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paa Jordem i Dsden og Evigheden. 
Dette er min Forftaaelfe af de hel- 
liges Samfund. Og nu, Bruder og 
Stifter, som lasset dette: man jeg 
lau i al Brodrrlighed fige til dis: 
Elfk Guds Ord, brug det flits 
tng thi det er Begnndeslsen til de 
helliges Samfund. Elsk din Bibel- 
bog, brug den hoer eneste Dag, ilug 
Ordet oq sordøj det vel, saa det bli- 
ver til Føde for din udsdelige Sjæl 
.Vend daglig tilbage til din Laubs- 
pagt, og du vil altid finde for-met 
Stnrke dervrd: nyd oftc Herrens Le- 

geme oq Vlod, sont Bat-net nyder 
Modcrs Mælk; det ftyrker Tros- 
livet oq fresnnnkr de helliges Sam- 
fund. Er des belliges Samfnnd fvagt 
i vore Tage Csom voqle mencr), sao 
et det sikkerlig fordi GudssOrdct 
med Sakramente-mes- Forvaltnina 
ikke indtaaer den af Herren bestemte 
Plads for os, for dig og mig, den 
enkelte. 

En lille Ting endnu: Den Artikel 
om Stabelsen er en Gang for alle 

stet of Gud Fader, ligcledes er For- 
lssningen fuldbkagt ved vor Horte 
Jesus Kristus, men den Holligaand 
driver sit Vwrk uden Afbrydelse ind- 
til den yderfte Dan. Maa han nu 

ogsaa faa Lov til at drive alle fine 
fande Vorn lasnaerc ind i Ordet om 

Syndernes Forladelse ved Jer Død 
og Moti, saa vil det hellige Sam- 
fund vokfe mere oq merk-, thi de 

Beim, som er fia bedide at de er 

todte faa dort, vil glæde fia faare 
meaet over Frclsen ved Jesus olemv 
og Aanden vil binde Retter-ne tast- 
tere til hoerandre i Lov on Pris» 
fordi de fik oqsaa Lov til at vcrres 
med i de frelstes Tal, de belliqess 
Samfund. ; 

Med Hiler oq Tak til alle Brei-» 
dre og Ssstre i den forenede Kirke 
fta en lklle Bruder i de belliaes 
Smnfnnd 

Hans Nielfcn. ! 

Btcv fka Japan. 
XVIII. « 

Vi er lim- lommen hiem fra en« 
Udflugt, idet vi bar tilbraqt vore 

Juledage i slntumr. 

Vi lotn der Juli-often og qit di-» 
rette im Ztationken til Flauelch hour 
der var samlet onikring 300 illkemicix 

ster, not-one og Binn, til Juli-trat 
Tet var san l)jemligt, at oasrcs der» 
bl.mdt alle de tendte Ansiater: men" 
rot let at tunnnc til at hilse pau- 

de tsitleltu mir dct itle, da He imri 
Paklist sont Eild i en Tønde tilTroD«:s« 
for, at alle Reiswein-« i Hufet var 

taget ned, san Forftue, Prasstous Ppi 
sein«-, Mitten og Sovetmtnucr var« 
taget i Bring iom en Tel af ziapellets 

Portions-s smxg lblondt andct en« 

japanst Ovcriættelie af »Stille Nat, 
helliqc :lkat«) og iccitcrcde doch 

Bibclftcdek CL ut l, Liis 88; Luk .., 
1-——:kt); Zaliiie19,30 m. fl. Ztl 
Von unge Mit-nd fta Stolen Mute-« 
de samtnen med Fruerue: Wie-lim, 
Yoncsntura og en trcdic, der cndnu 
itke er døbt, sang firftcmmigt Old 
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kirlcns, Te Tcum« saalideö Tom vi; 
hat den overint, udmasrtVt og nasitcn: 
okdret, paa Japanst ten fri Ova- 
fasttelie hat vi i Salnusn »O store 
Gud oi louc di«1«). Tot lød ganfkc 
fortrinlth oq Visier, at Japniierius« 
er vtsd at komme mcsd paa Zangen-II 
Ontmade Zum en Gan-L og det i1 
den gut-it latolste1 Domtirke i To T 

tyo bar jeg hart bedre Sang fra 
janpanske Struber 

Statsadvokaten, der blcu tonfik-« 
meret i Sommer, læite Juleevanges 
liet til at bcgynde med, og vor dygs 
tige lille Jwadomi, der haaber at- 
komme til Blair næste Efteraar for? 
at ftudeke, opiendte en inderlig varm l 
og gkibende Bim. 

