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Idig Nym- 

Jefu Tod! 

Hor! -— bor, Det racscseliifulde Bul lder! 

Gut-s Tommewcgn igennem Skyen 
ruller! 

Se! Fjælde splintreg! Klippers Faid 
Udtorbner Bring vaa Brug, og Sitald 

paa Strom 
Bildt rasende eranen fixier, 
Og Havetg ftolte Bande bruser. 
Se! Afgrund svulmerZ Vierge, synte 

Ueb, 

Højt flammer Jlden hist i Bølgens 
Fjed. 

Jordkuglens ftærke Grundvolb bæver, 
Fra Dybet Mørkets Drot sig hæverk 

Strig Sturm! — Stle Sky pcu 
Soltuglens Luc! iHimlens Bue 
Jertmaglen borer sig i Jer Hænde:; 
Tornkrandsen paa hans hvide Tin- 

ding brcrnder. 

O vore Syndet er de Hammerslasj, 
Der driver Spigtet i hans rene 

Haand, 
Og svore Synder er de Straschs 

Brug, 
Der engster hans betlemte Aand. 

O Gub! et du og Satan do- i Posit? 
Dit Hcrvnetsværd hat Frelserhjertet 

flatt; 
Og Slangen spyer fm Gift i Sauert, 
Som Sværdets starpe Eg hat Haaren 

Hpr Flammers Knitren! 
Smtt bcever Jorden under Korfetz 

Sitten! 
Hans Øje briftet —- Jefus dor! 
Min Jesus dor! —- min Jesus dor! 

Zrys dig, o Satan! —- triumfer! 
Dem-over hist i Dybet! — let, o ler! 

Von pines! — dog han er ej dsd 
endnu, 

Snari, snari J sicelve sial med Gru! 

Hsr Raabet! — Mærk det vel! 

Tit Gud befalet han sin SjæL 
htr Ruabett — hor! —- Det ers 

fu l d b r a g t! 

Jer Magi, —- jer Magi, er sdelagtt 

Solen stuktes, da han bede, 
Ak, for min, for Vetdens Brode! 
Mitten html-eh alle Flammeri 
Javhyl dig Stabning i fortvivlet 

Jammer-; 
Retfctdige, forfcetdelige Gub, 
can ieb og dsde paa dit Bud! 

M Alexander-, Casari hvad var 
Ebers Seite, 

MM-WWMlegakhahan 
wan 

W hatt stotmede Dem-nett 

» 
Leite, 

fdg Satan set- i häde Dyb san 
sandt! 

In Mdsiagm Mode, Im ej lange! 
c 

« W san ej ham sahest-age! 
W Sigm we- 
jtk W stg i Solglauds sw- 

I- 

Jesus leder! —- Fred pcca01 o 1d«n! 
! 

Straal Paaskesols— Svind bort o 

Tot-den! 
lBryo Lillie frem af Jordens Stad» 
Msn Jesus er ej længer dsds 

Lov og Pris og evig Ære, 
Korsets store Kæmpe verre! 
Slaa med Ftyd mit svage Hinte, 
Der er Raad for al din Smerte! 

Axel Mut-few 

Glædclig Paafke! 
En glædelig Paasie dil di hjertelig 

enste vore Lcesere! Og vi Inener, 

Paasken gidet saTlIg Grund til Glas- 

de, saa Lnsiet bebodet ikte at udlales 

sandnn date for gammel -kik5 Sky! I. 
s 

»Jequ dandL on jeg bar vunden 
Handeln faan den dunkle trositckrke 

Viskop, thdnl Brun, dg saadan inn- 
ger vi efter dani. Ja, Paaer min- 
der beitandig om Seirdindin·cl. Ten 
minder dm Jer Zejrvindinn, forst 
og fremmest, men der er onsaa god 
Mening i, naar di læaaer til: »in 
jeg dar vunden". 

