gjenlyd i vor

Sjcrls Inderste og Guds uimodstaaelige og uendelige Magt blev
aabenbaret for os paa en Maade, som ingen menneskelig Rast
kunde have kundgjort os den. Maatte man ikke meget mere

tcenke sig, at Guds Engle greb i Naturens stemte Strenge og
sang med Psalmisten (Ps. 77, 14 ff.):

O, Gud, t Hellighed er din Bei.
Hvo er en Gud, stor som Elohim?
Du er den Gud, som gjor Undere;
Du har kundgjort din Styrke blandt Folkene.
Du udlostc ved din Arm, dit Folk,
Jakobs og Josefs Born, Sela.

Vandene saa Dig. o, Gud,
Vandene saa Dig, de boevede;
Ja Vanddybene skjalv,
Skyerne oste ud Vand,
Himlene lod sin Rost hore,
Ja, dine Pile floj hid og did.

Din Tordens Rost lod i Stormhvirvel,
Lyn oplyste Jorderiget,
Jorden kurvede og fljalv.
Gjennem Havet gik din Vej,
Og dine Stier gjennem store Vande,
Og dine Fodspor blev ikke kjendte.

Jeg har aldrig følt, som da, hvor forskjellig vor Dom
blir over den samme Tiilg eftersom vi ser den fra forstjellige
Synspunkter. Vort prægtige Skib, som havde set saa stort
ud med sine 334 Fods Lcengde og som var saa stcerkt, bygget
helt og holdent af Jern, og lignede en Havjette, da vi gik
ombord i San Franeiskos Havn, saa nu ud som en Halmvifl,
da Paeifikhavets Bolger kastede det hid og did og angreb det
fra alle Kanter. Det blev snart klart for alle og enhver, at
vi var i overhcengende Fare for at gaa under. Hvert øjeblik
ventede vi, at en eller anden Del af Maskinen skulde svigte eller
at Skrueakselen skulde gaa af. Kl. 4 om Morgenen blev jeg
af en Bolge flyllet tvcers over Dcekket, og da jeg saa kravlede
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ned i min Kahyt for at bytte Klceder, fandt jeg mine Kufferter
flydende om derinde, som om de havde været ude i en Elv.

Kaptejnen lod nu Skibet forandre Kurs, saa vi skulde faa
Bølgerne for Bangen istedenfor fra Siden. Paa den Maade
kunde vi bedre modstaa Vandbjergene, naar de kom rullende
over os. Vi haabede først, at Stormen vilde aftage lidt med
den nedgaaende Sol, hvilket ofte er Tilfældet, men deri blev
vi skuffede. Ved Nattens Frembrud tiltog det forfcerdelige Uvejr,
og Lynene syntes mere og mere at indhylle os i en Jldtaage
og Tordenens og Bølgernes Brøl og Hyl bragte vort udmcer-
Skib til at stejle, skjcelve og bceve ved hvert nyt Angreb, som
om Dødens Engel havde slaaet det med sit Hcevnens Svcerd.
Da Solen gik ned, saa vi, hvorledes Kapteinen lod Livbaadene
gjøres klare, for at vi kunde have dem for Haanden, om Skibet
skulde vise Tegn til at synke. Jeg vil haabe, at ikke nogen af
mine Venner, som læfer dette, personlig maa komme til at er-

fare den Skræk, vi gjennemgik, da denne forfcerdelige Nat bredte
sin mørke Kappe over os. O, hvilken sublim Skildring det
vilde blive, om jeg kunde beskrive den Høihed og det Alvor,
fom rummedes indenfor disse 6 Nattetimer, indtil vi ved 3-Tiden
hørte Mesterens Røst: „Frygt ikke, thi jeg er med dig". Men
Ord er for fattige og kraftlose til at male disse forfcerdelige,
og dog paa samme Tid overmenneskelig store og gribende Scener.
Hvor er ikke de Bønner, fom i saadanne højtidelige Tider op-
sendes til Naadestolen fra Hjertets og Sjcelens inderste Gjemmer,
brcendende og dog ydmyge og indtrængende. Og hvor lyder
Uke da Frelserens Stemme som himmelst Musik i den frelste
Synders Sjæl: „Jeg gaar til min Fader for at berede Eder
et Sted; jeg kommer igjen for at tage Eder til mig: hvor jeg
er stal ogsaa I vcere."

Fra Rejsens første Dag af, havde jeg lagt Vind paa at

finde ild, hvem af alle mine mange Medrejsende Herren havde
udvalgt som sine, og ved Guds Naade fandt jeg dem ogsaa.
Det var ikke saa mange, men hvor ophøjet og rolig i al sin
Enfoldighed var ikke deres Tro paa og Kjærlighed til Lammet,
som var slagen for dem, og i hvis Blod de havde toet sine
Klceder rene. Hvor mange Gange havde jeg ikke fceldet Glædes-
taarer, naar vi hver Dag Kl. 3 samledes for at opløfte bedende
Hcender mod Naadens Trone. Saasnart som det blev klart, at
der var Fare paafcerde, samledes de fleste af de oprigtige
Kristne i et Hjørne i Dcekssalonen og stal jeg fortcelle det? Ja,
da jeg befandt mig midt iblandt alle disse bedende Brødre
og Søstre, da forsvandt næsten al Frygt fra min Sjcrl. Men
omtrent Kl. 2 syntes Stormen at øge paa, og Bølgerne gjorde
et sidste Forsøg paa at knuse Siderne paa Skibet, der nu var
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halv fyldt med Vand. En Bolge slog med saadan Kraft mod

Skibssiden, at v> alle troede, at Skibet var knust. Et lidet
Bindn lige ved hvor jeg sad, blev revet op, og jeg fik derved

se et af de herligste og mest gribende Syn. Havet saa bogstave-
lig talt ud som om det var af glodende Ild. Hver Bolge og
hver Bolgekam saa ud som glodende Furrutrceer, naar en hel
Skov er r Brand, og Ilden i Nattens Morke sydende fortærer
deres cedle Kroner. De uophorlige Lynglimt syntes og at have
forvandlet Himmelen til et Ildhav. Havets Fosforglans, der
var bragt op i Overfladen og nu pistedes af Stormen, syntes
at have omskabt det stille Hav til en sydende Jcettegryde, fyldt
med Svovel og Ild, hvori vort halvforliste Skib arbejdede uden

Udsigt til at kunne reddes.
Efterat jeg havde faaet et Glimt af dette storartede og dog

saa forfcerdelige Syn, vendte jeg mig til mine bedende Venner
og sagde: „Det er et Guds Under, at vi ikke allerede er gaaet
under. Vor naadige Gud vil prove vor Tro, men Han vil
ogsaa frelse os. Lad os paany gaa til Ham i Bonnen og
gjore som Apostlerne, der takkede Herren i det Ojeblik, da de

holdt Paa at forgaa."
Jeg fik da hore Bonner, saadanne, som jeg aldrig har

hort dem for. I en hel Time steg der nu op mod Naadestolen
saadanne Raab om Hjcelp, og der var den Nat en saadan Kamp
paa denne lille Plet af det stor Ocean, at Guds Kjcerlighed og
Naade atter gik af med Sejeren over Hans Refcerdighed og
Vrede.

Nogle Minutter over tre sagde en ung engelsk Officersenke
til mig: Mcerker De ikke, at Stormen nu er mindre, og at
Skibet ikke ruller saa forfcerdelig som for en Time siden?"
„Ja", svarede jeg, „Herren har hort sine stakkels nodlidende
Borns Bonnnr. Lad os takke ham."

Og vi faldt paa vore Knce, og fra vore Lceber og Hjerter
opsteg til Herrens Trone Davids herlige Salme 103:

Min Sjcrl lovsyng Jehovah,
Og alt i mig love hans hellige Navn.
Min Sj«l lov Jehovah,
Om glem ikie alle hans Vclgjerningcr.
Han, som forlader al din Misgjerning,
Han, som l«ger alle dine Sygdomme.
Han, som forloser dit Liv fra Graven.
Han, som kroner dig med Miskundhed og Barmhjertighed,
Han, som mcetter din Pryd med det gode,
Saa du bliver ung igjen ligesom Ornen.

Klokken var da ncrsten 4 om Morgenen. Tordenens tru-
ende Stemme var stilnet as, og Hvirvelvinden var svundet ind
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til fin halve Styrke. Vi var alle forfrosne og udmattede. Vi
gik da fra hinanden for at finde lidt Hvile.

Klokken 7 vaagnede jeg ved, at Solen skinnede varmt ind
paa mig gjennem de sonderbrudte Ruder i min Kahyt. Jeg
var snart paa Dcekket igjen for at bestue det forræberisfe Ocean,
som for faa Timer siden havde vceret faa vel oplagt til at be-
grave mig under de kolde Bolger. Skjont disse endnu gik hoje
nok, var det dog klart, at Han fom befaler Bolgerne, og de
adlyder, Han havde vceret ncer os og hort vore ydmyge Be-
gjceringer.

Jeg forenede min Rost med alle Hans Skabningers: Vinden
og Havet; Solen og Lyset, Himmelen og Jorden for at prise
hans mcegtige Navn. Derpaa gik jeg til Kapteinen for at er-

fare, om vort gode Skib havde lidt nogen alvorlig Skade.
„Ikke stort", svarede han, „det har trodset Stormen paa en

beundringsvcerdig Maade. Men, at en saadan Storm kunde
loje af paa faa kort Tid, er noget af det mcerkvcerdigste jeg har
set i mit Liv. Disse Jevndognstorme plejer i Regelen at vare

tre Dage, men ofte kan de lade vort Liv svceve fom i en Traad
i indtil en hel Uge". „Jasaa", svarede jeg, — „men De var

nok ikke opmcerkfvm paa, at de havde ombord Efterkommere af
hine gallilceifte Fiskere, for hvis Skyld Christus stilnede Stormen
paa det gallilanske Hav?" „Jeg onsier kun", svarede han med
et Smil, „at vi altid knnde have med ombord disse gallilceifte
Fifleres Efterkommere."

2 1 rs c å n p i f e s.

Mlkomll lis Uustrasien.

Med god Bor, og ved Hjcrlp af de store Bolger, der ogede
Skibets Fart, naaede vi Kysten ved Sidney omkring Ottetiden
om Aftenen. Saa snart vi havde kastet Anker, og fik vide, at
Stedets Sundhedskommission ikke tillod os at gaa iland straks,
gik jeg rundt blandt Passagererne og bad dem om at samles
denne sidste Sondagsaften ombord, for at hore hvad Psalmisten
havde at sige os om den Storm, vi netop havde gjeunemgaaet.
Glade lyttede de nu til Ordene i den 107de Psalme, V. 23 ff:
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„De, som fore ud paa Havet i Skibe,
Som udrettede sin Gjerning paa store Vande,
De, de saa Herrens Gjerninger
Og hans Underværker paa Dybet.

Han bod og lod en Storm rejse sig
Og den oploftede dets Bolger.
De fore op mod Himlene, de fore ned i Dybene,
Deres Sjall blev modlos i Ulykken.

De omtumledes og ravede som den drukne,
Og al dens Visdom blev opslugt.
Da raabte de til Jehovah i sin Nod,
Og af deres Trcengsler forte han dem ud.

Han lod Stormen blive til Stille,
Og dens Bolger tang.
Og de glcvdede sig over, at de lagde sig,
Og han forte dem til den Havn, de onflede.

De skulle prise Johovah for hans Mistundhed
Og hans Undergjerninger for Menneskenes Born,
Og ophoje ham i Folkets Forsamling,
Og love ham der, hvor de gamle sidde."

Jeg har aldrig set noget der lignede de dybe Indtryk, som
disse Ord fra den guddommelige Bog gjorde paa alle mine
Rejsefæller, som med mig netop var undslupne fra den vaade
Grav. Joder og Kristne, Katholiker og Protestanter/ Atheister
og Vantro, enedes i denne Stund om at love Herren og synge
til hans ZEre Sankeys vakre Sange.

Vort gode Skib kastede Anker i den rolige og prcegtige
Havn Port Jackson den 29de September Dagen efter at vi paa
en saa mcerkvcrrdig Maade var bleven frelst fra Doden i de
vrede Bolger. Efterat vi havde afsluttet vor Takke-Gudstjeneste
trak jeg mig Kl. 101 tilbage til min Kahyt men blev forbavset
ved langt borte at hore en stor Mennestemasse synge den

dejlige Salme:

Ser I, ser I tegnet Benner
Hojt paa Himlens Hvcelv.
Herren os Forstlrrkning sender
Jesus melder selv:
Holder Skansen, se jeg kommer!

Mine Vinduer stod aabne, og da disse Ord lod hen over

den stille So, gjentaget paany og paany af Ekkoet fra de om-

liggende Hojder, blev min Sjcrl gjennembcrvet af en saadan
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Overraskelse og ©læbe, at ingen Ord kan udtrykke, hvad der
rorte sig hos mig.

Hvad kan det betyde, tænkte jeg; thi Stemmerne kom nær-

mere og nærmere, og Omkvædet blev gjentaget af flere hundrede
fuldtonende Stemmer:

„Holder Skansen, se jeg kommer!
Salige Signal!
Ved din Naade, Verdens Dommer
Holde den vi ffat!"

Pludselig stansede Sangen, og jeg horte en skarp Piben, som
forkyndte, at et Skib nærmede sig. Da den sorte Skygge af
det ukjendte Skib kun var 50 Fod fra os, opstod der en dyb
Stilhed ovenpaa al Rainmelen og Pibningen, Hver og en
vinbord paa vort Skib var paa Dæk og holdt sine Ojne flarpt
fæstede paa det morke Skib, der vuggede sig paa vor Læbord-
side, og enhver hvistede til sin Nabo: „Hvad kan dette betyde!
Er vi ikke endnu 7 Mile fra Sidney?" Da hortes en hoj
Stemme: „Er Fader Chiniquy ombord?" og tyve Stemmer
svarede: „Jo, Fader Chiniquy er ombord!"

„Bed ham om at træde frem; hans Venner i Sidney
længes efter at fe ham," svarede den fremmede Stemme, „Vi
er kommen nd med dette Dampskib for at byde ham et forste
Velkommen,"

„©ud velsigne Eder alle, I ædle Kristne fra Sidney",
raabte jeg over til dem. Her er jeg for at takke Eder for
Eders Kjærlighed mod Eders gamle ukjendte Ven, Chiniquy,"

„Kjender Du ikke Din gamle Vens Stemme," lod det fra
det andet Skib: „Gjenkjender Du ikke George Sutherlands Rost."

„Jo, det gjor jeg, kjære, gode Ven, og jeg velsigner Dig
for alt, hvad Dn har gjort for mig og mit kjære Missions-
arbejde").