Før Juletræet blev tændt, taltes 
ieg ud fra Mita ö, 2s-t om Kri 

stus som den entge, den uforander- 
lige den iande Gut-, det iande Men- 
neske,Tieneren,Hyrden, Kotigen. Ved 

Gaveuddeltngen blev det oplyit, at 
der havde været 9, fom havde været 
til Søndagsfkole regelmæöiig hver 
Smdag Aaret tgennem, for 2 at 
dem gialdt det endog for 2 Aar. 

Da vhm bar 8 at vore dygttgste 
Sindagslkolelætere her i Kumamoto, 
hat der været Ttlbageqanq i det 

time Halt-san de nye Lærete mang- 
lede Ertqung og Bin-neues Tilltd 
es Mligbed Gennemlnttiiallet 
var alltqevel lidt over 91 for hele 
M. Mäuse of dem bar vi haft 
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i 5 a 6 Aar, enkelte endnu længere: 
nogle af dem er vokfne eller ved at 
blive det: de fleste af dem er fra 
gode Hiern, hvor man i Stedet for 
at hindre Sondagöskolens Jndflydels 
se tvasrtimod ønsker den. Alt dette 
nor, at man tun ikke andet end se 
paa denne Side af Arbejdet med 
lyse Forhaabninger for Fremtldenl 
Og nu, med Haab om at faa starre; 
Lokaler til dette vigtige Arbejde, erl 
der endnu lysere Udfigter. 

s Juledag 
l 

var vi atter samlede der til GudssI 
tjeneste, ved hvilken jeg prasdikede 
oder Gaja-J Zpaadom i 9, 2—7. 

Vi havde Optagelse af en gammel 
:lI«’and, dcr1fot qodt en Snes Aar 
fiden havde været epifcopalsk Kri- 
ften og Forftander for en stor Reis 
qeringsrsfkolm san fnldt han fra, lenk-; 
de et Liv saa daarligt, at Forftanii 
derposten blev taget frn hom, ogs 
nu gik det uedad Balke, saa html 
sont til liqefrem at lide Nød; eu; 
Tid var lmn Omsrsastter for en afs 
de størstr Avifer i Tokyo: han er 

nemlig dngtiq i Eimelsk, men det« 
nil oglaa galt: ban haunede saa oms’ 
5ider her i stumme lwor han blen« 
Laster i Engl-Ist for de herxscerende» 
Lffirerurz lmn kom med til ("iirke· 
bog-H os on smer at vasre blcven etk 
lnslt nndet Wonne-Um nn bleo bonIf 
skm optcmct ved Konfirmation Vagss 
efter lmvde ni Altvmmm. men ieqT 
Eik ikke nt vide, lwor mmme vi vnr,J 
del furefom min, at det var den« 
ftørfte Flot, vi endnn bavde verret 

« 

Linden Jniedags Aften 
blev der holdt stor Fest for os da: 
det i Aar var fuide 10 Aar femman 
i Martcs :lI?aaned), siden iea boldt 
min ferne iananske Priediken Oele 
den japanfkslntbekfke Kirke acw os 
i den Ilnledning en Rade i Eiter- 
:mr. sinknme Menighed vor med der- 
til, nien de nilde gøre noget derndiz 
over, og nu kom de med en Tal-? 
lerken eller et rundt Stegefad man- 