La dvad dar del san for en Seit 
Jeiils dandtk Tet knn di faa en llnr 

theijillinn onl, nanr di lonmret li- 

ge fra Lc1ngfrednn, med ddad der da 

stete E friss Ell-Linde 

Vi ded jv, bdorledeg alle onde Mag- 
ter slUttede Pnnt for at san Bugt 

«med Jesus. Tet Var Jst-Terms Verdri- 

9liggjcsrtc :liaad, relikiiog Fangtiznte 
og fxolt Lkgoiizme der git formt. Teile 

Man stne pde iktc de fletteitc Midler 
fcr at fna Jesus domt til Dnden 
Der sog-IS ligefrem falske Bidnesi 
bnrd imnd ha!n, og da disfe itte Eil 
ftemme dvereng, fna benvttek de den 

ftrcekkeligite Anmasziielse, erllokrser 

huns Vidnesbnrd at han er GIle 

Son, for Gudgbespottelfe, og san 
dømmer de ham til Døden paa det. 

Da de san lommer til den romerste 
Landslkøvding for at san Daumen 
stadfckstet, bruqek de andre Band-ern 

Hun gør sig seld t"l Konnt on sætter 

sig ap imod Kejferen, siner de ber. 

Dei, mener de, slal Viele pna Land-.- 

bøddingen Dei hadde den ilte de-q 

fotønstedse Virknink1: wen ina mezaet 
rnere virkede san derek Strie» orn u: 

kdrsfckfte kam, dem den thankfrkf 

.cJøVdinq. Han disntsksek Iksnk ftr 

Isoliets Beqcerinn til th ldsekfsftts 
Den lirkeliqe oq verds liae llinc i g-: as 

knspsxnen imod harn 
Lg faa risse Montag ma Evenke 

der udiører Bøddelljeneiien med Fess- 
baanelie, Epot og Kcrgfces«elie, —-—- 

dem slal di blot lige nævne. 

Alle Jer THE-ende: flntter Bank 
imod hern, ledeke af ,,«.UE-«!!e-!5 »Fr- 
sie«, rn, bang Kenner slner ell»r krrs 
der i ijui. Tg Enden blioer, at 

Jesus der vaa Festset, on bang Fjen 
der judler oder deres Zeit -- ra: 

tinnok med en lille B: od i Samvits 
ligheden. 

Nnar vi bætek delte i frifl Mindej 
Paaskemorgen, og vi satnles om Bad-! 
findet: »Hu-ten er fandelig anstan: 
den!«, san dil vi have noget af en 

Forftaaelfe af den Seit, Jesus vandj. 

Selve Dpden er ovetvundens Al- 

dtig havde man hørt Magen, at en 

Mand, der var dsmt som Fotbtyder 
og dsd paa Kotset, hvis Side var 

gennemstutten med et Spyd, —- al 

han havde taget Liv og var gaaet ud 

wf Graden. Nei, Mage til Vudstab 
dar aldrig lydck hvetlen fst eller siden. 

Og med Deden er alle andre Jjen- 
der ovetvunden. vaer switet de 
ikke efter ham paany, alle de, svm var 

saa stetige for at faa ham as med 
Livet? Simpelthen fotdi de et over- 
·vundne. Jesus er Sejrherten De 
sindet pag at udssprede den Ltgn« at 

Disciplene hat stjaalet dam, —- men 

give sig l Lag med hanc paamyl —- nej 
det ptsvet de ikke engang paa. »Je- 
suz vandt«, vg detved dliver det. 

,,Og ieg hat worden« Bat det 
ikke i Grunden den Isjlelfe, der gis 
igennekn Diseiplene, da de modtog og 
mode Wobei om deket henei 
Opstandelfes Je disselig. Dei et 

itte need-ne Nordens W, der first 
ee dont-neu paa den Tause. Jefu Seit 
var en Seit for band Visekple og 
JUMM J Zelt- Stlt list-I de- 
lseje for esse, fein tm paa hatt-. 
Med Iesn hegten-esse var Visierte- 
net hnad geavlagt, men med han- 

II 
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heb og meget anbet, og de hcrr ogsaaj 
vundet over baade sten sog ham,T 
sum havde »Don-us BEIDE-. s 

Altfaa — vi Insta, at vore Leisew 
maa fejke Paasie som en Sejrsfest for. 