„Men det er ikke nok, at vi horer Dem, vi maa ogsaa se
Dem," raabte flere Stemmer, „Skaf Lys rundt hans Hoved,
at vi faar se ham!"

) Det var Pastor George Suthcrland, som under Hungersnoden 1858
sendte 500 Dollars fra Prince Eduards Derue til Hjcrlp for min Menig-
hed (se Side 8). Siden var han bleven forflyttet til en Menighed i
Australien, Og i 1878, da jeg forberedte mig paa at rejse til det stille
Ocean for at styrke min Helbred, modtog jeg fra samme Pastor Georg
Suthcrland, Prceft i en af de rigeste og indflydelsesrigcste Menigheder i
Sydney, Han indbyd mig i de australfle Protestanters Navn om at
komme og besoge Australien, Brevet indeholdt en Bankanvisning paa
500 Dollars til Hjallp for Rejseudgifter,
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Straks bragte nogle af de venlige Opvartere flere store
Lygter, som de holdt rundt mit Hoved.

„Godt, godt," raabte flere hundrede Stemmer, „nu er vi
tilfredse. Vi har set Dem, og det var det vi vilde. Nu kan
De trcenge Hvile efter den forscerdelige Storm, men imorgen
skal vi vcrre nede paa Kajen og byde Dem nok et australst Vel-
kommen. God Nat og Gud vcere med Dem."

2 2 lle Ku >> i i sl.

Wrkjomhed i Australien.

Fire Maaueder var hengaaet sideu jeg steg i Land i Sidney,
og ved Guds store Naade var min legemlige Helbred blevet
saa fuldstcendig gjenoprettet, at jeg havde kunnet holde 82 Fore-
drag og 50 Prcedikeuer i denne Tid.

I dette ejendommelige sydlige Land synes alt at arbejde
efter Love, ganske modsatte af dem der gjcelder paa den nord-
lige Halvkugle. Dette anstrcengende Arbejde skulde man tro

havde vcrret formeget for mig, men det modsatte var Tilfceldet.
Den rene Luft, vi indaandede, og den Duft, der udstrommede
fra disse evig gronne Skove og disse altid duftende Blomster,
den Balsam, der steg os imode fra disse fortryllende Haver,
som badede sig i et evig Foraars Sol og Lys, alt dette gav
mig nyt Mod og nye Krcefter, saa mit 70de Aar svandt hen
uden at jeg mcerkede dets scedvanlige Byrde. Det eneste, jeg
ikke helt ud kunde nyde var at se og fole Thermometerets stadige
Hoide, idet det jevnlig viste fra 140—143 Gr. Fahrenheit i
Solen og 110 i Skyggen. Saadan en Hede forekommer vel
mine Lcesere ncesten ntrolig, og jeg vilde selv nceppe have troet
det niuligt, hvis jeg ikke havde oplevet det. Men mcrrkelig nok
var denne ophedede Atmosfcrre, der vilde have drcebt Folk i
Canada, slet ikke utaalelig her.

Det var imidlertid min Hensigt at rejse til et kjoligere
Sted paa det australske Fastland, og da jeg havde modtaget
mange venlige Indbydelser til at besoge de store Byer Mel-
bourne, Ballarat, Grelong og Adelaide, besluttede jeg mig at
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benytte mig deraf for at lære ben sydlige Verdensdel nærmere

at kjende. Disse Egne laa heuved 800 engl. Mile nærmere

ved Sydpolens evige Is og Sne, og man havde sagt mig, at
intet knnde maale sig med de sydlige Havvinde, naar det gjaldt
en Luft, der kunde gjengive Folk deres Sundhed.

Jeg tænkte nu at vende tilbage til Ny Syd Wales ved
Enden af den australste Sommer, saaledes at jeg kom tilbage
til Sidney ved Slutningen af April eller Maj. Her nede er

Sommeren nemlig December, Januar og Februar, Hostmaa-
nederne Marts, April og Maj, og Vaarmaanederne September,
Oktober og November. Hvor Verden syntes at have vendt op
og ned paa sig for Canadas landflygtige Son.

Jeg kan ikke finde Plads til at fortælle alt, hvad jeg faa
as Guds store Naade mod flere af de romerststatholske, som
horte mine Foredrag i Sidney. Jeg vil her kun give et Eksempel.

En dannet katholsk Dame var af Nysgjerrighed kommen
for at hore mit andet Foredrag om Orebigten, tiltrods for, at

hendes Sjælesorger paa det steængeste havde forbudt hende det.
Hun kom forklædt, for ikke at ses af Præsternes Spioner, der
var fat ved Dorene, forat optegne Navnene paa Kirkens ulydige
Born, fom gik for at hore mig. Hun lyttede med aandelos
Opmærksomhed fra forst til sidst, skjondt hun sad trangt og
indeklemt mellem Mængden. Men istedetfor at smile og le,
fom saa mange omkring hende, græd hun hele Tiden, thi hendes
egne Erfaringer om Orebigtens Vederstyggelighed blev her næsten
Ord for Ord gjentaget for hende.

Da hun kom hjem, faldt hun paa Knæ, tog Bibelen og
læste de Kapitler, som jeg havde citeret. Hun fandt, at alt,
hvad jeg havde sagt, var fandt, og at det ikke var ved en

stakkels syndig Mands Fodder, men ved Lammets Fod, man

ffnlde knæle for at finde Fred, Liv og Tilgivelse. Hun trængte
ingen til at oplyse sig om, at faa langt fra at komme renset
og helliggjort fra Skriftestolen, var hun altid kun endnu mere

styldbetynget og elendig paagrund af alle de Sporgsmaal, hun
bavde maattet hore paa og besvare. Efter nogle Dages Angest,
Taarer og Bonner fik Guds Rost i hendes Indre en saadan
Magt over hende, at hun besluttede at folge mit Raad, at
vende sig til Christus og til Ham alene for at faa Fred og
Tilgivelse, og hun fik nu med Maria Magdalene erfare hans
Ord: „Dine Synder er Dig tilgivne".

Hendes Glæde og Lykke var uudsigelig, da hun forst op-
levede denne nye Fodfel. Der var kim en Ting, fom var et
Skaar i hendes Glæde. Hvad vilde hendes elstede Soster Emma,
der var en ivrig og oprigtig Katholik, hvad vilde hun sige til
denne Forandring.
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Nogle Dage senere kom hendes Soster for at besage hende.
Efter nogle Minutters Samtale sagde Emma: „Min tjære
Marie, jeg maa faa Lov at sporge Dig, hvorfor Du er saa
underlig forlegen mod mig. Stjont Du har modtaget mig med
Din scrdvanlige Kjcerlighed og Venlighed, er der dog noget
fremmed i Din Stemme og Din Maade at vame paa, som jeg
ikke kan forstaa. Du ser urolig og bekymret ud, — fortcel mig,
hvad der er i Vejen med Dig."

„Dn tager tkke Fejl, tjære Emma; for forste Gang i mit
Liv er jeg lidt forknyt overfor Dig. Jeg har en Hemmelighed
paa Hjertet, som jeg frygter for, vil kunne skille os ad. Men
jeg har bedet vor naadige Fader i Himmelen om, at Han vil
fore Dig, som Han har fort mig, og jeg haaber og tror, at

Han vil hore min Bon. Jeg er ikke lcenger Katholik. Jeg
har for bestandig forladt vor Kirke, for at lyde og folge Christus,
og Ham alene."

„Er det muligt", raabte Emma, „og naar er denne For-
andring indtraadt."

„Siden jeg horte Pastor Chiniquys Foredrag forrige Uge.
Alt hvad han fortalte om den forfcerdelige Orebigt, kjender jeg
af egen Erfaring, saa jeg tror, han ogsaa i de andre Stykker
taler sandt og crrligt. Jeg har læst Evangeliet med yderste
Flid i hele den sorlobne Uge, og jeg har alvorlig bedet al god
Gaves Giver om at styre og vejlede mig og jeg foler, at jeg
har den rette Tro, naar jeg jætter al min Tillid til Ham, der

paa Golgata hengav sit Liv og Blod for at frelse min Sjcel."
„Gud den Almcegtige vcere lovet", raabte Emma, medens

Glcvdestaarer trillede nedad hendes Kinder. „Jeg var paa samme
Foredrag og oplevede aldeles det samme, som Du. Ogsaa jeg
har opgivet Rom, og har ved vor tjære Frelsers Fodder fundet
den Glcede og Fred, som overgaar al Forstand."

De to Sostre faldt hinanden om Halsen, og takkede og
lovede under Glcedestaarer Frelseren, som ved sit Ord og sit
Blod havde frigjort dem.

Chiniquy giver i sin Bog en udforlig Beretning om de
voldsomme Forfolgelser, han maatte gjennemgaa, og hans prote-
stantifle Venner med ham, under hans toaarige Besog i Austra-
lien. Vi meddeler i dets Sted hans korte Beretning om denne
Del af hans Virksomhed, fra den lille Bog, som han udsendte
mod en Jrlcender, Kentucky Ben, der havde sogt at bevise, „at
ingen respektabel Protestant vilde have noget at gjore med ham":

Jeg tilbragte to Aar, fra 1878 til 1880, i Australien,
Tasmanien og Ny Zeland. I al den Tid overoste de prote-
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stanti ske Prcester og Menigheder mig med offentlige og private
Beviser paa kristelig Agtelse og Velvilje. Jeg tor sige, at de
forte mig i Triumf fra den ene Adergramse til den anden i
det store Land. Da man fra paalidelig Kilde vidste, at der
var en Sammensværgelse blandt Katolikerne for at drcebe mig,
satte de en Vagt, bestaaende af 12—20 Mand for at beflytte
mig, og dette gjorde de nafften hver Nat i mere end et Aar.
Flere Gange maatte de kjcempe som Lover, og flere af dem
blev saarede i Kampen mod Katholiker, der var sendt af sine
Prcester for at drcebe mig. Jeg holdt 700 Taler, Foredrag
og Prcedikener for disse fjern protestantiske Venner, fom Gud
havde givet mig i dette fjerne Land, og de gav mig 40,000
Dollars til min Virksomhed i Canada og Amerika, som Tegn
paa sine venlige Folelser for mig. Af Enkeltheder i denne
Virksomhed i Australien beretter Chiniquy folgendem

I Paramenta i Ncerheden af Sidney blev jeg, ester at have
holdt et Foredrag, angrebet med Stenkast af romerske Katholiker.
En Sten traf mig saa haardt i Benet, at jeg troede det var

brcekket, og jeg knude i flere Dage ikke gaa.
I Ny Syd-Wales blev jeg engang anfaldt med Pifle- og

Stokkeslag, saa at min Ryg i lang Tid fremviste Mcerkerne deraf.
Da jeg 1. April 1879 prcedikede i Kirken i Horsham i

Ny Syd-Wales, stormede Katholikerne ind i Kirken med Dolke
og Pistoler i Hcrnderne, idet de raabte:

„Drcvb ham, drceb ham!"
Under den Forvirring, som opstod, lykkedes det mig at

undkomme gjennem en hemmelig Dor, og derefter maatte jeg
krybe paa alle fire gjennem en Groft, for at mine Fjender ikke
skulde opdage mig. Groften var dybere end jeg havde tcrnkt.
— Stadig horte jeg Raab: Hvor er han? Hvor er han? Og
ikke langt fra mig hoppede oftere Forfolgerne over Groften.
Det var en halv Fjerdingvej jeg havde at krybe. Jeg kunde
neppe drage Pusten, da jeg kom frem, mere lig en Padde end
et Menneske.

I Ballarat i samme Provins var der tre Gange Oplob
udenfor det Hus, hvor jeg boede. Pastor Jnglis, en af Byens
bedste Prcedikanter, var en af de mange, som ved denne Leilighed
blev saaret, og Pastor Quichs Hustru var ncvr bleven drcrbt.

I samme By stod jeg en Dag paa Jernbanestationen og
ventede paa et Tog, da en velklcrdt Dame kom lige hen til mig
og spyttede mig i Ansigtet. Hun lob strax sin Bei; men en

Politibetjent skyndte sig efter hende og indhentede hende. Han
forte hende tilbage til mig og spurgte, hvad han flnlde gjore
med hende.

„Lad hende gaa", sagde jeg. „Hun har ikke fundet paa
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dette af sig selv. Det er hendes Skriftefader, fom har sagt
hende, at hun vilde gjore en god Gjerning ved faaledes at

forncerme mig".
Og Politibetjenten lod hende gaa, til stor Skuffelse for

Mcengden, som havde famlet sig om os.

Dagen efter blev jeg i Castlemain haardt faaret i Hovedet,
da jeg gik hjem fra et Foredrag. En Prcest, fom gik ved Siden
af mig, blev ligeledes faaret.

I Geelong gjordes der igjen et Forjog paa at stene mig,
og jeg undkom med Rod og nceppe.

Da jeg i 1879 holdt Foredrag i Melbourne, fik jeg fra
Tasmanien et Brev, undertegnet af tolv protestantiske Prcester.
Det lod saa:

„Vi trcenger hoilig Deres Ncervcerelfe; thi skjont Storste-
delen af Indbyggerne er Protestanter, er det Katholikerne, som
styrer her og de regjerer os med Jernscepter. Guvernoren er

Katholik. Vi saa gjerne, De kom hid; men vi vover ikke at
bede Dem derom, da vi med Bestemthed ved, at Deres Liv Dag
og Nat vilde vcere i Fare. Katholikerne har svoret at drcebe
Dem, og vi har al Grund til at tro, at de vil udfore deres
Trudsler. Men skjont vi ikke vover at overtale Dem til at

komme, kan vi forsikre Dem, at de her vil finde et stort Virkefelt,
og at vi med vore Menigheder af al Magt vil staa Dem bi".

Jeg svarede: „Er vi ikke Kristi Stridsmcend, og maa vi
ikke vcere rede til at do for ham, ligesom han dode for os?
Jeg kommer"

Jeg havde nceppe begyndt min forste Forelcesning i Hobart
Town, for Katholikerne brod Dorene op til Salen og styrtede
henimod mig, svingende deres Vaaben og raabte: „Drceb ham,
drceb ham!" De var kun nogle faa Skridt fra mig, da Til-
horerne kom mig til Hjcelp, og en frygtelig Kamp opstod, under
hvilken mange saaredes. Urostifterne blev overmandede, og den
katholske Guvernor blev nodt til at tilkalde militær Hjcelp for
at beskytte mig de Dage, jeg var i Byen.

Da jeg en mork Nat forlod Dampskibet, fom havde fort
mig op ad Ottawafloden, for at tage videre med Toget, blev
der skudt efter mig to Gange, og Kuglerne hvinede hver Gang
lige forbi mit Hoved.