Tfe der vor 18 Tommer i Tinkt- 
maal, det var af deres niestfinefte 
Poreelmiu den havde kostet cnnkrinqi 
ned 5 Tollan. Tet Var en hel Hei-« 
iid i siq felv med Taler-, Ben, Sangs- 
oa feitliqt» Zamvasn der iikiert’ 

lsnndt es endnn nkekmere immneniI 
end noqu Sinde spr. De havde keth 
Pvreelasn for at det iunde blinel 
flcmet i Stoffen sna der kunde bli-; 
ne Leiliaded til nt gøre det hele omf 
iqen om 10 Aar. I 

Bot Byggegrund I 
blev natnrligois ogfaa taqet grundigi 
i Tjeseimi i de Daue. Og det taber 
den ikke ved. Tet bar nait ainiins 
deliq Forundrina, at vi har faaeti den im billig. Tet, der hinw, var,I 
at vi baude Venner til at handle; 
iom vore Agenter: en af dem ekFeetsi 
ter til en af vore rate nnqe Masnd,j 
der baaber at staa iom Prceft her-"A 
nde en Dan: en anden var Onkeli 
til en af vore kriftne unge Kvinder.j 
Det viite siq iniidlertid mnuligt at- 

faa mere end 2500 Yen af en Bank-, 
nu for Nytaar: efter Nytaar kundel 
vi faa det, om vi kunde vente ina! 
lasan men det qialdt io om at; 
faa det i Orden inden Midten af- 
December. Og Hiwlven kom, og det 
fka en Side, vi aldrig havde ventetz 
det. - 
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hat vi haft en Prokurator til Naanl 
vi hat prøvet at blive Venncr nied 
dein, mcn det bar stmndet bele- 
Tidcsn paa dem. De er ivrige Bude 
hiiker on bar aldria villgt ind i no-! 
get intimere For-hold til os. Det« 
fidfte Aar bar de haft wegen Syst-I 
Einm, on maaske det bar gjort nagen 
Forandring: nol er det, det var den 

Mond-, der kom os til llndfætiiing,l 
idet ha» var using til at imm- imnol 
Ren i med det samme· 

Her i Japan er nieqet jo helt nn- 

disrlisdes, end bet er i Besten: der be- 
reqntsr vt jo altid Nenterne i pro 
Cent per Anna: her bekeng de pr. 

Tusinde pr. Maoned: vi betaler io 
altlaa ikke »Prokenter«, men »Pro- 
miller«. Det gcw Anlednlng til en 

Fell i mit lidste Brot-, hvor ieq 
Jmeddeltg at vt nok kunde faa de 

13000 til 9952 i Stedet for 
JOM Det betsd, at vi kunde faa 
Wem til 9 Yen pr Tuiinde pr Maa- 
ned i Steden for 10 Pen, eller med 
andre Ord til 10 og site Femtedele 

Ehr. Cent l Siedet lot 1295 pr. An- 

Ino. Det ltk vt oglaa at Prokutatos 
ken- 

k— 

Det hele er altsaa nu i Orden. 
Vi bar faaet Skødc, og vore gode 

Jdliaadhusfolk har satget for, at der 
Tintet mangler selv Træerne paa 
lEjendommen er specificeret » 

Efter gammel japansk Skik har 
Sælgeren Lov til at bo frit i Hufet 
en Maaned eftet Skødets Tising- 
ninq, men fra Midten af Januar 
kundc ni baue lwgyndt at reparere 
Busch fna vi lunde have flyttet 
ind i det til Morts og faa sparet 
.(Qapcsllejen, men her or Skuffelserne 
bmnndt Vi hcmber dog, at de ikkc 
fkal blive vorige-. 

Som jeq slrcsn sidft, hat vi laant 
TM Vom som fkal betales nu til 
Nytaar· Des-Juden fkylder vi 300 
Von ben, Tom Past. Nielsen og im 
hat laont paa den forenede Kirkes 
Vegne, da vi ikke har faaet tilftmsks 
keligt herud til at betale Lønninmm 
løbende Udgifter osv.; de flulde vg- 
5m1 betales nu til 1. Januar. 