FSejten over Synd, Dis-d, Djævel vg« 
jHelvede med Forstaaelse af, at Jer 
kSejr et Sejr for alle, fom ttor pag 

.ha1n, en Seit, der er vundet, og ct 

Haab om endelig Seit over alle Guds 
Riges og vore Zikaden 

Glædelig PaastefestZ 

Sandtpedens KongQ 
Bibelsl Studie. 

Motten Pontoppidan. 

Naat Regnstyen aaar hen over« 
Stovem bpjek dens Kronet fig. Men 
baaeftek reitet de sig osp igen, og det 
vacde Løv stinner i Zolm Saale- 
des reiste Jesus sia eiter sin Sieh-« 
lamp i Getsemanr. Hatt itod nu, 

icsm tun den kan staa, der farft hat 
tnalet. 

Og han maatte staa meaet bin 
Lanafredag Morgen — for sfjpperltks 
prckiien og Randet, fcr Pilat:i—:s, sei 
Herodes. Men overalt ftod ban med 
en Holdning, fom var bam værdia 

Da vaerltedraslten speraer dank 
om hans Late, spat-et ban: Jea bar 
talt frit for Alverdem jea tat altid 
leert i Sonntagan oa i Templed book 
Fallet iamles fra alle Kanten Jeg 
bar Ette talt i Lande-m. Hvorfon 

zspøraer du mia? Spøra dem, fein hat 
thart mia; de ved not. hvad jea hat 
tagt! 

Saaledes naater ban at lade sigJ 
fcrbøre om sin Late. La det frej I 
disk, selvfolende Saat indbrinaers 
kzzm et Mundwa I 

Da ltan dlev opfnrdret til at spare-i 
paa de falfte Vidners lldiaan, staats 
Vidnegbnrdene ilte enaana itemmekel 
overens, tao ban. Han eilte itte sval 
re et Ord. 

Kun da deeriterrseiten besvor ham 
red den levende Gud at siae, om han: 
rat Ftriitus, den lebende Guds Son, 
spare-de dan: Tu dar sagt det; jea 
et det. 

Han vilkie viere fia ielv betendt, net-i 
iaa paa dette Sied, kaiaa i dennes 
neddcerdiaende Stillina. 

Men ellers ivatede han intet, hvpr 
meaet de end vidnede mod ham oaz 
antlagede dam. Ztcd ganile fang-«l 
La det lamme aentoq sig hcs Pilatus 
ca bog-» Hundes Lg det heddet, at 

Pilatus- »forundrede fig same« over 

rette. 

Ter flal Viit nraet til at vætle den: 
ne romerfte Landberdinas Foeun 
beina. Men han tan tte anret end 
itudfe over den Stiltelie, der denne 

Mut-am søres ind ad TIren til bunt. 
Hart staat saa fait paa fine Foddcr 
ca er itte det mindfte dir-nac- int Pi-l 
latus eller for noaet «1llennefte. Doqt 
er der liae iaa Iidt Zdo af Lpscet 
ighed kam ai Fenat i Esaus Mine. 
Tier er en Fattethed Da en høj Ro If 
den Aet,- som tyder paa gennemstridte 
Sturme. 

Og da Pilatus staat foran ham oa 
ifpøtaen er du Jadernes Konan da 
hat det vel egentlig været ment fom 
Spot; men Pilatus tan itte sinIe 
den spydige Tone. Uvillaarlig lag- 
get der sia i Spøkgsmaalet ncget, 
der narmeft lignek LE:b-dighed, og 
tom ger, at Jesus maa spare derpaa. 