Naar jeg omtaler alle de Forfog, der er blevne gjorte
paa at tage mit Liv, sker det, forat Lasieren med mig stal takke
og prise Herren, fordi han saa naadig har frelst mig fra Fjen-
dernes Hcender. Jeg kan mer end noget andet Mennefle sige
med Profeten: „Herren er min Hyrde; mig skal intet fattes".
Og med Paulus kunde jeg ofte sige: „Vi fom trcenges paa
alle Maader, men ikke forsage; tvivlende, men ikke fortvivlende;
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forfulgte, men ikke forladte; nedslagne, men ikke fortabte; om-

bcerende altid den Herres Jesu Dod i Legemet, at og Jesu Liv
maa aabenbares i vort Legeme". 2. Cor. 4. 7. ff.

Langt fra at stanse den Fremgang, mit Arbeide for Evan-

geliets Sag havde haft synes disse stadige Forfolgelser snarere
at have fremkaldt ny Vcekkelse og friskere Liv.

23 ile lapite s.

Sandheden forkyndes i Wontagne. Jeg nndkommer med Flod
og ncrppe. Jeg bliver ssaaet ombord paa Dampskibet, men til-

giver min Fingriber.

Den 6te August 1886 ankom jeg til Montagne, en af de

interessanteste Byer paa Prinee Edwards O. Vejret var herligt.
Efter at Hr. Mc. Leod, hvis Gjcest jeg var, havde budl mig
hjertelig Velkommen, sagde han: „Der er stor Uro i Byen
paa Grund af Deres Ankomst, men vi har temmelig mange
Orangemcend (protestantiske Irlændere) her, og med Guds Hjcrlp
skal vi nok bestytte Dem."

Ved Aftemnodet var den smukke nye Kirke fyldt til Trcengsel.
Blandt Mcengden var der mange irske Katoliker og nogle franske
Canadiere. Talen handlede om Katolikernes Afgudsdyrkelse,
som tilbeder en Gud gjort af usyret Deig. Til min store Gliede
kom flere Katholiker efterpaa og takkede mig og sagde: „De
har sagt den rene Sandhed, vi vil ikke lceuger tilbede en Gud,
som Prcestens Tjenestepige har baget".

Jeg takkede Gud for Folgerue af denne Tale, og mit
Haab var, at mit Arbeide der paa Stedet maatte frngtbargjores
af Evangeliets Gud.

Da min Vcertiude viste mig mit Vcerelse den Aften, be-
mcerkede jeg, at det var meget ncer ved Gaden, og at det var

formeget udsat for Stenkast, om der stulde blive noget Oplob
om Natten. Den gode Dame gav mig da et andet Vcerelse,
fom var bedre beskyttet. Efterat have bedet Gud bevare os om

Natten, gik vi tilsengs, og Gud horte vor Bon.
Klokken var omtrent 12 (det var en meget uiork Nat) da
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jeg blev voekket ved en forfcerdelig Larm. Vinduet i det Vcerelse,
som den venlige Frue forst havde tiltcenkt mig, blev knust af
et Stenkast, og Sten paa Sten siyngedes ind gjennem den knuste
Rude. Jeg holdt mig saa stille, som jeg kunde i mit Bag-
vcerelse, forat de ikke stalde opdage sin Fejltagelse, og der kom
heldigvis ingen tilstade, da Forværelset var tomt. Lceseren kan
tcenke sig hvor forstrcekkede Værtsfolkene bleve, da de den nceste
Morgen opdagede de sonderslaaede Ruder og alle de store Stene,
der laa stroet udover Gnlvet og Sengen, og som hver især var

store nok til at drcebe et Menneske. Jeg maatte takke Herren,
som havde givet mig den Indskydelse at sove i et andet Vcerelse,
thi var jeg forblevet der, var jeg sikkert nok blevet drcebt. I
Lobet af Formiddagen kom mine Venner for at gratulere mig
med, at jeg var sluppet fra det med Livet; og vi forenede os
i at takke Herren, som saa ojensynlig havde beskyttet mig. Flere
af mine Venner foreslog, at vi skulde gaa Rettens Vej mod
disse Mennesker, der havde villet myrde mig, men jeg forhindrede
dem heri, idet jeg sagde dem, at vi intet bedre kunde gjore for
dem, end at folge Frelserens Eksempel: „Tilgive og glemme."

Da jeg den samme Aften skulde holde et Foredrag et andet

Sted, besluttede jeg at tage en Dampbaad, som jeg troede skulde
gaa Kl. 12 om Middagen. Men da jeg kom ombord, viste det

sig, at den ikke skulde gaa for Klokken 2. Kaptainen og Mand-
skabet var iland for at spise Middag, og jeg blev derfor i Ro
ombord sammen med nogle faa andre Passagerer, efterat jeg
sorst havde taget Afsked med de Venner, som havde fulgt mig
paa Bryggen. Jeg tog en Stol og sad agterud paa Dcekket
og læste i min Bibel. Jeg havde ikke sat der længe, for en

kjcempestor Mand med et raat Ansigt kom op imod mig paa
Dcekket, svor en frygtelig Ed og sagde: „Fordomte Frafaldne,
dette er din sidste Time." Min forste Tanke var, at han havde
isinde at kaste mig overbord, og jeg raabte til Gud i min Nod.
Men istedet derfor loftede han sin senestcerke Arm, og gav mig
et Slag, som ojensynlig var rettet imod min venstre Tinding,
men soin heldigvis ikke traf denne, thi ellers var jeg visselig
blevet drcebt. Slaget rammede kun Kindbenet, der er en af de
stcerkeste Dele paa det menneflelige Legeme. Jeg faldt bevidstlos
om paa Dcekket, og da jeg atter slog øjnene op, var jeg om-

givet af tre venlige Damer, der badede mit Ansigt med koldt
Vand og raabte: „O Gud, o Gud, han er drcebt." Min Mund
var fyldt med Blod og min Ncese blodede voldsomt, og en af
mine Tcender var Brættet. En hel Skare Venner omringede
mig nu og hjalp mig paa Benene igjen, idet de udtalte sin
Indignation over dette lumpne Overfald.

Et Par Minutter senere ankom en ny Skare, der sorte
9Lhiniqui?: ^atholicismen. II.
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mellem sig min haandfaste Angriber. Dette var protestantiste
Jrlcendere, som havde arbejdet paa Kajen, og som havde set,
hvorledes han siog til mig. Hnrtig som Lynet bevwbnede de
sig med hver sin Stok og satte afsted efter Pavens trofaste
Tjener. De overmandede ham, og tvang ham til at vende til-
bage med dem, forat jeg kunde faa ham straffet, som han for-
tjente. Jeg svarede dem: Mine kjcere Venner, naar nogen
slog vor Frelser paa den ene Kind bad han da sin Fader eller
sine Apostle om at straffe og slaa hans Fiender? Nej, da han
var naglet til Korset af disse samme Fiender, bad han for dem
og sagde: „Fader, forlad dem, thi de vide ikke hvad de gjore."
Det eneste vi kan gjore for denne Mand er, at lade ham gaa,
og at bede til Gud for ham, at Han maa lcere ham at kjende
Evangeliets Sandhed, saa han forlader de katholske Vildfarelser,
der har gjort ham saa blind og saa grusom. Giv mig hans
Navn og lad ham lobe."

De fortalte mig da, at han hed William S. Monds.
Det Sted i min Mund, hvor jeg savner en Tand, er mig

et dagligt Vidnesbyrd om, hvad jeg har lidt for min kjcere
Frelsers Skyld, og det takker jeg Ham for.

Fra en senere foretaget Reise til samme 0, har Chiniquy
i »The Christian« for 31. August 1894- berettet folgende):

Da jeg for et Par Uger siden var paa Veien til Prince
Edwards £5 for om muligt at sprede Evangeliets Sandheder
blandt denne smukke Qs 40,000 katholske Indbyggere, maatte
jeg lwgge Veien om Quebec. Mine Venner havde raadet mig
til ikke at stanse i denne By, da jeg der havde vceret udsat for
flere Mordforsog. Men da Kaptejnen sagde mig, at vi kom til
at ligge over i Quebec 6 Timer, syntes jeg, at selv om det
skulde gjwlde Livet, maatte jeg benytte denne Anledning til at
forsoge at fravriste Fjenden nogle af de 100,000 Sjwle, som
her træller under Pavens Aag.

Jeg gik iland, og uden at robe, hvem jeg var, bad jeg
en Vognmand kjore mig gjennem de fornemste Gader. Denne
Mand havde et saa godt, aabent Ansigt og saa hofligt et Vcesen,
at ingen kunde se ham uden at holde af ham.

Jeg bad ham kjore saa langsomt som muligt, og uden at
lade ham ane, hvem jeg var, begyndte jeg at tale til ham om,
hvor hoit Gud havde eisset os, siden han havde sendt sin Son

) Den katholske Pastor Grüner i Bergen kalder Beretning om denne
Begivenhed: „dette vcrmmelige Elnkubrat". (Skal formodentlig virre
Elaborat.)
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til Verden. Den samaritanske Kvinde lyttede ikke ivrigere til
Frelserens Ord ved Jakobs Brond end denne kjcere unge Lands-
mand til det Guds Ord, jeg talte til ham. Han forstod, at
den Gave, som her blev budt ham, var intet mindre end et

evigt Liv; Glcedestaarer randt ned af hans saavelsom af mine
Kinder, da han baade med Forstand og Hjerte tilegnede sig
denne nye og herlige Sandhed, som drev Roms Vildfarelser paa
Flugten. Nu sagde jeg, hvem jeg var, og efter at han havde
lovet mig ikke at give slip paa den dyrebare Gave, der var

bleven ham tilbudt, bod jeg ham Farvel.
Da ;eg kom tilbage til Dampskibet, fik jeg hore, at Kap-

teinen havde faaet Ordre til at ligge endnu tre Timer i Quebec.
Imidlertid var Vognmanden gaaet hen paa Torvet, hvor

der var fnldt af Folk, og havde raabt saa hoit han kunde:
„Nu har jeg kjort Pater Chiniquy en hel Time; han har lært

mig Evangeliets Sandheder, og ikke for alt i Verden vilde jeg
undvcere dem".

„Pater Chiniquy! Pater Chiniquy!" raabte Mcengden.
„Hvor er han?"

„Ombord paa Dampskibet „Maramichi", som ligger ved

Bryggen", svarede den unge Mand.
Da jeg en Stund efter gik frem og tilbage paa Dcekket og

taknemmelig tcenkte paa, hvad der var hcendt, blev jeg ikke lidet
overraflet ved at se en Mcengde Mennefler komme lobende fra
Byen ned til Bryggen, hvor Dampskibet laa.

Jeg kan ikke ncegte, at dette Syn sorst frembragte en vis
LEngstelse og Uro; thi blandt Mcengden opdagede jeg en hel
Del Prcester i lange, sorte Kjoler, og jeg sagde til mig selv:
„Folk har allerde 'faaet vide, jeg er her, og nu kommer de for
at kaste mig i Floden, hvad de jo provede paa for nogle Aar
siden".

Men jeg tog seil. Det var Venner, som nu i Flok og
Folge ncermede sig Dampskibet. Snart var Dcekket fuldt, og
en gammel, cervcerdig Mand med graat Haar greb min Haand
og sagde bevceget: „Vi fik til vor store Glcede vide, at De
var her. Vi har hort, at De nu kun prcediker Jesu Krtsti
Evangelium, og vi er komne for at bede Dem prcedike dette
ogsaa for os".

Jeg var saa overrasket over disse Ord, og en saadan
Glcede fyldte mit Hjerte, at jeg nceppe kunde tro mine Oine og
Qren. Det forekom mig at vcere en Drom, men det var dog
Virkelighed.

Ved Hjcelp af nogle Planker fik jeg hurtig istand en Slags
Platform, og efter at jeg havde sagt dem, hvor glad jeg var

over at finde saa mange Venner i Quebec, valgte jeg til Text:
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„Jeg stammer mig ikke ved Kristi Evangelium; thi det er
en Guds Kraft til Salighed for hver den, fom tror", og „Saa
har Gud eisset Verden, at han gav sin Son, den enbaarne, paa
det, at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, men

have et evigt Liv". Med spcendt Opmærksomhed og ZCrbodig-
hed lyttede Forsamlingen til det Livsens Ord, jeg rakte dem.
Jeg havde talt en Time, da Kaptejnen, som er Katholik, kom
for hoflig at melde mig, at Tiden til Dampskibets Afgang
var inde."

24tse Ka

cSf Selvforsvar.

„Jeg et bleven en Daare ved at
rose mig. Det er Eder, som har nvdt
mig dertil." 2. Cor. 12, 11.

I New-York Wittness angreb en pseudonym katholst Jr-
lcender, Kentucky Ben, Chiniquy, og paastod blandt andet, at
„ingen respektabel Protestant vilde have noget at gjore med den
infame Apostat Chiniquy". tite December 1890 svarede C. paa
dette Angreb med en Opsats, som siden er spredt i Tusender
af Scrrtryk, hvori han fremforer en Rcrkke af Kjendsgjerninger
for, hvorledes han ligefra 1859 er bleven modt af de protestan-
tiske Kirker i Amerika, England, Frankrig og Australien). Det
hedder her: „Da Kentucky Ben ikke har nedladt sig til at give
noget Faktum til Bevis for mm offentlige Degradation og For-
kastelse fra Samfund og Omgang med respektable Protestanter,
stal jeg udfylde dette Hul og give nogle Kjendsgjerninger, som
vil vise, at ikke blot Kentucky Ben, men og Bifloperne og
Prcesterne i Canada med den katholske Presse i Montreal og
Quebec, er ærlige (honest), naar de Dag ind og Dag nd i de
forlobne 30 Aar proklamerer, at Apostaten Chiniquy er saa

) Vi havde tankt at optage denne Pjece in sxtsnso, med dens 16
Facta, men indstrcrnker os til Chiniquys Besag i England og paa Con-
tinentct, da det vorige her mrvnte allerede er fremstillet i det foregaaendc.
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degraderet, at ingen respektabel Protestant vil have noget at
gjore med ham".

Aaret 1866 var Trehundredaars Jubilceum sor Reforma-
tionen i Seotland. En Festlighed, som Verden ikke har set
Mage til, var arrangeret i Edinburgh, hvortil de mest frem-
ragende protestantiske Prcester og Lcrgmcend var indbudne.
Comiteen for disse Indbydelser var Doctorerne Guthrie, Cuning-
ham og Begg. Fra dem modtog ogsaa jeg en Indbydelse. Da
jeg kom ind i denne Forsamling blev der saadan Haandklap og
Stampen med Fodderne, at det var umuligt for mig eller nogen
anden at sige et Ord. Uagtet det var opstillet som Regel, at

ingen Taler stulde tale mere end en Gang, blev jeg dog an-

modet om og tvungen til at tale 3 Gange. Efter Modet bad
400 af Prcesterne mig om at holde Foredrag for deres Menig-
heder. Jeg anvendte da 6 Maaneder til saadan Reisevirksomhed
og modtog 25,000 Dlrs. til Hjcelp for min Virksomhed i
America.

