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Jordens Salt og Verdens Lys« midl i Ktlstrndontmen. Der er sit like er imod edeez er med ever.
lett mange Tom l bis-se Dage hat se
Matth. 5).
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Plan end Moldsfagen »Mit Rige
et Eise af denne Verden«, siger Jesus
M. 18). Men Afholdssagen er en
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ledjasvelen er en virkesig osnd Aand, cg
stote Kamp, som Mørkets Fytsle
Dommee elle: Deler mellem edee?« fører for at vinde
og bebolde Herredette vau Spstgsstnaal (Lul. 12) Lsømmet over
Slægten, er den shcetaf
Im vel ogssaa rette-Z til dem« der oil
der
staat under Dritteriets og fremme den.
deling,
irot jeg, at den kristelige Afholdsber
indunke andre joridiste Spsrgsmasal Zank
med dens forskellige KompagDel er Krislendommens egel Salt,
rægelse
hat Evne til at naa videst. Men
under Kristendommens Afgørelse. Og nier
af egentlige Drankere, Selstabzi der i denne Sag vsser sig llle at have lad os ilke
strides devvm i Ord, lad
var Kristendontmen pkcediker: »Eet
mænd, letsindkg Ungdom, Bedenken-, labl sm Kraft og endnu sial faa Lor- es
hellete letpr i Gerningi Saa spilset fornckdentF
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have fvætl ved al more sig uder -Ka-kligl;edsmsoliv end nsogen
er Kvinde, der aldria tot ytre en
sk
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Kristus dar elstet mig brer Situation
er M ikke mcre
et l’0.—U-.0rt vix fisa
»der-es Standsset
m.t M Kot-log.
nforstyldh og hans Karligshed win- »fo:tvivlende? Den rstte Selvbevidst
i
losg link "l« Ik UII M .
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den herllge Dag, da Slceglen virlelle human Grund, ved blos mennestelige vde det liebste·
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