Fsrft svatet han tilbageholdenh 
Mit Rige et ilte as denne Beiden 
Var mit Rige af denn-e Vetden, hav- 
de vel mine undergivne stridt for det, 
saa jeg ilke var dleven udlaveret til 
Jederm; men nu et mit Rige itle 
detaf. 

Nei, det lau Pilatus forftaa, at 
den Slagö almindelige Kongee et 

han ilte af. Men — siger han, sta- 
dig meke inteteöferet ag betaget — 

er du tkte dog en Konge? 
Og un maa Jesus viere sig selv 

beten-or Som han staat der med 
bagbundne Arme sparer han med 
uforltgnelig hsjhetn Du siger det; 
jeg er en Mage. Jeg er derttl fjdt 
og dertil warmen til Berden, at jeg 
stal vtdne om Sandheden. hver den« 
M et af Sade, Ihm-e mtn 
Ritt. 

Da dreier Pilatus sig am paa 
seien· Det gaat dog vieteltg tue 
an sauste og aldeles at lade sig im- 
mer ca gleite-nie, at man et Ov- 
iigheden og den anden et Jungen 
Med et Wut heut-sitt »Und ee 

tappt-ve- kkpdek Pia-ta- Samtp- 
oq»W ad qv Dam. 

z»:xi»!amaiiwstvcdoos 
bis-«- st tm m m sma- 

l 
1 

l 
l 

Pilatus hat meet ulædvanlig flat- 

ejeiZhin Morgen. Han hat vitkelig 
istimtet den longelige Majestakt hos 
;sin stallels Fange —- har været paa 
ZBejen til at gennemslue hans Jnlog: 
kalte-. 

I Jne saacedes de jpdiste Rast-has- 
.ijenere. De hat iniet opdaget. Saa- 
danne Foll »- eller sial svi sigse de 

kalleefleste Foll fee tun paa Udstaf: 
Heringen, og en Majeflast i fatlige 
icheder et imellem dem ille site Stil- 
Iling Verd. Jesus hat jo ingen For- 
gyldnina og Stads paa sig; han bli- 
ver Elle opvatfet oa leummet Ryg for 
as de itcre oa fornennne. Toært imod, 

Ihan man staa op fotan dem og lade 

jsia belmndle, som de findet for godt. 
IHan er da all andet end en Kotige. 
sHan er en Siallel, flei og ret, der 
ilal lind-e Mundslag, naar han bliver 
lrn i ssne Evar iil Yppersteptæsten 
I Tidliaere, da han siod fri i Temp- 
’leis Bueaanae oa prcrdilede frt Fol- 
Iflet, bavdc Dvriahedåtjeneee. ndlendle 
,iil at fkrnasle dam, nasatet ai lcegae 
Himnd part bam: tbi de havde faacl 
Jndlml af noqet helliai og ulrasnte 

liat bog bam. Denne Fortrnllelfe, der 

.-.:.,:c.v Jesus i Follets Øjne, havee 

»Hm Naadslierrerne cenafteliae. Men 
Ede bar tcrnlt: lad os- bloi faa bam 
larebet oa slæbi for Domflolen, saa 
Fvil Fortrvllelsen nol hervesx La 
del Viier sia nu, at Raadsherrerne 
pbar set ret. Da feist Jesus staat 
banden fænaslet af Lvrigheden 

zfiemrlet sont FokbmdeL da er i 

Folls Ljne det imponerende tanei 
dort fka dank Han et liaesom sun- 

slel samtnen csg blevel miner Lg 
»der paalommer Raadliusljenerne 
denne underlae Luft til al tret-de vaa 
en Lem. Te lavpes om at ipotke 
Kam Da spntte paa bam oa flaa harn 
nxed Nerven ,.Noale lastede et Klar-; 
de over hacn rg dællede bans Ansial 
og slra bam i Ansatel da fande: Spaa 
os. Kriftus, hvem var det. der ils-g 
dig7 La manae andre Bespotielscrl 
«.«gde de imod bam.« ; 