Da jeg holdt Foredrag i Glasgow indbod Byens rigeste
Mand, John Anderson, mig til at hvile et Par Dage i hans
prcegtige Hus. Den anden Dag indbod han en hel Mcengde
af Prcester og Byens fornemste Folk til en Soire og prcesen-
terede mig tilslut en Pung fyldt med 2000 Dlrs. i Guld.

Medens jeg holdt disse Foredrag i Storbritanien, indbod
den frie protestantiske Kirke i Frankrig, hvis Synode holdtes i
Etienne, gjennem sin beromte Prcesident, Frederik Monad, mig
til at deltage i Modet. Jeg modtog Indbydelsen og talte to
Gange i denne Forsamling.

Under min Virksomhed i London blev flere saakaldte recep-
tions arrangeret for mig blandt de eminenteste Protestanter i
England. Jeg stal ncevne nogle af dem til Opbyggelse for
Roms Biskoper og Prcester, som stadig forsikrer deres Folk, at
min Fornedrelse er ligesaa komplet blandt Protestanter, som

,
blandt Katholiker. Dr. Tait, Lord Bistop af London, som
snart efter blev Erkebiskop i Canterbury gav en Reception i
det historiste Lambeth Palads, hvor jeg traf sammen med nogle
af de mest fremragende Mcend i den protestantiske Kirke, blandt
hvilke var Dr. Thomas, nu Biskop i Australien. Den anden
Reception jeg skal ncevne var hos Lord Gainsbourough, hvis
Hustru var Dronningens fornemste Hofdame. Aftenen tilbragtes
der med at rette Sporgsmaal til mig om Romerkirken og hvad
Haab jeg havde, om Canada vilde folge Englands Exempel ved
at afkaste Pavens forsmcedelige Aag. Lady Gainsbourough
indbod en ung Hertuginde til at gaa rundt til hendes fornemme
Gjcester for at modtage Gaver til min Mission, hun bragte
mig 250 Pund i Guld.
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Jeg kunde ncevne andre Receptions hos Lord Roden, Sir
Arthur Kinnaird, M. P. for Edinburgh og mange andre, men

jeg formoder at mine Lcefere har faaet Bevis nok for at de
katholfke Prcester og Biskoper saavelsom Kentucky Ben er veri-
table Gentlemen og fuldtud cerlige, naar de forsikkrer, at ingen
respektabel Protestant vil have noget med Chiniquy at gjore
siden han forlod den hellige (?) katholske (?) og apostoliske (?)
romerfle Kirke.

For anden Gang var jeg indbuden at komme til England
i 1874, da Englands Folk onstede at lykonske Keiser Wilhelm
den 1. og Bismark for den crdle Afvisning, de havde givet
Paven, da han saa plumpt havde skrevet til Keiseren, at efter-
som han var dobt, burde han anse sig som Pavens aandelige
Undersaat.

Et stort Mode sammenkaldtes til Exeter Hall i London,
hvor de bedste Talere var udvalgte til at fore Ordet og for-
berede den Adresse, som skulde sendes til den thdske Ambassador
for hans Keiser.

I Exeter Hall, hvor jeg i 1860 var bleven introduceret
af Spurgeon, og hvor Vicekongen af Indien, John Lawrence,
dengang presiderede, talte jeg tvende Gange i Ncrrvcerelse af
Englands nobleste Mcend og Kvinder.

Atter igjen tilbragte jeg da 6 Maaneder i England efter
Opfordring af flere Hundrede Prcester og talte i 120 engelffe
Byer og det noble protestantiste Folk gav mig 28,000 Dlrs.
som Udtryk for deres kristelige Sympathi med mit Arbejde for at

bringe Kanada Evangeliet, hvortil anvendtes Aarene 1874—78.
Da jeg i 1883 i Januar Maaned atter holdt Foredrag

i London, modtog jeg et Besog af Lord Shaftesbury, som op-
fordrede mig til at tale ved det store Bibelselskabets Mode den
5te Februar. Som katholst Prcest havde jeg ofte lcest den ufeil-
bare Paves Rundskrivelser, i hvilke det forsikkredes, at Bibel-
selstabet var en af Djcevelens mest infernale Paafund, at de
Mcend, som arbeidede med at udbrede Bibelen, var Satans
Haandlangere, og at ncest efter Djcevelen var de Guds Fiender
og jeg havde at tro dette netop son Kentucky Ben med alle
Roms Prcester har at tro det den Dag idag. Havde jeg havt
en Gnist af Religion maatte jeg med Forfcerdelse have afvist
et Bud fra saadanne gudsforgaane Mennester iscer naar det
kom fra en saa ond Protestant, som Lord Shaftesbury. Men
ak, jeg var saa fornedret, at jeg modtog Indbydelsen. Jeg
holdt en Tale, som de besluttede at trykke i 100,000 Exemplarer
og som blev spredt over hele Storbritanien. Ved enstemmig
Beslutning valgte de mig til ZEresmedlem af Bi-itisll ane!

Foreign Bible Society.
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Ved Besaget i England 1874 blev jeg opfordret af den

episcopale Kirkes Præster til at strive om Orebigten, for at

modvirke Hoikirkelighedens katholiserende Tendentser. Bogen
udkom i 1874 og har oplevet 50 Oplag.

I 1884 offentliggjorde jeg 50 Aar i den katholske Kirke,
fom er udkommen i 20 Oplag og oversat paa italiensk, franst,
spansk, tydsk, svensk, bohmist og norst-danfl.

^

Bed den presbyterianske Kirkes Generalforsamling i Canada
1883 foreslog Mac Vicar, Presidenten for Præsteskolen i

Montreal et Gratulations-Votum i Anledning af min 80de

Fodselsdag. Han opfordrede og Forsamlingen til at bede mig
strive en ny Bog med Titelen: „Tredive Aar i Kristi Kirke"
og dette Forslag antoges enstemmigt med stor Enthusiasme.)

Og det er blot kort Tid efter, at katholske Biskoper, Præster
og Presse med Kentncky Ben proclamerer, at Apostaten Chiniqnys
Degradation er saa complet at ingen Protestant med Selvrespekt
vil have noget at gjore med ham.

2 o ise å ap if ef.

Mit fjerde og sidste Melog i Europa i 1896.

Saa mange kristne Venner i England og Skotland havde
i den senere Tid bedet mig oni at besage deres Land igjen, at

jeg trods mine 87 Aar ansaa det for min Pligt at opfylde
deres Bon. De sagde, at de trængte min Hjælp i Kampen
mod Ritualisterne, hvis beklagelige Fremgang fra Dag til Dag
vakte grundet ZEngstelse hos alle Evangeliets sande Bekjendere.
Det protestantiske Alliance-Selskab lovede mig, gjennem sin
Sekretcer, A. H. Guinness, at ordne min Tur gjennem Stor-
britonnien og træffe de nærmere Foranstaltninger til mine Fore-
drag, samt opgive mig de Emner, de onskede, jeg skulde tale
over. Jeg tog da d. 10de Sept. 1896 Billet til England med

Dampskibet Laurentian, og efter en behagelig Overreise landede

) Denne Bog udkom først 10 Aar senere vaa Grund af at det forste
Manuscript fortceredes af Luerne ved en Brand paasat af Katholiker
under Chiniqnys Fravccrelsc.
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jeg i England Torsdag d. 22de Sept. En Deputation, hvori-blandt var flere af de mest fremragende Medlemmer af Allian-
een, var modt for at modtage mig, og fortalte, at der var ind-
lobet langt flere Anmodninger om Foredrag, end jeg paa nogenMaade kunde efterkomme; de fluide sorge for, at jeg ikke over-
anstrengte mig i England; man maatte tage Hensyn til min
hoje Alder. Hertil svarede jeg: „Det er meget venligt af Dem,
men fer De, naar jeg er i Canada, holder jeg Foredrag ncesten
daglig, og da jeg fik saa mange indtrcengende Opfordringer om
at besoge England, tcenkte jeg tilsidst: „Nuvel, hvis det er
Guds Vilje, at jeg skal rejfe til England, kommer jeg bare til
at gjore der, hvad jeg vilde have gjort, om jeg blev i Canada,
og Rejsen vil gjore mig godt. Skjont jeg er overbevist om,
at den kathvlfle Kirke aldrig vil komme til Magten igjen i
England, vil I dog endnu maatte kjcempe mod Katholicismen,
og I ved ikke ret, hvad den kathvlfle Kirke er, og derfor kom-
mer jeg for at fortælle eder, at dens Lcvre ikke er Kristendom.Da jeg endnu stod i den kathvlfle Kirke, maatte jeg fremsigefolgende Bon af min Bonneformularbog: „Maria, Du er
Synderes eneste Haab". Det er ikke Kristendom. Det er Heden-flab og Afgudsdyrkelse. Roms Kristus er en falsk Kristus ogikke den Kristus, som er aabenbaret i Guds Ord."

Jeg anede lidet, at disse Udtalelser, som i Aviserne gjen-
gaves mer eller mindre korrekt, skulde faa vigtige Folger. Som
Lceserne senere vil se, ledede de til en heftig Strid og foran-
ledigede en katholsk Prcest til at sende mig en Udfordring.Den folgende Onsdag havde den protestantiske Alliance ar-
rangeret en festlig Sammenkomst i den „nationale Klub" for at
onfle mig Velkommen og give mine Venner fra tidligere Bcsog
Anledning til at forny Bekjendflabet. Salen formaaede ikke paa
langt ncer at rumme de mange Herrer og Damer, som havdemodtaget Indbydelse til at overvcere Festen.

Mr. T. A. Denny fungerede som Formand, og efteratCanon Mc. Cormick havde holdt en Bon, oplyste Denny, at
han allerede engang for, for mange Aar siden, havde vceret
Formang i et Mode, jeg havde holdt i Exeter Hall. Det var
blevet et stormende Mode paa Grund af en Opposition, svmda kom tilorde. Han sagde, at man ikke maatte tro, at Kam-
pen mod Katholicismen var ndkjcempet. Vel havde den ka-
tholfle Kirke paa mange Steder Fremgang, men det beklagelige
var den falfle Tolerants, som vistes den fra et vist Hold. Hanmmdede ogsaa om Pavens Udtalelser i Anledning af den en-
gelfle Kirkes Prestestand, som ikke rette Prester, og sagde, at
hvad Rom fordrede, var „intet eller alt".

Mr. Gninness, Alliancens Sekretcer, oplæste en lang Liste



137

med Navne paa flere indflydelsesrige baade Geistlige, Militære
og andre, fom interesserede sig for det Emne, der skulde be-
handles, men var hindrede i at mode. Blandt disse var Arch-
deacon Sinclair, Canon Pugwell, Prcebendarius Webb-Peploe,
Hertuginden af Manchester, Grevinde Tankerville og Lord Ro-
den. Det var dog opmuntrende at fe en faa intelligent og in-
teresseret Tilhorerkreds. I mit Foredrag ytrede jeg:

„Jeg staar ikke her fom en Lærd eller Lærer; thi der er

mange, der bedre end jeg kunde fylde en saadan Stilling; men

jeg er kommen fra Canada paa Opfordring af mange engelske
Venner for at gjore, hvad jeg kan, for at aabne det engelste
Folks Oine for de Farer, der synes at vente bent. For ikke
længe siden hændte det i de forenede Stater, at et Tog med
mange Passagerer i fuld Fart nærmede sig en Bro, som nylig
var styrtet sammen. En Mand, fom havde fet Ulykken, lob til
for at stanse Toget. Jeg er fom denne Mand. Mit Onfle er

at hindre Folket fra at begive sig ud paa Katholicismens far-
lige Bro. I 25 Aar har jeg staaet som Prest i den katholske
Kirke og har ærlig bestræbt mig for at tjene Gud iden; men man

tager feil, hvis man tror, at der ikke gives ærlige Katholiker.
Der findes mange saadanne, men de er forblindede, og er de
forst opdragne i denne Lære, maa der næsten ske et Mirakel,
for de faar Oinene opladt. Under mit Ophold i England haaber
jeg at faa Anledning til at holde Foredrag rundt om i Landet.
Jeg har ikke til Hensigt at haane Katholikerne, thi jeg har
kjendt mange ædle og ærlige Mænd blandt dem; men det er

vor Pligt at forkynde Sandheden for dem, fom ikke kjender den.
Saavidt jeg kan forstaa, er Protestanterne for lunkne og gaar
derved Glip af mange, som kunde vindes ved storre Iver. I
er for meget paa Defensiven. Frygter I Fremtiden? Kristus
er ombord i Skibet, fljont Stormen raser, og hvor mægtigt
end den katholske Kirkes Maskineri er, faa er det ikke „de hurtigste,
der vinder Lobet, eller de stærkeste, der seirer i Slaget", men

„Seieren er paa deres Side, hvor Gud er".
Jeg havde allerede holdt stere Foredrag, da jeg i den ka-

tholske »Times« for 2den Oktober 1896 fandt et Brev, som
indeholdt en Udfordring til mig. Brevet var skrevet af Pastor
F. Begue ved Pro-Kathedralen i Oban og lod saaledes:

„I »The Rock« for 25de September læser jeg folgende
Udtalelser af Pastor Chinigny, som for Tiden er paa Be-
fog i England: „I ved ikke i England, hvad den ka-
tholske Kirke er, og derfor kommer jeg for at fortælle eder,
at dens Lære ikke er Kristendom". Og Pastoren fort-
fætter: „Da jeg stod som Præst i den romerske Kirke
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maatte jeg hver Dag fremsige folgende Bon af min Bonne-
formularbog: Maria, du er Synderes eneste Haab. Det
er ikke Kristendom; det er Hedenstab og Afgudsdyrkelse".
Jeg bencegter herved Sandheden af Pastor Chinigny's
Paastand-og opfordrer ham eller hvemfomhelst af hans
Venner til at opgive det Kapitel og Vers i Breviaret
(Bonneformnlarbogen), hvor vi kan finde den ncrvnte Bon,
fom bemeldte Herre formodentlig maa have lcrst engang
langt tilbage i Tiden. Endvidere erklcrrer jeg mig herved
villig til at overrcekke ham en Vexel, lydende paa „Not-
tingham og Notts Bank", paa Lstr. 150, hvilket er alt,
hvad jeg har i denne Verden, faafremt han kan bevise
Rigtigheden af sin Paastand."