Tet lmabede vi at kunne gøre 
paa folgende Mande: Vi bar hidtil 
fnaet Penqene herud for et Knar- 
tal nd Gangem da det fo er meqet 
billigere at fende dem paa den Maa- 
de, oq naar de kommer fortidlig, 
faa been-r de —1«’-? Reuter indtil den 
Dag, da de er fokfaldne (disse Ren- 

ter, bebt-ver jeg vel næppe at til- 
føfe, qaar ind i Missionskassen). 
Nu ventede vi fcm sidft i denne Maa- 
ned de scedvanlige 825 DolL og 
desuden nogle Dollars til, som fkuls 
de dække det gamle Underskud 

Men —- forleden Dag kom Penges 
breuet oq det indeholdt for førfte 
Gang, tror jexj nok, ikke andet end 
det, der fkulde udbetnles, del-J sidft 
i December-, dels den 1. Januar. 

Der er- inqen at dadle: ni fik, hmd 
di skulde have-, og vi fik det i Tide, 
men vor Forhaabning om at knnne 
udbetale de onenomtalte 1000 Yen 
flog jo komplet feil. 

Men det er ogsaa ordnet: nu san 
vi iaci Senimnd nie-d de 1000 You 
til midt i Februar: til den Tid haa- 
lwr vi at have faaet de Peiige, der 
als er indkommcn til Kirleii Med 
dein lmalnsr ni san at aibrtalo des 
7«« Mu, der ilnlde baue must lud-- 
betalt nn, og de 1200 Mii, der er 

for«fnldnc i I.li’ni·ts, samt romrere 

Hirn-t, san ni lan flytte ind i det 
til Prinikcsz nmnilc vi foa kan holde 
nor Jndvieliesscsft inman mrd Paa- 
stcfestem hvad oi faa faar merk-, 

brnqer ui splvfølgelia til Afbetalina 
paa de 3000, thi Renten paa dem 
vil in lølie ou til 324 Von for et 
Aar. 

Hermed har jeg faa aflaat fuldt 
Reanflab for, hvad ui lmr qiort, oq 
limd oi haabrr at kunnc gen-, 

Im or for mit met Vedkommens 
de fuldt overbevist om, at det er en 

nie-act and Handel, fom Post. Niels 
sen on Yonemura fortjener Tak oq 
Paastønnelfe for at have faaet af- 
flnttet: min Andel i den var mer-- 

mest at holde tilbage, fordi jeg ikke 
er Fortetningsmand, jeg kan illi- 
liave med Gasld at gøre, uden at det 
her-ver mig mln Nattern og gør 
inia ncsdtrntt og inismodig, indtil 
ieq øiner en Udvej til at betale den. 
Im var overlmnist helc Tiden om, 

nt inin Frtmt oa mit Tilbagcshold 
var ugrundet, men det var miq umn- 

llgt at frigøke mig derfor alligevel: 
og qlnd skal ieg være den Dag, det 
et betalt; gladere naar der staat 
en pasn Kirke derl Gud give, det 
maa lyktesl s 

De hfcrteligste Hilsener til alle« 
Vennerne. 

« 

Ebers egen Udfending 

J. Mk T. Winther. 

Korkevsøpond ajzeer 
.---... -.-s 

Fra Bofton, Muse-. 

Vi er nonet feudrasgtige til at 
lade here fra os her i Bofton. Men 

beli- Zaqen er den, at vi vilde faa 
gerne have noget rigtig godt at med- 

»dele vore Vennet ud over vort Sam- 
sfund. Det maa dog ikke forstaas 
’saa1edcs, at yi i at den Tid, vi ha: 
kvkkket tapfe, stet ikke runde have haft 
Inoget godt at meddele, thi faa vilde 
Hvi vcere meget utaknemmelige. Her- 

tlren hat fra Dag til Dag holdt os 

oppe ved fin stoerke Dann-d, baade 
Horn Menighed og fom enkelte Guds 
Bism. 