Man betet file, at Raadgherternel 
hat føat at hindre diåfe Misliandlimi 
ger. Enarere hat de applanderetl 
dem, ja maafle liaeftem tilsinndelj 
dertiL Tbi det vilde have en heldial 
Jndflndelse paa Befollninaen, nagt 

ten sit at fe, hvor ynlelig og diewe- 
lsg han stod, der bidtil var dens- AH 
aud. Terfor ned med ham af Wie-! 
destalenk Lad DE vise, at kan er Eltej 
andet end en Person, man lan spar- 
le til og spytte paa, saa megei man 

l:-fier. Lad dem se det, de, der staat 
ude i Gaatden Da trænaer sig san-knien 
for-In Vinduetne for at se ind. Tei 
Vil gsre sin Virlning. 

Ja, det get sin Virlning. ——— Man» 
lundse mene, at saadanne Mishanks 
jin-get sblot vilde forheje Beundti:1- 
aen for Jesus, idel de lagde Matt: 
riet-Z Glanz om hans Bande. Ja 
asnfle riatiatz lanledes vil del aaa --—«« 

biueftey naar man er kommen til at 
le, at han, der blev saa dnbt ned 

vrkrd«kgel, dog var den store, den bes- 
liae. Men i Lieblillei er Virlnini 
aen en aansfe anden. Deti hat Rand-—- 
ltkekrerne ille fotreanet fig. J Lise- 
kilillet vil en nedvceskdigende Behand- 
Ein-a fra Øvriahedens Side virleliq 
nedvckkdige ham i Mangdens Øjnr. 
Te, der sek til ude fm Gaakdeu on- 
lpcerke Øjnene cv og siae til sig selvc 
altfaa taget det en saa ynkelig Ente 
med hans Sidkhedl 

Et as Ansigletne der ude tilhøree 
Simon Peter. Han see ud, lom om 

alt i hans Jndte var i haablIs U- 

orden, i vild Flugl. Han er endnu 
ovekvceldet af del Jndttyl, han mod- 

tog deeude i Getlemane, den Gang, 
de lokn med Stenger og Blus og 
Lygter vg ganfle toligt gkeb Jesus, 
bandt hanzhænder og sprie hatn bott. 
Da saa’ Peter i Jesu stille Overla- 
denhed ingenlunde nagen Marthe- 
stothelx Snatere fokelom del hakt-» 
at der faldt el Starr af det lattetlige 
over dam, der havde ialt om sig 
felv som Gut-s salvede og om Gabs- 
tigei, der stulde komme, og nu blev 
han fcengtlel og llcebt for wish-i- 
den som en ganste almindelig Urp- 
ltiftet og Falles-nisten 

Saa var ban vel heller ikle andeils 
Alle Thle der havde lkggei gemle 

i Peter- Slnd, samlede sta samtnen 
og Mel-e paa. Alle hans jaevni 
borgetlige Mutter Manne-da Des 
vat, sont am der faldl ham Sie-l fea 
Wenr. hats sau« Jesui, Iln Wit- 
vareude herze og Weste-, pludsellg 
afilml fein en nlyttellg Mee. 

Da Peter simmnede stg pg ltd med 
de and-se. 

Ognueedankmmenlndlsaati 
den M Optikepr MU. 

Han maa dog se, hvorledes det gaar. 
Og da han ser Jesus stillet op ovr 

sor Lorigheden —- Jesus i sin Hiel- 
pelIshed og Jntethed, Øvrlgheden i sin 
Ophpjethed dg sitre Myndighed —- 

da stammer han sig endnu niere. 

Hvad hat han bog indladt sig paa, 

Iidet han sluttede sig til denne Mund 

»og sulgte ham? Hvor har han saa 
ledes lunnet lade sig sorblinde? Var 

han dog bleven rolig hjemme ded- 

sin stierbaad i Betsajda i Stedrt 

for at lade sig sorlotle af denne umt- 

keliget Men man maa del lunne ta- 

ge Foden tilbage: man maa endnu 
lunne tyste sharn as sig. 