Efterat denne Udfordring var bleven oplcest for mig, fandt
Alliancens ledende Mcend det ncesten uninligt, at en Prest kunde
udslynge en saadan Bestyldning, hvis Bonnen virkelig fandtes
i Breviaret. De syntes at vcere bange for, at jeg havde ind-
viklet mig i uloselige Vanskeligheder ved at paastaa noget, jeg
ikke kunde bevise. Jeg sagde dem da, at de let kunde overbevise
sig om Sagen ved at sende Bud efter Bogen; faa stulde jeg
vise dem den ncevnte Bon til Maria: »Quia tu es spes unica
peccatorum«, og de kunde se med sine egne Dine.

Sekretceren sendte straks Bud til Wafhbourne efter Bogen
og fik et Eksemplar, der var udgivet i 1895, »Jussu Editum,
Clementis VIII. Urbani VIII. et Leonis XIII. (Leo den
trettende).

Jeg bad da Sekretceren tage det Bind, der forte Titelen
»Pars Antumnalis« og slaa op Side 331. Det gjorde han,
og til sin og sine tilstedevcerende Venners store Overraskelse
læste han Ordene: »Quia tu es spes unica peccatorum«.

Da de havde seet Bonnen med egne Oine, sagde de, at de
var fuldt overbevist om, at jeg havde Ret.

Jeg tog naturligvis imod Prestens Udfordring, og efter en

paafolgende Brevveksling med Mr. Begue, sendte jeg folgende
Brev til Pressen:

„Den protestantiske Alliance, 5te November 1896.

Hr. Redaktor.
Pastor Begue udtaler i sit Brev af 28de Oktober, at

med Hensyn til hans Udfordring har jeg gjentaget min
tidligere Paastand angaaende den Bon, katholske Prester
siges at vcere nodt til at fremsige hver Dag til „Maria,
vort eneste Haab".

Jeg erklcerer herved, at jeg aldrig har sagt noget
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saadant. Hvad jeg sagde var, at »Biviarum Romanum«
var en Bonnebog, af hvilken de katholste Prester hver Dag
maatte lcese en Del; og at i »Romanum Breviaram«

sta ar disse Ord paa Latin: „Dn er Synderes eneste Haab",
hvilken Henvendelse er adresseret til Maria. Pastor Begue
maa vide, at Formularbogen indeholder 4 Bind, et for
Vaaren, et for Sommeren, et for Hosten og et for Vin-
teren.

Den Udfordring, Pastor Vegne har sendt mig, og som
jeg tager imod, lyder faaledes: (Se ovenfor)".

Pastor Begue havde sandsynligvis ikke ventet, at jeg skulde
tage mod Udfordringen. Jeg var en gammel Mand; og det
var midt paa Vinteren, og det var lang Vej fra England til
Oban i Skotland. Han troede derfor oiensynlig, at han ikke
lob nogen Risiko ved at tilbyde mig de 150 Pund. Heri tog
han dog fejl; thi den protestantiske Alliance traf oieblikkelig
Foranstaltninger til at mode ham og sikrede sig Argyllfhire Hall
i Oban til et Mode den 17de November.

Breviaret er en Haandbog, eller Bonnebog kaldes den
undertiden, for katholste Prester. Der er Texter i den til de

forskjellige Dage i Aaret, og det forlanges af hver Prest, at

han tilbringer adskillig Tid hver Dag med at laste i den; for-
sommer han dette, ansees det for en dodelig Synd, der kun paa
meget strenge Betingelser kan tilgives. Denne Bog maa have
stor Indflydelse paa Presternes Sind og Karakter. Den er i
Virkeligheden deres Bibel. Det er deres Pligt at tro, at alt,
hvad der staar i den, er ufeilbarlig sandt. Dette Faktum alene
burde vcere tilstrcekkelig til at aabne enhvers Oine for den ka-
tholfie Kirkes Overtro og paatagelige Bedragerier. „Denne
Bog", siger en moderne Forfatter, „er den romerske Lames
saareste Punkt og virkelig ikke til at forsvare."

Den indeholder en Mcengde Urimeligheder og Logne, og
for at kunne acceptere dem maa man enten ikke vcere ærlig,
eller usigelig lettroende eller ikke ved sine fulde fem. Der fin-
des Ting i den, fom intet Menneske med almindelig Fornuft
kan tage for godt.

Lüd os bare ncevne et Par af dem: Hellige Born talte,
da de var fem Maaneder gamle. St. Philip Beniti stjoendte
ved samme Alder paa sin Moder, fordi hun ikke gav nogle
Tiggermunke Almisse. Undertiden horte man Kirkeklokker ringe
af sig selv, naar Helgener fodtes.

Der er en lang Beretning om St Rosa og om de Mirak-
ler, der skede allerede i hendes tidligste Barndom. Hendes An-
sigt fik Form af en smuk Rose. Hun var fodt i Lima, Peru,



140

i Aaret 1586, og var den eneste i Sydamerika, der nogensinde
blev kanoniseret af Paven. I en Alder af fem Aar aflagde
hun et Lofte om evig Jomfruelighed!

Da Sk. Raimundus engang befandt sig paa en vis O og
gjerne vilde begive sig til Barcelona, bredte han sin Kappe ud
paa Soen og feilede over Havet. Han tilbagelagde 180 engelske
Somil paa seks Timer, og traadte tilsidst ind i Klostret gjen-
nem lukkede Dore! Saa er der en Beretning om, hvorledes
det hellige Hus i Loretto i Italien for flere Hundrede Aar siden
af Engle blev fort over Havet fra Jerusalem. Det var i dette
Hus, at Jomfru Maria og Josef havde boet. En Helgen stak
sin Stav i Jorden, og den blev til et Figentrce fuld af Frugt.
For en Nonne slap hendes Brod op, og hun havde kun nogle
fmaa Skorper igjen; men disse blev til hele Brod, saa at hun
og hendes Husfceller havde Mad i Overflod. St. Jannarius
blev kastet i en gloende Ovn, uden at tage den mindste Skade,
og den nceste Dag krob Amfitheatrets Dyr ydmygt for hans
Fodder.

St. Ferdinand prises iscer, fordi han forsvarede den ka-
tholske Tro. I Breviaret staar der: „Dette gjorde han for
det forste ved at forfølge Kjcvttere, hvem han ikke tillod at op-
holde sig i nogen Del af hans Rige, og naar de blev domt til
at brcrndes, bar han Ved til Baalet med egne Hcender."

Bogen beretter om en Bod, fom spillede en vigtig Rolle
fom aandeligt Renselfesmiddel — nemlig Selvpiskning. Denne
Urimelighed anbefales paa det stcerkeste. De største Helgener
fandt, at Svober var særlige tjenlige, naar det gjaldt at opnaa
Hellighed. Xavier, den hellige Bernhard og mange andre store
Helgener foretog stadig Selvpifkninger. Xavier brugte en Jern-
fvobe, faa at der efter hvert Slag flod Stromme af Blod. Den
hellige Teresa anvendte hyppig dette Renfelfesmiddel, men hun
var ikke tilfreds hermed; hun rullede sig undertiden paa Torne,
og Bogen fortceller os, at ved Hjcrlp af dette Middel „samtalede
den hellige Nonne med Gud". Hendes Legeme, siges der, om-

gav sig ved hendes Dod med et vellugtende Fluidum og holder
sig til denne Dag som den uforanderlig Gjenstand for Til-
bedelse.

Den 10de Januar feires Festen for Peters Stol. I" mange
Aar udstilledes denne Stol, forat de Troende kunde tilbede den.
Men da den faa engang skulde pudses og repareres, støbte man

paa Billeder, der illustrerede Hercules's tolv Heltegjerninger, og
dermed forsvandt Stolens Identitet. Nu udstilles den ikke, da
Bedrageriet var altfor ioinefaldende.

Jeg kunde vedblive i det uendelige at anfore Logne fra
Breviaret, der alle har den pavelige Usejlbarheds Stempel.
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Naar bet er med saadanne Logne, Presterne hver Dag skal mcette
stt Sind, er det ikke til at undres over, at de staar paa et saa
lavt baade moralst og intellektuelt Standpunkt. Intet Under,
at saadanne Mmid ikke kan lofte Folket af dets Fornedrelse,
og at Tilstanden i Italien, Spanien, Quebec og Irland er,
som den er.

Den romerske Missioncrr gaar ud med sit Breviar, der er

spcekket med Overtro, Logn og Afguderi. Den kristne Missio-
ncer gaar ud, vcebnet med den hellige Skrift, der er inspireret
af Gud.

Jeg gaar nu over til at berette om Striden i Oban. Da
jeg kom derhen, fik jeg hore, at Fader Begue negtede at mode
mig. Jeg foreslog da, at tre Voldgiftsmand skulde opncevnes
paa hver Side, og at disse skulde afgjore de omstridte Sporgs-
maal.

Dette vilde imidlertid ikke Begue gaa ind paa. Han skrev
folgende Brev:

Biskopens Hus, 17de November, Kl. 10,15 Morgen.
Min Herre!

Den Udfordring, som jeg herved gj en tag er, er

af den Art, at den udelukker Muligheden af enhver Dis-
kusion eller Polemik. Det, som det her drejer sig om,
er en Kjendsgjerning. Paa hvilken Side i For-
mularbogen findes de Ord, som Chinigny an-

sorer? Modet stal vcrre offentligt, og jeg vil indfinde
mig med Breviaret Kl. 7,30, og naar han offentlig har
bevist Rigtigheden af sin Paastand, vil jeg overrcekke ham
Vekselen. Der behoves ingen videre Brevveksling an-

gaaende Sagen.
Deres

F. Begue.

Han gik altsaa nu ind paa at mode. Til den fastsatte
Tid indfandt jeg mig, ledsaget af Udsendinger fra den stoisk-
protestantiske Alliance. Foruden dem var tilstede paa Platfor-
men: Pastor Alex. Duff, Pastor Ewan Macleod, Pastor James
Forbes Campbell fra Dunstaffnage, som med nogle faa Ord
aabnede Modet. Derncest blev et Stykke af Bibelen oplcest,
hvorefter der fulgte en Bon, og saa oplcrste Mr. W. C. Manghan
Presten Begues Udfordring, der havde bevcrget mig til i en
Alder af 87 Aar at foretage en Rejse til Oban. Mr. Manghanfortalte, hvorledes Prcrsten Begue havde negtet at indfinde sigtil en Sammenkomst, hvor tre latinkyudige Voldgiftsmand paa
hver Side skulde prove at faa Sagen afgjort. Siden denne
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Sammenkomst ikke kom istand, var Sagen nu taget op paa et
offentligt Mode.

Presten Begue, som besteg Platsormen med Armen fuld af
Breviarer, for Mr. Manghan endnu var fcerdig med at tale,
sagde, at han i »The Rock« for 21de September havde læst
mine Udtalelser og sendt mig en Udfordring, som han nu gjen-
tog. Mr. Townshend paastod, at der etsteds i Formularbogen
stod folgende Ord »Maria, tu es sola spes peccatorum«, men

dertil vilde han sige, „at disse Ord forekom kun engang om

Aaret, kanste to. Chinigny sagde, at disse Ord var en Bon,
og at de daglig maatte fremsiges efter Formularbogen". Det
var denne Udtalelse, som havde foranlediget hans Udfordring
og ingen anden.

Pastor Townshend reiste sig for at svare Pastor Begue.
Han sagde, at den Udfordring, der havde staaet at lcese i den
katholske »Times« var forfkjellig fra den, som Fader Begue
denne Aften havde udtalt. Udfordringen lod saa: Fader Begue
„opfordrede Pastor Chinigny eller hvemsomhelst af hans Venner
til at opgive det Kapitel og Vers i det romerste Breviar, hvor
den ncevnte Bon kunde findes". Begue havde ogsaa sendt et
Brev til Pastor Macleod i Oban, i hvilket han sagde: „Det
dreier sig om en Kjendsgjerning: paa hvilken Side af Formular-
bogen staar de Ord, der citeres af Chinigny?

Pastor Begue holdt fremdeles paa sit, at Ordene ikke fore-
kommer daglig, og at de horte med til en Prcediken og ikke var

en Bon.
Pastor Kennedy, fra Loch Ranza, der havde siddet bagerst

paa Platformen, traadte nu frem og bad om Lov til at komme
med en Bemerkning. Han sagde, at de var ikke kommet for at

afgjore, hvorvidt Bonnen maatte fremsiges daglig eller ikke.
Man maatte holde sig til Sagen, og hvis Fader Begue ind-
rommede, at han en Gang om Aaret sagde „Maria, du er Syn-
deres eneste Haab", saa var det dette, Sporgsmaalet gjaldt, og
intet andet.

Fader Begue vedblev at paastaa, at Ordene i Breviaret
ikke var en daglig Bon, og det var dette, hans Udfordring
gjaldt. Endvidere paastod han, at hvis Ordene fandtes der,
saa var de taget fra en Prcediken af Augustin og var ingen
Bon. Efter disse Paastande gik han ned af Platformen, idet
han onstede os Godnat og sagde: „De faar ikke de 150 Pund."
Da han gik ud af Salen, lod der Hyssen og Latter.

Pastor Townshend mente, de havde Ret til at anse mig
for Seierherre. Fader Begue havde opfordret mig eller mine
Venner til at opgive det Sted i Breviaret, hvor Bonnen fandtes,
og havde sagt, at hvis det blev gjort, vilde han give mig 150
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Pund. „Jeg har vist", sagde Pastor Townshend, at Chiniqny
har Ret, og Begue Uret, men han er gaaet og har taget sin
Veksel med sig".

Hertil svarede jeg, at de 150 Pund gjorde lidet til eller
fra for mig; det eneste, jeg havde kjcempet for, var Sandheden.
Jeg forklarede mine Tilhorere, hvorledes jeg havde tilbudt Fader
Begue at faa Sporgsmaalet afgjort paa en venskabelig Maade,
men at han tre Gange havde negtet at gaa ind herpaa. Jeg
havde aldrig sagt, at den ncevnte Bon blev fremsagt hver Dag,
skjont dette havde vceret refereret i Aviserne. Der var forfljel-
lige Bonner til de forstjellige Dage, og den samme Bon blev
ikke sagt hver Dag.

Naar Fader Begue ved Udflugter søgte at redde sig ud af
Vanskeligheden, anforer jeg dette kun for at vise, hvor jesnitistede Fiender er, som vi har at kjcempe mod.

Ingenting kunde vcere lettere end at bevise min Paastand
angaaende denne Bon, som er i fuld Overensstemmelse med hvadvi finder hos flere af de bedst kjendte katholfle Forfattere. „Ma-rias Forherligelse" af St. Signori, er en af de Boger, der er
sanktioneret af den hoieste pavelige Myndighed. Bogens almin-
delige Tendens stemmer ganste med den Bon, jeg har anfort
fra Breviaret.