I Det første, jeg ital bereite, kan 
vel ikke fyneö at være noget færligt 

qodt, og dog, naar det fes idet 
rette Los-, saa er og bliver det al- 
ligevel berliqt —- dette uden mind- 
ste Tvivl eller Betcentning at kunnt- 
iige, at en af vore kecke er gaaet 
lijem til Jesus. 

Title Mag-m Fischer, en 81X2 Aar 
gammel Dotter af Mr. og Mrs. Fri- 
dan W. Fischer-, kont ikke med til 
nort Juletræ i Bethania Kirke den- 
ne Jul; thi Guds Engle fik Lov 
til at hente hende hjem til den him- 
melste Julefeft hvor Julen aldrig 
frmr Ende: det kan da itke være 

noqet fømcsligt Vel er det faule- 
dcsiJ, sum Post Aaberq jaade ved hens 
des-I Bann-, at lille Manna efterla- 
der iiq en tom Plads hos sinc kære 
i Ofemmet oa entom Plads i vor 

London-Bilde men hendes Plads i 
Himmelen er nu befat og vil al- 
drig more blive tom. Det kom saa 
brat, derfor faldt det lidt haardt for 
os at blive fortrolige med det. 

Lille Magna var paa sin Plads 
i Søndagsfkolen Søudag før Jul: 
i ilzusnssLøb blev bnn fyg, bleo bragt 
ind mm Hoipitalcsh kwor netop ben- 
dcsifi Mode-r laa oa var lanasomt i 
Bedrinq efter en Operation: Fre- 
daq den W. Dec. om Aftenen fik 
lillc Manna offer haarde Lidelser 
Lov til at gaa med Englene hiern, 
hvor allercde to smaa Brødre og en 

lille Eøitcsr ventede paa hende. 
Andon Juledag, som var bestemt 

for vor Juletræfest, bragtes lille 
Magnasz Kiste ind i Kirkem hvor den 
ftore Forfamling og de manqe Vloms 
sit-r tilfendegao Venners Deltagelfe. 

Zum mnnske or de fleste bekendt, 
hat ni fian 1. Nov. været foruden 
Prasstz don, ni bar ikke følt det sau- 
meget, idet Paftor N. C. Aabtsm 
ifke er reift længere bort end til 
Worceftrr og er lige faa tro til at 
betfonc Menigheden i Vofton, iom 
lmn var til at betfencs Meniaheden 
i Wort-often mens han var Præft i 
Boston. Dog, dette kan jo ikke ded- 
blive i Længdem baade fordi Af- 
front-.in er for stor, og endnn mere 

for-Si der er more end nok hvert 
as Stedernc for en fast Prasst Vik 
kom- nn den lede at kunne med- 
dele, at Past. L. H. Kinn-, Trufant, 
Mich., liqo i disse Daae bar saat 
Ja til vort Kald og vil, om Gud 
viL tiltrwde sin Merning iblandt as 
t. Mai d. A. Past· Kfær oa Ali-tha- 
nia Meniahed er itke aldeles frem- 
mede for hoc-raubte idrt Past· Kjær 
sør som vor Kredssormand har delt 
baade Glæder oa Soraer med os, 
cia naar han nu komme-r til os som 
vor Præst ag Sjaslesøraen saa kom- 
mesr han som den, der ika alene 
hat« lidt Kcndflab til de lyse Sider 
i Menialsesdem men ban bar oqsaa 
haft Lesliahed til at se flere as 
?tyaqrsiderno. 

Men bedst as alt er det, at vi 
trot, Past. szr koinmer som den,- 
Herren felv sonder os, ikke sordi vi 
bar bodt Herren om at vi maatte 
saa Past. Kfasr, thi det er der nist- 
inaen as os disk har, men sordi vil 
har bebt Herren om at scnde den 
Mand, som han sor der passe-: bedst 
for Arbejdet her. 