« 

» 

Hu! det er loldt! Peter maa Inn: til Jlden at varme sig 
Det er dog ubehageligt, som den 

Pige sidder og stirrer. 
»Du skulde vel itke være en as deiie 

Mennesles Disciple? 
,,Jeg? Hvor vil du ben? Jng 

sendet ham ine.« l 
Peter findet det dog raadeligst aiJ 

aaa nd i den forreste Gaard. Han 
derer Hauen galr. Snart ester meet- 

ter han« at man ogsaa der ser paa 
ham og stiller Hoöederne sammen. 
To Gange maa han svcerge og for-« 
bande sia paa, at han ilte er Jesu 
Discipel, og at han lender itte det 

Mennestr. 
Anden Gang galer Hauen. 
Og just i det samme ssres Jesus 

over Pladsen. Jlde tilredt og over ; 
spnttet slcrbes og pusses han srem as 
sine Bødler. 

Og han vender sig og ser paa Use-i ter. 

Og Peter gaar udensor og grcrderk 
bitterlig 

MorsorZ —- Fdrdi han itle er med. 
Da deres Øjne msdtes, saa’ han jo, 
at det var Kotigen, der git sorbi. — 

Han saa’ ham stride hen ad Ærens 

Vej —- hen at vidne for Sandheden. 
Han saa’ Lysets Banner vaje over 

dam. Han saa’ sham vende sig, ligei 
som for at se ester sine Folgesvende. 
Men Peter var ilke med. Jngen var 

med. 

Peter kunde have hast Pladsen lige 
efter hom, tcrt i bans .Fodspvr, slcrbt 
og pusset srem med bundne Arme 
ligesotn han, bespottet da bespyttet 
som han. Men i sin Uforstand haode 
ban sorfpildt sin Hædersvlads -—- ocr 

singtet i Getsemanr. Oa nu havde 
h.:.-! fsrmatet Ham, den herlige, —- 

soriiek.ss«st Hans-, bdem dr« seit-r nu 

vilde vcrre uvisnelig Ære at folge. 
Bitter er Petch Graad: For sildc! 

For sildel 
Han saa’ Kongem Han saa’ hans 

Herligbed — den Lidelsens og DI- 
dens Herligshed han hidtil aldrig 
havde kunnet forstaa, den, Maria 
bavde anei, da hun brød Alabastw 

LUTHER cOLLEGE, 
Rache, Wis. 

Dunst Hojstolr. Ac. ist-wies Normal- (,’u: 
lege— Husinesss course-. — Ten l. Mond 
ber aabneg Wen-l Junius for sank-atme, im 
a:»:3:-c paa Ha »den 

scka mer .s(c.taloq. 
(' « .««’-.’st«LN. 

HvIDTöLs 
Der mindesle mein velsmnszomles o« 

umknsitsulmsmltntst Gnmmuunsnl 
Mast uiz llumlts Anhe l-·1t I sit.szin-!s s 
M Läge-. Nil-les u- isoketningdulk 
Du entsti- Mastul sum ils-lik- ct beut 
des-»Ich tun-I H Ast du«-einst til slki 
Nun-I- in Lan-list us i all-.- Tillus-In 
Hin-I d- n l- s-« Jstks sstjgiius lim- sulide 
A Wulst-» Ist- 

ssUc cl» VIII. co. rissest-. Vl- 

ZiterJUalcricr 
og andre K;.1ntnmt-:ier com Ponmmy 
Vkomstu Wut Las.dikch vq Manne- 
Zcenet »in» ndkut -i,.;:f.- og billigt Bed- 
sie og hnsssfte n--m«.7«.-«-c-O ,-11n.-n. CTUbt 
»Dir m si» .is Hase man-so but-mer« 

Vesmäimq !1::«.-«1«·; « ven- .’.. :1t.1:qertilAl- 
ttnmmnu r 2«. H. Jk HE- .- N 
M Ilsssgauax tsstn ctl « tun- hwa 

Før De køber Billet . 
til ellek in 

SVERlGE 
s NORGE. 