Et helt Bind kunde fyldes med lignende Eksempler, der er
hentet fra katholfle Forfattere.

Fader Begues Forsog paa at stippe fra det hele ved at
sige, at den Tanke, der ligger til Grund for Bonnen, findesudtalt i en af Augustius Prcedikener, grcenser til det latterlige.
Hvis den Magt, som tillcegges hende i en Prcediken, saa er det
en Lcerescetning, og en saadan Bon vilde da stemme overens
med og vcere baseret paa den Lcerescetning. Det er ikke sand-
synligt, at Augustin skulde have forkyndt saadan en Lcere. Der-
med vcere det nu, som det vil — hvad der tillcegges hani, god-
kjendes i Breviaret som ufeilbart.

Diskussionen vakte imidlertid stor Interesse i Oban, og
mange blev hoilig forbausede over, at saadanne gndsbespotteligeOrd kunde tillcegges den store Augustin, Biskop af Hippo, hvor-for de anmodede os om at undersoge Sagen. Det var ikke
noget let Arbejde at undersoge tolv uhyre Foliobind for at finde
disse Ord. En Henvisning i Dr. Pusey's Eirenicon tydedeimidlertid paa, at Udtrykket skrev sig fra Augustius 18de Prce-diken. De almindelige Udgaver af Augustins Verker var imid-
lertid ikke til nogen Hjcelp, men da vi fik fat i den bedste og
paalideligste, der er udgivet af Benediktinermunkene i Louvain,modte der os en Overraskelse. Hvor vi ventede at finde Prce-diken Nr. 18, var der et tomt Rum. Vi fandt den imidlertid
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s enere i et Tillæg, numeret 194. Den var bl ven fjernet fra
Angustius autentiske Verker. De lærde Udgiv« e havde nemlig
tilføjet i en Note, at efter Lonvain-Mnnkenes Mening var den
ikke ægte, og at ben maatte uære streuet af en tlcerb Mand.

Dette Bedrageri er altsaa bleven bragt fo Lyset, ikke af
Protestanter, men af benediktinste Munke, og Pia dette Bedra-
geri er Breviarets Afguderi og Overtro opbygget. Dette kan
være af Interesse for andre end mine Venner i Oban.

Ved Guds Hjælp blev denne Diskussion i Oban en stor
Triumf for Sandhedens Sag. Jeg kan se min himmelske Faders
Finger deri. Ikke alene i Skotland, men ogsaa i Irland og
England knude man spore dens Virkninger. Den famme Gud,
som hjalp Luther og Knox i Kampen, hjalp ogsaa her. Hans
Navn være æret og priset!

2 6 [fe å apif et.

Alvorlig Sygdom og Wedrmg. — Opfordring til at tale i Kol-
land befulgt. — Kn Age i Karis. — Kefsgt Hydllrland. —

Luthers Arædiliejtol og Hrav. — Kjem igjen til Kanada. —

Slutning paa Kogen og af Livets Wandring.

Jeg kan ikke give nogen detailleret Beretning om mit Ar-
bejde i Storbritanien under mit sidste Besag der; det faar være
nok at sige, at otte Dage efter min Ankomst var der indløbet
mer end hundrede Indbydelser fra mine engelske Venner til at
komme og forkynde dem det Budskab, den gode Mester havde
paalagt mig.

Fra den 22de September til den 22de December havde jeg
allerede 82 Gange talt offentlig, og Tilstrømningen af Folk
havde været saa stor, at Kirkerne og de store Sale, hvor jeg
talte i London, Glasgow, Edinburgh, Brighton o. s. v., ikke
rummede dem alle.

Men den 22de December, efterat jeg de foregaaende Dage
havde holdt de to Foredrag i Norwich, var det Guds Vilje at
sætte en Stopper for mit Arbejde, idet en stærk Forkjolelse
tvang mig til at holde Sengen indtil den 22de April, det vil



145

sige 4 hele Maaneder. I denne Tid sagde Doktoren flere Gange
til mig: „Jeg vilde have Haab om at helbrede Dem, hvis
De ikke var saa gammel. Men med Deres 88 Aar gjor De
bedst i at forberede Dem til det bedre Liv, som venter GndS
Born."

Dette var vise Ord, og jeg havde handlet uklogt, om jeg
ikke havde givet Agt paa dem. Det var alligevel Guds Vilje,
at jeg skulde faa min Helbred igjen, og den 30te April kunde
jeg, uden at fole Trcethed, ved den protestantiske Alliances Aars-
mode holde to Foredrag for mere end tre tusend Tilhorers i
den uhyre Queen's Hall i London.

Men Lcegerne sagde mig, at for at gjenvinde min Helbred
helt, burde jeg forandre Opholdssted, og jeg tcenkte derfor at
vende tilbage til Amerika, da jeg stk Indbydelse fra Pastor H.
I. Schonten, i Ommeren i Holland, til at besoge hans Land,
hvor han sagde, jeg havde mange Venner, der onskede at hore
mig. Denne Indbydelse, der kom mig ganske uventet, forekom
mig at vcere en Forsynets Tilskikkelse. Ved at benytte mig af
den vilde jeg folge min Lceges Forskrifter paa samme Tid, som
jeg kunde have den Glcede at forkynde Sandheden for dette lille
men heltemodige Folk, hvis interessante Historie jeg i saa hoj
Grad havde beundret, scerlig da de kjcrmpede for borgerlig og
religiös Frihed og bod den mcegtige og tyranniske Philip II.

af Spanien Modstand. Jeg modtog derfor Indbydelsen, og i
Lobet af den folgende Maaned talte jeg i de smukke Kirker i
Rotterdam, Haag, Hartem, Amsterdam, Utrecht, Anhalt, Apel-
dom og Leyden, for Skarer af Tilhorers, undertiden med Tolk,
men undertiden henvendte jeg mig direkte til mine Tilhorere
paa Fransk eller Engelsk, da mange af dette Lands Indbyggere
har faaet en meget god Opdragelse og taler tre Sprog. Pre-
sterne syntes overalt at kappes med hverandre, om hvem der
kunde vise mig de fleste Tegn paa Agtelse og Venstab.

I stor Taknemmelighed staar jeg ril Pastor Schönten for
det Alvor og den Iver, hvormed han tog sig af min Sag;
ligeledes skylder jeg hans Broder, der er Advokat i Haag,
megen Tak.

Paa denne Tid var der en stcrrk politisk Gjcering i Hol-
land. Det ene Parti, hvortil Katholikerne for det meste horte,
haabede at bevcege Protestanterne, som tilhorte et andet Parti,
til at slutte sig til dem, forat de kunde gaa af med Seieren.
Men deres Forsog mislykkedes, og herfor gav de mine Foredrag
Skylden.

Den 31. Mai kaldte vigtige Sager mig til Paris, og jeg
forlod Holland.

I Paris havde jeg den Glcede at træffe min Datter Rebekka
10Lhiniquu: ^atholicismen. II.
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og hendes Mand, Pastor Morin, som var kommet hid for at

benytte sig af den lette Adgang til Studier, som Paris byder.
Jeg tilbragte her en Uge med mine kjcere Born, og i denne

Tid talte jeg i det Coligny'fle Colonisationsselflab, hvis Hoved-
formaal det er at fremme Protestanters Indvandring i Algier.
Jeg talte om min Kolonisation i Illinois. Mine faa Bemcerk-
ninger vakte patriotiske Folelser blandt Selskabets Medlemmer,
da de fik vide, at en af Hovedhensigterne med at grunde Kolo-
nien var at fremme den franske Nations Interesser i Amerika.

Da mange tydske Venner havde anmodet mig om at komme,
forlod jeg Paris den 7de Juli og drog til Tydflland. Nceste
Dag besaa jeg den vidunderlige Kolnerdom, og den 9de Juli
tilbragte jeg i Pastor Schneiders gjestfrie Hjem i den bevomte
gamle By Magdeburg.

Som bekjendt blev denne By odelagt og brcendt i Tredive-
aarskrigens Dage as Jesuiterne for at straffe Indbyggerne, fordi
de havde brudt med Paven, og fulgt det Evangelium, Luther
havde givet dem. Men siden er Byen gjenopbygget og er nu

prcegtigere end tilforn.
Det var besluttet at afholde et stort Friluftsmode i Magde-

burg, forat saa mange fom muligt skulde faa hore, hvad jeg
havde at bringe dem.

Det kunde synes uforsigtigt at holde at saa langt Foredrag
i fri Luft; men fljont mit Foredrag varede en Time, havde jeg
ingen Ulempe deraf. Tvertimod, jeg har aldrig folt mig fri-
flere, end efterat jeg havde forkyndt disse Skarer det Budskab,
Gud havde paalagt mig.

Den nceste Dag besogte jeg Luthers og Melancthons Grave
i Wittenberg. Jeg kan ikke beskrive mine Folelser, da jeg stod
i den beromte Slotskirke, hvor den Helt, Gud havde valgt til
at knuse den moderne Goliath, saa ofte havde ladet sin Stemme
hore.

Ingen Ord kan udsige hvad jeg folte, da jeg fra Luthers
egeu Prcedikestol lod Davids fljonne Ord runge gjennem Kir-
ken: „Min Sjcel, lov Herren, og alt, hvad i mig er, love
hans hellige Navn".

Jeg knude have meget at fortcelle om, hvad jeg saa i den
cervcerdige Stad Wittenberg, men det vilde kun blive at for-
tcelle om igjen det samme, som hver Turist kan fortcelle, der
har seet den samme By.

Jeg maatte paaflynde min Tilbagerejse til England, da
Pastor Sterling og andre Venner havde berammet et Par Fore-
drag, de onflede jeg fluide holde, for jeg drog tilbage til Ca-
nada. Den 8de Juli flulde jeg saa sammen med min Datter
og Svigerson rejse tilbage til Amerika. Hvor glcedede jeg mig
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ikke til at gjense mit smukke, elstede Kanada efter et Fravcer af
ti Maaneder!

Men forend jeg forlod England, vilde jeg gjerne henvende
nogle Affledsord til mine kristne Venner der, saavelsom i Skot-
land og Irland, og en Del af, hvad jeg havde at sige, anforer
jeg her:

„Jeg kan ikke forlade eders gjestfrie O uden at takke og
velsigne eder for de utallige Beviser paa Venlighed, hvormed
I har overbceldet mig i disse 10 Maaneder. Den barmhjer-
tige Gud alene kan betale eder den Gjceld, jeg staar i til eder.
Maatte min himmelfle Fader udgyde over eder sin rigeste Naades
Skatte for hvad I har gjort mod hans ringe Tjener.

For jeg forlader eder, maa jeg atter tilraabe eder et: Tag
Jer ivare for Jesuiterne, og endnu mere for de Forrcedere, I
har i eders egen Midte, under Navn af Ritualister eller det

hoikirkelige Parti. De er Frihedens Fiender og stræber efter
at bringe England tilbage under Pavens tunge og nedvcerdi-
gende Aag. Hvis I vil, at eders Born skal tage i Arv det
herlige Evangelium, som eders heltemodige Fcedre kjobte med
sit Blod, saa omgjorder eders Lcender og forbereder eder uden
Frygt til om igjen at kjcempe Reformationens Kampe.

Roms Pave ncermede sig eder med smilende Lceber og sode
Ord, fulgt af sine Skarer af Jesuiter, Prester, Nonner og Kar-
dinaler —■ ligesom Dalilah ncermede sig Samson — men glem
ikke, hvorledes denne Oldtidens Kjcempe blev straffet, fordi han
gav sig i den rcenkefnlde Philisterkvindes Vold.

Rom har ikke forandret sig; Rvm kan ikke forandre sig.
Det nuvcerende Rom er det samme Rom, som stiftede Krudt-
sammensvcergelsen, udrustede den uovervindelige Armada og far-
vede eders Jord med eders æble Forfcrdres Blod.

Men for at kunne opfylde eders hoie Mission er det ikke
nok, at I kjcemper mod Rom; I har noget bedre at gjore: det
er at omvende Katholiken

Glem ikke, at I har en hel Nation i Canada, som den
almcegtige Gud har forundt eder at erobre, forat I kunde bringe
dem for Frelserens Fodder. I har allerede hjulpet vore cana-

diske Missionerer med at sprede Evangeliets Lys i det frygtelige
Morke, hvori Pavedommet har hyllet vort elfiede Land, Canada.
Men endnu staar meget tilbage. Det er med usigelig Glcede,
vi tcenker paa, hvorledes i disse sidste femti Aar mindst 30,000
franst-canadifle Katholiker har sagt sig los fra Paven for at

folge Kristus. Men endnu knceler mer end to Millioner for
Roms Afguder.

Splittede omkommer vi, forenede staar vi. Lad os samle
os i Bon og Arbeide, og Evangeliets Gud vil give os Seier
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over den fcelles Fiende. Da vil Pavedommets Magt i Canada

knækkes, det fransk-canadiske Folk vil udrives af Fiendens Hæn-
der, og vi vil i al Evighed prife Herren, fordi han har forundt
os at tage Del i dette velsignede Arbeide."

Efter en vellykket Overreife, i vakkert Veir, og med behage-
lige Medpassagerer, ankom vi den 18de Juli til Montreal og
følte Sandheden af den rorende engelske Sang:

„O Hjem, mit søbe Hjem,
Nei, intet Sted vaa Jorden
Er fljont, som du, mit Hjem!" .

27ise åapifct.
Slutningen af Wogen og af Livets Weise. — Khmiqnys cSr-
klming om hans Stilling til den kathollke Kirke for Operationen
i 1892 og ligesaa hans Deklaration 6 Dage for hans Dod om

den Hro i hvilken han nu vilde do. — Waltor Wmabons Lig-
tale. -- Wrincipal Mac Wicars Weretning om Wegravelfen.

Og nu, tjære Lossere, vil jeg bringe min Bog til Afslutning.
Jeg har forsogt at forkynde eder Sandheden, fom jeg fin-

der den i Evangelierne og de inspirerede Apostlers Skrifter.
Denne Sandhed har jeg prædiket i firti Aar, alt siden mine

Ome blev opladte.
Jeg har elsket Sandheden for Sandhedens Skyld af mit

inderste Hjerte, og har aldrig med Vidende og Vilje afveget fra
den i min Lcere.

Intet kan tjene os til Gode uden den enfoldige Sandhed,
faadan fom den er aabenbaret i Gnds hellige Ord. Dette er

Sja'lens Lægemiddel og ikke syndige Mennesters Traditioner og
Paafund. Vor velsignede Frelser bad: „Hellige du dem i din
Sandhed; dit Ord er Sandhed". Vi kan ikke frelses ved bare
Kirke lig hed, men ved Kristendom.