Naar vi som Menighed kommer 
til at se lidt tilbage paa de svundss 
ne Aar, saa maa vi uvilkaarlig udJ 
Mode-: ,,Takktsr Herren! thi han ers 
and, og hans Misskundhed varerj 
csvindelig«. — Det er underligt sor’ 
vore Øsne at sc paa, twad den kæte 
Gud hat gjort for os. Vi hat nu lis- 
qcs iqen saaet et nyt Bevis pan 
Atuds Kækliahed. Jeg skal her gen-! 
give Kopt af et Brev, som jo for-l 
klarer sig selv: 

I 
O 

t 

So. Bost0n, Mass.,-Jan.61911.s 
Rev. N. C. Aal)erg, 

Oper sit-:- 
You' were at my office somez 

while itgo in referenee to a bellj 
that wes hacl which belonged tol 
the Chnpel Bnihling. We have teil 
moved the bell from the towers 
and ik you nre still desirous ok- 
Seeuring Seme, we would be 
pleesed to donate the hell to your-i 
little ehnreh and trust thut itiv 
will cell many to worship on! 
subbath viewing-. 

The hell is now at City Pointl 
nnd if you will write me at Ne-: 
ponset or eall end see me, we 

ywill give you e letter to send kors 
it. « 

E Very tmly your-, 

,Geo. Lewley F- son corporatioul 
F By G. T. I«awley, Presiclent 

, l zjKorrefpondancer fortlætteö paa. 
fidste Sidesl 

Kristeligt Folkebibliothek. 
»Undertegnede forestaar Reduktionen af Krifteligt 

Folcebibliotheh hvori foreløbig er udkommet følgende 
Begen Augustin: Bekendelser· Vunyam En Pilgrims 
Vandrinq. Annie Lukas-: Lys i Mørket (En For- 
tælling fra den franskstyske Krig). Hie. Mejer: Pan 
Torvet og i Vingaarden. (100 Fortællinger fra det 
virkelige Liv). F. Godet: Bibelske Studier. Thomas 
a Kempis: Kristi Efterfølgelse Edw. Egglefton: J 
Kampens Bulder. (En Fortælling fra Americas Hel- 
tetid). 

Kristeligt Folkebibliothek vil efter Platten udsende 
dels Samlinger (indeholdende 3 Bøger), dels enkelte 
Bind — faaledes at det vil vcrre overkommeligt for en- 

hver at anjkaffe fig samtlige Bøger —- med det af For- 
laget en Gang satte Formaal: at udgioe Hovedvcekker 
og andre anerkendte gode Bretter af den kristelige Lit- 
teratur i Folkeudgaver til den billigst mulige Pris, 
faa de kan blive hver Mands Eie. Jeg ital gøre mit 
Bedste for, at alt, hvad der bydes i Krifteligt Folkes 
bibliothek, virkelig tun er lødig og afgjort ten kriste- 
lig Littcratur, som kan bidrage til at uddybe og højne 
det aandelige Liv i vort Lands 

Efterhaandcn som Foretagendet bliver kendt og 
stattet i videre Krebse, vil Forlaget blive i Stand til 
at ofre et stadigt folidere og fmukkere Udstyr paa BI- 
gerne. Paa Grund af den gode Modtagelse, Ifte Sam- 
ling fik, fremkom saaledes allerede 2den Samling i 
solidere Jndbinding og trytt paa finere og bedre Pa- 
pir, ligesom ogsaa den iidfte Bog «J Kampens Vul- 
der« er trykt paa fint, glat Papir og indbundet i Hel- 
fhirtingsbind 

Jeg beder derfor om at maatte regne Dem blandt 
Kristeligt Folkebibliotheks fafte Venner og at maatte 
stole paa Deres fremtidige Interesse og StøM for Sa- 
gen. De vil ikte blot selv have Glæde og Udbytte af 
Bsgerne, men tillige den Glcede at være med i Arbei- 
det for at udbrede Guds Rige gennem det trykte Ord.« 

G. M ü n s t e r, 

Sognepraeft »v. St. Lukas Kitte. 