DANMARKOL 
FINLAND 

til-IM- undektegkmäe ellet stumme 

Ase-stic- 

AMERICAN., F, 
« DomNIoN- og «- 
wnITE sTAk uNEs 

Værdikulde Oplysninxek sag-a- 

» 
usde Rejscm Zilletpkisck t-. m- 

! senkte- pk. mag-mensc- 

I 

s Money order-h Vol-tief umt 

Travelers checks achte-Les til bil- 
« 

ligste Prisci- 

Fsuncls c. tuton 
VIII-. PAsth Ast-IF 

M. W sc. cost-» m 

ltukten og absng Salven over Je- 
sus. Da Jesus lob sit Sie hvile paa 
hom, og deres Sjcele msdtes, da af- 
slstedes det hele for Peter. Hatt fau’ 
Jesus gaa fotan fom Kotigen. Og 
kan saa’, hvorledes Sonbbedens Hier- 
flarer vilde flotles i hans Spor —- 

andre, mange andre, men ilte Simon 

Pein, som haode forneegiei Kotigen 
i den afgokende Stund. 

Du gradet Peter, du stjulet dil 

Ansigt i d«?ne Handelt og halte-. Ja, 
gaa du nu hjem til Bewij til 
zkone sog Bom. til kolige Dage med 

Fisledræt paa Genefarei So, til at d- 
i din Seng, noar du engang ek mal 

of Dage. Men der bliver like nogei 
of at folge Kotigen og do med hom. 
Dei hat du fotfpildt! 

Dog nej! Dei laa ilte i hans 
Blit. Da eders Oer og Sie-le mod- 
tes, fornam du da ikle, at han vilde 
vinde dig, ille foklaite digLZ Halt 
vlklde vinbe dig tilbage og meb diq de 

andre, som i denne Nat foramedes 
paa hom. Hcm maatte Vinde ederx tbi 
ellers var Ihan jo en Konge uden Ri- 

ge. J edets Hjettek bar hscm reist 
sin Trom, og naar J fviofen da val- 
lek hans Trom. Da ejer ban jo in— 
tet her i Verbeu, og hvad flal lmn da 

svate, nackt han kommet til Pilatus, 
og denne sporgetI et du Range-? Hans 
ringe Dkagi og hans bundne Hcknder 
lau ikle betone ham bans Keime-var- 
dighed. Mcn naar du, Peter, itle vil 
vcete ham betendi, —- naak J, bang 
Disciple og Vennek, ille vil vide af 
hom, da hat han ille blos iniel Mae 
of denne Buben, men heller iniet i 
denne Werden. 

Dei-for vender han sig og set paa 
dig — hævder smKongemagt k- brin- 
get sin vallende Trone til at staa· 

Tbi nu hat han dig igen. Du vil 
ilke forncegie bam mete, men belende 
bam i bit Liv og i bin Ded. Du og 
de andre vil rejse hans Trone i mange 
Mennesiehjetier, og efter Aartusing 
der vil den endnu staa. 

Dei-for san Jesus nu qaa ben og 
fvare Pilatus: Du siger det« jeg ei 
Kotige. 

fFrIt Vidnesbyth 
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Hcschitfct 
En Fortælling af Q. Glaubtecht, 

paa Danss ved Ellen. Bogen er ogfaa 
solot af Kitkelkg Forening for den in- 
dre Mission i Danmark, hvillet ga- 
ranterer Jndboldet for at væke qod 
og fund LEZninxp 

Bogen et paa 96 Sidet og kostet 
i Omslag 20 C. indb. 30 C. 
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