Mit Arbejde her paa Jorden nærmer sig nn sin Afslut-
ning, og jeg maa snart træde frem for min Dommer, som ved



149

alle Ting, og som vil gjore, hvad Ret er. Min eneste For-
trostning er Kristus, min Gjenloser og Midler.

Jeg staar ved Enden af Livets Pilgrimsgang, og med min
kjcere Bibel trykket til mit Hjerte som min bedste Skat, frem-
flynder jeg mine Skridt mod det forjcettede Land. Jeg horer
Engleroster tilraabe mig: „Kom, Mesteren kalder".

Jeg har levet lcenger, end det er de fleste forundt, da jeg
nu er i mit nittiende Aar, og jeg takker min himmelfle Fader
for denne Naade, og fordi jeg saaledes har kunnet gjore noget
for min Frelser, som har gjort saa meget for mig.

Ncest Gud kan jeg takke min Afholdenhed fra stcerke Drikke,
og min Lydighed mod Sundhedens Love, for mit lange Liv.
Udentvivl har ogsaa min store Tillid til Gud og den Glcede
og Fred, jeg har folt ved at leve i Forbund med ham, bidra-
get til at styrke min Helbred og forlænge mit Liv.

Jeg er nu rede til at fare herfra og vcere med Herren.
Al min Moie og alle mine Provelser synes ubetydelige i Sam-
menligning med den evige Herlighed, som venter mig. Jeg
har ingen Frygt for Doden — den har ingen Braad for mig.
Takket vcere Gud, som giver os Seier over den sidste Tiende,
ved vor Herre Jesus Kristus, kan jeg gjore Paulus's Ord til
mine: „Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet Lobet, be-
varet Troen. Jovrigt er Retfærdighedens Krone henlagt til
mig, hvilken Herren, den retfcerdige Dommer, flal give mig paa
hin Dag; dog ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som har
elsket hans herlige Aabenbarelse".

For at gjendrive Katholikernes ofte gjentagne Paastande
om, at Chiniquy i alvorlige Sygdomstilfælde skulde have for-
sonet sig med den katholfle Kirke, offentliggjorde P. Bondreau,
Prcest ved Chiniqny's Kirke i St. Anna, folgende Erklcering af
Chiniquy, der af denne selv blev ham dikteret strax for Chiniquy
i Marts 1892 flnlde gjennemgaa en livsfarlig Operation:

„Da jeg paa Grund af en smertelig Sygdom er nodt
til at underkaste mig en farlig Operation, der ligesaa godt
kan ende mit Liv som give mig min Helbred tilbage, foler
jeg, at jeg har en Pligt at opfylde mod den kristne Kirke,
der saa kjcerlig optog mig i sit Skjod i 1858. Hvis det er

Guds Vilje at kalde mig bort herfra, forlader jeg med Glcede
dette Liv, thi jeg horer himmelfle Röster gjentage min Frel-
fers Ord: „Jeg gaar bort at berede Eder Sted; og naar jeg
er gaaet bort og faar beredt Eder Sted, kommer jeg igjen og
vil tage Eder til mig, at, hvor jeg er, skulle ogsaa I vcere".
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Jeg ved, at han paa Korset har betalt min Skyld og udvirket
min Frelse. Han har frelst mig fra den Fordommelse, som
jeg ved min Synd har fortjent. Mit Haab er til ham og
til ham alene. Han er mit Lys og mit Liv nn og i al

Evighed. Det er ham og ham alene, som har beredt mig
et Sted i sin Faders evige Rige. Jeg har i 25 Aar oæret

Præst i den katholske Kirke; men jeg velsigner idag min Frelser
mere end nogensinde, fordi han har aabnet mine Dine for
den romerste Kirkes Vildfarelser, Overtro og Afgudsdyrkelse.
Da det er hoist sandsynligt, at katholske Præster nu, som de

oftere for har gjort, Pil udsprede det Rygte, at jeg for min
Dod skulde have forsonet mig med den katholske Kirke, prote-
sterer jeg herved mod denne Bagvaflelse. Med Doden for
Oie og staaende ved min aabne Grav anmoder jeg idag mere

indtrængende end nogensinde alle mine kjære franste Lands-
mænd og alle romerske Katholiker om at bryde det skjændige
Tyranni, hvorunder den katholste Kirke lader fine Slaver trælle.
Der er kun et Navn, det bor os at paakalde, kun et Navn,
ved hvilket vi kan blive frelste, og dette Navn er Jesu Kristi
Navn. Jeg tilgiver af mit ganske Hjerte alle de Bagvaskelser,
mine Fiender har udspredt om mig. Jeg takker og velsigner
alle de kjære Brodre og Sostre i Jesus Kristus, der trofast
har staaet mig bi under alle de tunge Provelser, jeg har
havt at gjennemgaa, siden jeg forlod den katholste Kirke.
Jeg beder Gud og Mennester om Tilgivelse for alle Fejl,
jeg i hele mit Liv har begaaet. Min Sjæl horer Brud-
gommens Rost, som siger: „Se, jeg kommer snart", og den
svarer: „Kom, Herre Jesus, kom!"

St. Anna, Illinois 23. Marts 1892.
C. Chiniquy".

Chiniquy overstod Operationen og holdt endnu samme Aar
de i Fortalen til forste Del omtalte Moder i Minneapolis,
Duluth og andre Steder.

Den 10. Januar 1899, 6 Dage for hans Dod, afgav
Chiniquy hoitidelig for Noterius publicus i Montreal og tvende
Vidner en suts mortem Declaration om sin Tro og Grunden
hvorfor han ikke kunde vende tilbage til den katholste Kirke, af
hvilken hidsættes

„Da jeg tror, at mit jordiske Liv nærmer sig sin Ende,
og at jeg snart stal do og træde ind for den almægtige Guds
og min kjære Frelsers, Jesu Kristi Aasyn, saa erklærer jeg mig
herved udtrykkelig at være Protestant. Jeg protesterer mod
den romerst-katholske Kirkes mange fordommelige Vildfarelser og
har i den protestantiske Tro engang og for altid annammet



151

Jesus Kristus, som min eneste Frelser; jeg tror at Gud for
hans Skyld har tilgivet alle mine Synder, ligesom jeg og an-

tager hans Ord som min eneste Veiviser.
Denne Deklararation blev efter hans testamentariske Onske

til hans Svigerson Pastor I. 2. Morin publiceret af denne i

franst- og engelsk-kanadiske Blade, ligesom der og blev sendt en

verificeret Afskrift til den katholste Erkebistop i Montreal.

Af den Ligtale, som blev holdt den 19de Januar 1899 af
Rev C. E. Amabon, D. D., Pastor ved St. Johns franfl-pro-
testantiste Menighed, af hvilken den Afdode var Medlem, med-
deler vi folgende Udtog:

Det syntes os, at den mcrgtige Stridsmand som i saa
mange Aar, lig Skovens Eg, havde klaret saa mange Storme, og
hvis beundringsvcerdige fysiske Bygning saa ofte havde triumferet
over Sygdom, endnu engang vilde blive Seierherre for at kunne
fortsætte den store Gjerning, hvortil Gud havde kaldet ham.
Men vort dyrebare Haab skuffedes og med Israels Profet maa

vi udraabe: „Cederen er falden!"
Tro mod sin ftcerke Overbevisning forblev vi-. Chiniquy

vgsaa tro imod den protestantiske Kirke lige til Enden. Offent-
lig og privat forkyndte han Hans Dyder, som havde kaldt ham
fra Morket til sit underfulde Lys.

Under hans sidste Sygdom, som varede 15 Dage, opholdt
hans Tro ham. En Uge for hans Dod forelceste man ham
et Brev fra Erkebistopen i Montreal, som tilbod at yde ham
sin kirkelige Tjeneste ved Sygesengen. Den syge Mand, som
endnu var i fuld Besiddelse af sin Aandskraft bad da dem, der

omgav ham, om at udtale for Erkebispen hans oprigtige Tak
for den Interesse, som var vist ham, og udtalte blandt andet
folgende: „Jeg er taknemmelig mod Erkebistopen, men jeg har
for bestandig trukket mig tilbage fra Rom. Jeg er fuldkommen
lykkelig i Jesus Christus. Gud og Jesus er nok for mig. Jeg
lcenges efter at skilles herfra". Ved et Mode, som jeg selv
havde med Erkebistopen, lovede jeg denne, at dersom vi-. Chi-
niquy under sin Sygdom skulde fremsætte nogetsomhelst Onske
om at se ham, skulde dette Onske efterkommes. Ved flere Lej-
ligheder spurgte jeg Fader Chiniquy, om den Tro, som havde
opretholdt ham under 40 Aars Kamp, nu ogsaa var stcerk nok
til at hjallpe ham i hans sidste Stund. Mch oploftede Oine
og Hcender sagde han: „Den Vei, som forer mig hjem til
Himmelen er god nok, den er Jesus Christus selv". To Dage
senere sagde han til mig: „Hvor herligt det er at have naaet
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Reisens Ende. Himlen aabner sig for mit undrende Blik. Hvad
mere kan der bydes mig? Hvorledes skulde jeg kunne gaa feil,
naar Jesus, vor eneste Frelser, er min Forer?". Mine Venner,
hvis en Mand, der dor i saadan Tro, ikke blev frelst, saa er

ingen Frelse mulig. Og saaledes afflnttedes dette Liv, et Liv
fuldt af inderlig kristelig Virksomhed og Kjcerlighed.

Roligt og fredeligt sovnede han. Det himmelske Bud bar
hans Sjcel, der var renset i Lammets Blod, hjem til Paradiset,
og i dette hoitidelige Oieblik gjenspeiler hans fredfyldte Aasyn
Himlens stille Hvile.

I sit Liv forkyndte han for Tusinder af Sjcele Frelsen
ved Christi Fortjeneste alene. Han stillede Jesus og hans Naade
og Syndsforladelse over alt hvad Mennesker kan byde.

Ved sin seierrige Dod lofter han endnu tilslut det Slor
som har skjult Sandheden for mange forsagte Sjcele, baade
Kvinder og Mcend, .saadanne nemlig, som har tabt Troen paa
det Kirkesamfund, som han modarbeidede, men som bog aldrig
har havt Mod til helt at antage den evangelists Tro. Dem
forkynder han, at den som forsager alt for at gribe Christus
som sin eneste Frelser og Forsoner, de er lykkelige her i Livet
og modtager i Dodens Stund Livets Krone.

Principalen ved det presbyterianske College, Dr. Mac Vi-
car, hvem Chiniqny (Side 84) gav et saa hcederligt Vidnesbyrd,
har i Modscetning til de stormende Scener, fom forefaldt i 70-
Aarene da Chiniqny begyndte at prcedike Evangeliet i Montreal,
da man hver Aften maatte sikre sig mere end 30 Politikonstab-
ler baade inde i og udenfor Kirken, og i Gaderne truedes af en

Regn af Stene fra Tusinder, som raabte: „Drceb ham, drceb
ham!", fremstillet den Contrast, som viste sig ved Chiniqnys
Begravelse den 19de Januar 1899 paa Gaderne og i Erstin-
Kirken:

Denne store og stjonne Kirke kunde ikke rumme Halvdelen
af dem, som strommede ind for at cere Chiniqnys Minde. —

Begravelses-Processionen var den største, som har forefaldt i
vor By siden Mac Gees) Dod. Mere end Titusinde franske
Katholiker og Protestanter af alle Nationaliteter dannede Spa-
lier langs Gaderne, gjennem hvilke Ligtoget drog frem, der bar

) D'Ansy Mac Gee var en crdel katholst Politiker. Han kjannpede
blandt andet for, at Irlænderne skulde danne Kolonier, lig den Chiniqny
havde stiftet i St. Anna, men Bifloperne og PrLsterne rejste sig som en
Mand imod ham, da de vilde have den lave irske Befolkning i de store
Stcrder for at bruge dem som Stemmekvæg for sine politiste Planer

Udg.
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hans Kiste til Erskinkirken. Jdetmindste fire Tusinde, fornemme-
lig franske Katholiker, drog i 3 Dage cerbodigen gjennem Fader
Chiniqnys Hus for at betragte det rolige og fredfulde Aasyn,
stille i Doden. En gammel Mand vandrede 10 (eng.) Mil for
endnu engang at faa fe ham. Mange bad om „Erindringer"
om ham, fom og blev givet i. Form af Fotografier, Tractater

og Boger, flrevne af deres bortvandrede Ben. Nogle faldt paa
Knce ved Liget, grced og raabte: „Hvor ugudelig var vi, fom
var ude for at stene den kjcere gamle Kristi Tjener".

En stor Seier var vunden i det erkekatholske Montreal.
Seieren var ikke bleven den katholste Mcengdes, men Rettens
og Frihedens. Og hvem vil sige, at det Princip, det gjaldt at

hcevde, ikke var vcerd al den Fare og de Lidelser, Chiniqny og
vi med ham havde at gjennemgaa.



LHLniquy,
den sransk-kanadiske Evangelisations Apostel.

)^-f Pastor A. I. Mowatts Mindetale i Erskin-Kirken
i Montreal Sondag den 22. Januar meddeles folgende Uddrag:

Hvad er franst Evangelisation? Det er flet og ret Evan-
geliet for det franske Folk. Paulus folte det at vcere sin Pligt
og Forret at gaa til sit Folk med Evangeliet, og Chiniquy folte
det fom sin specielle Mission og sit Kald at gaa til hans Lands-
mcend med Evangeliet. Han fortalte dem med en Tunge af
Ild, hvilket velsignet Lys, der var opgaaet for ham felv og
Folket hilste Budskabet velkommen og fulgte ham. Det var en

Pintfefest i Canada og Mindet derom kan ikke ndslettes, Lyset
ikke slukne.

Franst Evangelisation — mange synes ikke om den. De
taler imod, gir den Ogenavne. Og i Montreal fyldte den
Gaderne med en hylende Pobel, fom vilde stene Chiniquy og
hans Venner; det maa vcere noget daarligt. Det optcender Strid
Disputats og volder Jldspaascettelse. Det trcenger og ind i
fredelige Hjem og fætter Folk op imod hverandre; Husfaderen
mod Hustruen og Hustruen mod Manden, Forceldre.mod Born
og Born imod Forceldre; det maa vcere noget daarligt.

Men er det sandt? Hvorfor kan vi ikke fe, at det netop
er det, som trcenges? Det er jo det gamle Evangelum, fom
Kristus prcedikede og Paulus prcedikede og Luther prcedikede.
Det Evangelium, Kristus forkyudte, voldte Modstand og bragte
ham tilslut paa Korset. Det Evangelium, som Paulus forkyndte,
kastede ham i Fcengsel og gjorde ham tilslut til Martyr. Saa
er det da ikke forunderligt, at den franst-kanadiske Evangelifa-
tions Apostel kunde ikke fuldbyrde sin Mission, gjore sin Gjer-
ning uden en Kamp paa Kniven. Hvis fransk Evangelisation
ophore at vcere et Jldtegn i Landet, faa har den overlevet sig
og mistet sin Kraft.
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Jeg spørger her idag — og det gamle Ansigt med Ilden
endnu i det, er foran mig — var det et stort Misgreb, det

vanvittigste, en Mand af hans Evner kunde tage fat paa, at

give de bedste 40 Aar af sit Liv til noget saa aldeles haablost
fom fransk Evangelisation?