Jdcst vi henviser til ovenstaaende Meddelelse fta 
Or. Pastor G· Münster, som forestaar Redattionen af 
Krifteligt Foltebibliothek, tillader vi os at gøre Dem 
bekendt med Jndholdet af de Bøgek som hidtil er nd- 
komne. 

l. Samliug. 
Annie Licens: Lys i M nr ket. Fortcelling fra 

den franskstyfke Krig. Jeg maatte takke Gud for 
den herlige Skildring af den unge Kvinde, som ssgte 
og fandt hacn der er ,,Lyset fra det Høje«. 

Comtesse H· Knuth. 

Jolm Vnnyam En Pilgrims Vandrinq. 
Denn-e Bog bliver aldrig Sammel; thi alle de som 

læser den, findet just deres Kompe, deres Strid, deres 
Længfel og Maul afbildede i den« 

C. H o r n b e c k. 

Augustin: B e k e n d e l se r. Augustins Beken- 
delser hører til de Bøger fom aldrig dør Det er 

Veretningen om en af de største Aander, der nogen Sin- 
de hat levet paa Jorden —- nedstreven af ham selv. 

G. M ü n s te r. 

Alle ovcnnævntc 3 fmukt indbundne Bisch, tilsams 
men 976 Sidcr kostet kun 81.50 si- Porto 20 Gent-. 
Enkcltc Bind 65 Cents ftit tilfendt. 

2. Samling. 

Nic. Mejer; »Von Torvct og i Vingaars 
den«, 100 kristeligc Fortællinger fka det virkelige Liv. 

J Modfætning til de flefte lignende Samlinger er Pa- 
stor Nic. Mejers Udvalg af kristelige Fortællinger i Be- 

siddelse of den ypperlige Egenfkab, at deres Virkelighed 
er uimodfigelig godtgjort. Fortællingerne gør et dybt 
Jndtryk ved deres gribende Jndhold og behøver ingen 
hderligere Anbefaling. 

F. Godet; Bibelske Studier I. Afd Profes- 
sor Godet i Neuchatel et en af de ædlefte Stikkelser 
blandt den evangeliske Kirfes Teologet i vor Tid. Hans 
lærde, dybtgaaende Værker læses af de teologifk stude- 
rende over hele Verden. J »Bibelske Studier« hat han 
frugtbargjort fin omfattende Viden og fine dybe Tanker 

for Menigmand, saa enhver kan forstaa og følge hom, 
og i Guds Ords Lys giver han her, den Nandens Mond 

han var, fine Læsere Klarhcd over Guds Riges ftøkfte 
Spørgsmaal og Problemer, 

Thomas a Kcmpis; Kristi Efterfølgelsr. 
Thomas a Kempis: Krifti Efterfølgelse trængcr hel- 
ler itke til nogen Anbefaling. Den fremftillek Livet i 
Gud iaa rent og Hart, den rFkker med sine dybe Tan- 
ker og rige aandelige Erfaringer den Dag i Das som 
i de foundne Aarhundredcr, Tusinder og atter Tusinder 
en faa mægtig Hjcelp til at leve et helligt Liv med 

Kriftuö, at intet Under er, at den i dette Øjeblik er en 

af de meft udbredte Bøger i hele Vetden. 
81.50 J- Porto 20 Cents for alle 3 indbnsdne BI- 

qer. Enkclte Viud 65 Cents frit tilfendt 
Endvidere er udkommet: 

Edm Eggleftom J K a m p e n s V ul d e r. For- 
tællinger fra Amerikas Vækkelfcss og Heltetid 

Pris 65 Ernte-, cller fammcu med en af Samtst- 

setne kuu 50 Ecnts —f- Pol-to 6 Centc. 

Jeg tror at kunne love, at ingen, fotn læfet denne 

Bog, vil komme til at kede fig, man vil vist ikke lwgqe 
den til Side mer end højst nttdvcndigt, fsr den er læst 
ud, og jeg tror at kunne love, at man vil prise End, 
naak man har lasst om de forunderlige Vækkelset, den- 
hiftorisk sandfcerdige Scildringer bereitet am· 

(Hjemlandöposten.) 
Alle ovennævnte Boger haveö nu paa Lager i 

Danifh Lutheran Publ. Hauf-, Blatt, Uebr. 