Var han blevet sin Kirke tro, vilde han have kunnet ind-

tage de høieste Stillinger, hans Kirke kunde byde paa og do

fuld af A§re. Og dog — foragt ikke fransk Evangelisation.
Den er endnu noget ringe i Landet, noget lidet, kirkeligt, socialt
og politisk. Og nu er dens Apostel gaaet bort og Vennerne

spørger, hvad vil den nu blive til.
Men lad os ikke vcere bange. Da jeg faa de Tusinder

komme for at fe hans Ansigt, og horte de Ord, fom faldt da,
blev det klart for mig, at denne Bevægelse har slaaet dybere
Rodder i Folkets Hjerte, end mange af os marker. Det er

ikke Menneskers Gjerning, men Guds, og da det er faa, vil
det gaa frem, langsomt maafle og ikke uden Kamp, men tilslut
vil den seire. Den katholske Kirke kan ikke kncekke den. Den

staar iveien som den altid har gjort baade for Folkets Frem-
skridt og for dets Bedste. Men Fædrelandskjærlighed faavel
fom Fromhed byder os af al Kraft at fremme fransk Evangeli-
sation. Saafnart Folket faar Rede paa, hvad Evangeliet har
at give dem, vil de hilse det Velkommen. Lcerens Surdeig
virker allerede og der sker Opvcekkelfer over hele Landet. En

Bevcegelse er sat igang, tar Skikkelse og bryder sig Bei, og vi
kan ikke forudse dens Omfang og Betydning. Der er Haab
for Quebec, men ikke i hvad Roms Kirke kan gjore, men i den

Retning Chiniquys Arbeide udpeger. Det er Evangeliet om

den korsfæstede Kristus, fom vil frelse og lofte Folket, ikke
Ultramontanismen. Giv Folket Ordet; faa Sandhedens Sæd
iblandt dem med fuld Haand, lcer dem om Jesus, Plant Troen
i dem og de vil vaagne som af Søvne og iføres Kraft.

O, store Chiniquy, mon vi faar fe din Lige? Du var

en større Mand, end vi troede, en mægtigere Kraft for godt,
end vi forstod. — Herren opreiste Dig til at bryde igjennem,
og din Gjerning var det at faa Troens Saakorn, og Væksten
skal ikke udeblive. Hvil paa din Gjerning, Du Helt af de

mange Kampe; Du kjæmpede vældigen i Sandhedens Sag, og
nn høster Du Seierherrens Krone. Vi saa dine Feil, da Du
var hos os, men nu ser vi bedre dine Dyder og vi ærer Dig,
fordi Herren ærede Dig fremfor mange. Farvel Du Apostel
af fransk Evangelisation indtil den Dag kommer, da vi skal
faa hilse Dig i den tilkommende Herlighed, hvor Du skal straale
blandt dem, som førte mange til Retfærdighed. Amen!



Beslutning af Presbyteriet i Montreal,

as hvilket Chiniquy var Medlem.

presbyteriet i Montreal traadte sammen og udtalte i

Anledning af Prcesten Charles Chiniquys Dod, folgende, af
deres Forstander Dr. theol. Mac Vicar, Principal for det

theologisie Seminarium, affattede Vidnesbyrd om den Afdode,
hvilket enstemmig blev underskrevet af det famlede Presbyterium:

Pastor Charles Chiniquy var af Naturen udstyret med

ualmindelig store Evner. Det Kjendskab til Guds Ord, som
hans Moder allerede i Barneaarene havde givet ham, udovede
en mcegtig og grundlceggende Indflydelse baade paa hans Ka-
rafter og paa hans fremtidige Livsforelfe. I sin tidlige Ung-
dom blev han uddannet til romersk-katholfl Prcest, og i denne
Kirkes Tjeneste forblev han, til han var 50 Aar gammel. Han
kunde i denne Tid glcede sig ved en hoj Grad af Tillid og
Agtelse fra Folkets Side ligesom han modtog mange Tegn paa
speciel Udmcerkelse saavel fra sine gejstlige Overordnede, fom fra
selve Paven. Som „Afholds-Apostel" udforte han et stort,
velsignelsesrigt og patriotifl Arbeide, og opnaaede en enestaaende
fremstudt Stilling baade i sine hjemlige Provindser og langt
udenfor disses Grcendser.

For 40 Aar siden trak han sig tilbage fra den katholske
Kirke af Grunde, der var hentede fra Guds Ord; han fra-
sagde sig da offentlig den katholfle Lcere, og traadte ind som
Prcest i den presbyterianske Kirke, i hvilken Stilling han har
staaet trofast og urokkelig lige til sin Bortgang. Hans usvcek-
kede og urokkelige Tro paa det gamle og det nye Testamentes
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Skrifter, som ben eneste ufejlbare Regel og Rettesnor for Tro

og Liv, — hans varme Kjcerlighed til hans franske Landsmcvnd,
hans brcendende Missionsiver, hans heltemodige Kamp for
Sandhed og Frihed, og hans overbevisende Veltalenhed blev

hoflig anerkjendt baade i den gamle og den nye Verden, lige-
saavel som paa Ny Zeland og i Australien. Hans Arbeide
blev ogsaa lige til Enden af hans lange Liv kronet med stort
Held, og det var vcesentlig rettet Paa at bringe hans fransk-
canadiske Landsmcend religiös Oplysning. Han fik ogsaa
Lov at opleve den Vcrkst, han havde haabet paa; der udviklede

sig hos dem en Aand fuld af Tolerants og store Fremskridt,
baade med Hensyn til den Velsignelse de fik af Evangeliets
Forkyndelse, som ogsaa ved Udovelsen af deres religiose og

borgerlige Rettigheder som Lemmer af det store britiske Kejserrige.
I sit 90de Aar dode han stille og rolig i Troen paa

sin Frelser, Jesus Cristns, hvem han stolede paa, som den eneste
Midler mellem Gud og Menneskene."

Uddrag af Presbyteriets Forhandlinger.
Montreal, den 14. Marts 1889.

James Paterson,
Presbyteriets Sekretoer.



Indhold.

Sibi'

Forord V
Chiniquys Fortale . . .

•
, XI

Paakaldelse XIII
1. Kapitel: Fristelsen 1

2. Kapitel: Hungersnoden 7

3. Kapitel: En Barmhjertighedens Engel og Manna fra Himlen 12
4. Kapitel: En Loerdom om Guds Naadesbevisning i Forklædning 17
5. Kapitel: Gjcrlden betalt 21

6. Kapitel: Nye Arbejdere i Bingaarden 25
7. Kapitel: Et macedonisk Raab fra Canada 29

8. Kapitel: Evangeliet prcedikes for Tusender af Katholiker i
Montreal — Jeg horer Profiten i Rapierville tale mod mig
fra Prcedikestolen 33

9. Kapitel: Min Missionsreise fortsat. — Morderens Dolk paa
mit Bryst i Quebec 38

10. Kapitel: En fransk Officer frelser mit Liv i Bcloeil. Jeg
besoger Grande Ligne og Longuevill. Pastor Theodore Lafleur 44

11. Kapitel: Jeg faar Adgang til den presbyterianske Kirke, alene
med Bibelen i min Haand 49

12. Kapitel: Den katholslc Kirke kan ikke bestaa i de Forenede
Stater, hvis den ik e faar tilintetgjort Lighedsprincipet. Mit
forste Besog hos Abraham Lincoln for at advare ham imod
den Fare, jeg vidste truede hans Liv. Prcrsterne lader ud-
sprede det Rygte, at Lincoln fra forst af var Katholik. Mit
sidste Besog hos Prcrsidenten 52

12. Kapitel: Lincoln myrdes af Booth, Jesuitcrnes Udsending.
Prcrsterne samles i Maria Surrats Hus for at lægge deres
Planer. John Surrat holdes fljult af Prcrsterne efter Lincolns
Mord. Fire Timer for Lincoln myrdes berettes om hans
Mord i en liden By i Minnesota 68

13. Kapitel: Den presbyterianske Hojskole i Montreal og Rectoren
Mac Vicar

~

84
14. Kapitel: Oplobet i Antigonish d. 10. Juli 1873 , ... 87
15. Kapitel: Krigslisten 91



16. Kapitel: Hvorledes Protestanter, ja selv protestantiske Geist-
lige, viser en beklagelig fälst Liberalitet ligeoverfor den ka-
tholfle Kirke 94

17. Kapitel: En prcsbyteriansk Prcrst skotter »lin Sag. Katho-
likerne er igjen ude med sig Forfolgelse 105

18. Kapitel: Paa Vejen til Australien, Californien og Oregon. 109
19. Kapitel: Honolulu 113
20. Kapitel: Over Pacifikhavet. Farer paa Dybet 115

21. Kapitel: Ankomst til Australien 120
22. Kapitel : Virksomhed i Australien 123
23. Kapitel: Sandheden forkyndes i Montagne. Jeg undkommcr

med Nod og nceppe. Jeg bliver slaaet ombord paa Damp-
stibet, men tilgiver min Angriber 128

24. Kapitel : Et Selvforsvar 132
25. Kapitel: Mit fjerde og sidste Besog i Europa i 1896 . . . 135
26. Kapitel: Alvorlig Sygdom og Bedring. Opfordring til at

tale i Holland befulgt. En Uge i Paris. Besogt Tydstland.
Luthers Prædikestol og Grav. Hjem igjen til Canada . . . 144

27. Kapitel: Slutningen af Bogen og af Livets Reise. Cyiniquys
Erklæring om hans Stilling til den katholske Kirke for Opera-
tionen i 1892 og ligesaa hans Deklaration sex Dage for hans
Dod, om den Tro i hvilken han vilde do. Pastor Amabons
Ligtale. Principal Mac Bicars Beretning om Begravelsen 148

Chiniquy, den fransk-kanadiske Evangelisations Apostel 154
Beslutning af Presbyteriet i Montreal 156

Indhold 158



 



MILO’SKE BOGHANDELS FORLAG, ODENSE.

Udkommen er og faas i alle Boglader følgende
Skrifter af

ERNST EVERS:

KLOKKEKLANG.
KRISTELIGE FORTÆLLINGER.

Authoriseret Oversættelse af Fru A. Kierulf.
Med Forord af Pastor Vilh. Beck og Titelbillede tegnet af Otto Haslund.

4de Oplag.
Heftet i Kr. 50 Øre, indb. 2 Kr. 50 Øre.

VED GUDS THRONE.
FORTÆLLINGER TIL DET HELLIGE »FADERVOR.

Authoriseret Oversættelse af Fru A. Kierulf.
Med Forord af Pastor Vilh. -Beck.

2det Oplag.
Heftet i Kr. 50 Øre, indo. 2 Kr. 50 Øre.

LIVET I LYS.
Fire Fortællinger til de tre kristelige Trosartikler.

Oversat af Fru A. Kierulf. Med et Billede af Pastor Evers.
Heftet 2 Kr., indb. 2 Kr. 50 Øre.

GULDKORN.
FORTÆLLINGER OM TROSKAB OG TROFASTHED.

Oversat af Fru A. Kierulf. Med en kort Biografi af Pastor Evers.
Heftet 2 Kr., indb. 2 Kr. 50 Øre.

ADVENTSKLOKKER.
SEKS KRISTELIGE FORTÆLLINGER.

Oversat af Fru A. Kierulf.
Heftet i Kr., indb. 1 Kr. 50 Øre.

OLIEGRENE OG TORNEKVISTE.
KRISTELIGE FORTÆLLINGER.

Oversatte af Fru A. Kierulf.
Heftet 1 Kr.. 25 Øre, indb. 1 Kr. 75 Øre.

NAAR KIRKEKLOKKERNE KALDE.
SEX FORTÆLLINGER.

Authoriseret Oversættelse af Fru A. Kierulf.
Heftet 1 Kr. 50 Øre, indb. 2 Kr.

UNDER GRANER OG PALMER.
FORTÆLLINGER.

Authoriseret Oversættelse af Fru A. Kierulf.
2det Oplag.

Heftet 1 Kr., indb. 1 Kr. 50 Øre.



En Anmeldelse af Pastor Vilh. Beck.

I »Indre Missions-Tidende« for 23. Oktober 1893
har Pastor Vilh. Beck anmeldt nærværende Bogs I. Del

første Udgave saaledes:

50 Aar i den romersk-katholske Kirke. Et

Tilbageblik paa mit Liv af Charles Chiniquy. Udgivet
af Pastor Storjohann. (Odense. Milos Forlag). Denne

Bog vil jeg særdeles anbefale alle Kristne at læse, den
indeholder en af de mest interessante Selvbiografier, som

Nutiden har at fremvise, Skildringen af en katholsk Præsts

Omvendelse til Evangeliet, overbevist om Pavedømmets

Vederstyggelighed ved selv at have været Præst derunder
i en lang Aarrække. Vore lutherske Kristne ere vist

gjennemgaaende meget uvidende om den katholske Kirkes
Lære og kirkelige Fremgangsmaade og have derfor kun

liden Anelse om, hvilket Vrængebillede af Kristendom
denne Kirke er, og hvilke Modbydeligheder der øves i

den under Kristendommens Navn. Denne Uvidenhed er

ganske naturlig i et Land, hvor vi have været fri for

Pavens Regimente i snart 400 Aar, hvor man derfor har

været ganske tryg og ligegyldig overfor denne Sag. Men
nu er det paa Tide, at man kommer ud af denne

Ligegyldighed og Uvidenhed. Paven mister sin Myndighed
over sit Folk i Syd, dels ved at man gaar over til

Protestantismen, dels og fornemmeligt ved den over-

haandtagende Vantro i de katholske Lande; derfor rykker
han frem i Nord for at erobre de protestantiske Folk

tilbage. I England har han længe arbejdet med stor

Kraft, og nu er jo Krigen begyndt ogsaa i Danmark,
ligesom i vore nordlige Broderlande. Endnu bestaar hans

Gjerning jo væsentligt i at bygge Kirker og Skoler og
omvende nogle Grevinder og Baronesser; men vi kunne
være visse paa, at han vil se at faa disse Kirker og Skoler

fyldte. Derfor er det paa høje Tid, at Folk faa at vide,
hvad det er, han vil omvende os til. Læs Pater Chiniquys
Bog, og Du véd Besked!

Vilh. Beck
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