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Zra Mr. H Zkov N:e1s«en hat vi 
i Maus modmgkt Bren, der er af- 
fendt fra Christiaxmänd Morge, den 
31. Juki. Han er altTaa kommen 
vol i Land Brevet er Tkreoet paa 
Vondet, Dg N. a» der meddeles, 
skaz vj act-one at Nielsen fik god 
Anåedmng 111 at Trifte nærmere Be- 
kendtskab rmu »Mit. Zkovgaard Pe- 
ter-sen og fa::dt ham meget elskværs 
djg. — Roger fra Overrejsen paa 
Frei-as 

Den fkforenede norske Kitke hat 
overtoget baade Columbia College, 
Everettt, Was-h» og Sporane Col- 

.lege, Spokam Wash» paa de Ve- 
Lingelsen at de lokale »Dann-s of 
Trustees« ist-get for at faa Gcelden 
paa dem betalt, saa at Kirken tun 
blivet ansvarlig for de libende Uds 
giftet. J Fotbindelse med Berei- 
ningen om Mkkens Overtagelse af 
disse Stoler oply5es, at dette var 

den eneste Mande, hvowaa de kun- 
de reddes fta Undetgang. l 

Mxisk Missipnsskore i Don-l 
Mark. Wisterne dethjemme i Dan- 
matk holdt for itke længe sidenÄl 
Aarsmtde i Brot-. Der vor mtdt 
nioget over 60 Delsgerede, der re- 

præienterede halvt san mange Me- 
nigheder Baptiftsmnfundet isDans 
matt tcllet ny noget over 4,000 
Uebleutmsr. — Aarsmjdet bestentte 
Mys. «.Hekn Vgl-U Oprettelsen as 
en Missiongskole og Opfstelsen af 
en Mrke i Ast-thus. Samfundet hat 
ktbt Grund ved Fredetiksbjerg, 
Ton-, hvor den nerKirke skal op- 

fltes. 

Ttdsstriftet ,,Men and Missionng 
der udgjves til Fremme as »Lan-! 
mrns Mission-tm Movemem« giver 
i et 5euere Nr. en Qverjigt over,7 
hvad der her i Amerika indsamies 
til Hedningemjssiotpk Bladet erd kommen til det Resultat at der i- 
Tkkqaket 19()8—1910 er jndsamlet 
633425491 J de m nmmest 
sorudgoaende Aar indkom der 826,- 
559,206, der et altsaa en Fremgang 
for de sidste tre Aar af 86,568,285. 
In ikke ringe Del as denne FUng 
qelfe mencs at væte en Fragt afl 
Lemnondsbevcegelfen 

Man fik et godt Jndtryk af Ex- 
szkæfident Rooievelts Frimodighed,» 
da den forleden vidnede for Kons! 
gregkomiteem der anders-get Stank 
trusten,« at han anbefalede, ment 

san var Strebt-end at denne Tkust 
slctqte Tennessee Kul- og Jeru- 
kompagui. fordi det estet hans Skøn 
var den eneste Munde at undgaa en 

Wende Panik m. Men det 

W, at Kopfweh sä- sig tvu n- 

senkt-steigendequ 
W taste- osiga Ly- over 

W I- F W. Neu —- 

4«.l 

Ton norskc Frikjkkks Organ »Sol- 
kebladet« Tkriver bl. a.; om den kir- 

keiigc Forfatningskamp hjemme i 

Morge: 
»Ist er meget ümdsyniigy at en 

7ri Zolkekirke viide Være det bed« 
fte under de nærvcerendc Forholdx 
at jage Zkrjdtct fvelt nd tät sen Fri- 
kirke vilde nuwke være altfor re- 

7ikabcitz dct turdo vcrre nodvendzgt 
oasaa for mkchoiket i Norae at 

gaa en Tid i Folfckjrkensss Zwie- 
7ørend de Tom frie Menzghedcr kan 

Tran Fig Telv Tom en fri Wirken liges 
Tom dekoar nndvcndigt for den vor- 

dende Frikirke i dette Land at Være 

en Tid under Zansiutidenes »Bor- 
nciærbom«. 

——.·.-s.-—— 

500 uye Holdere 
»ti! ,,Danfkeren« ! 

-.:’!ar-:snwdet ndmjer zEin Was-de 
Oper, at det Linse-des ..Tan1«kcren« 
at non Ict Eomgcdc Abon::enmnta1 
i«.'is.««, Tom Bursch-es af sidste Flats- 
møde og Taaledcis nndgm »Er-Ism- 
Ewiech af Moder-« 

·,Med dctte ka Lje opsordrer 
Aarsmsdets Telegater og Vrassxcr 
til alvorlig at arbejde for, at »Ton- 
7keren« i det kommende Aar man 

faa en yderligere Forbøjejse as 
mindft 500 Abonnentcr.« 

Jlarsberetningen 1911, Zidc 12ti. 

Pan et nyjigt both Dkkektionsås 
mode blev det paalagt undertegnedc 
at drage ovenftaaende Beflutninger 
fra sidste Aarsmøde irem i »Ton- 
7keren« Tor oaany at bringe Zagen 
i Erindring. « 

z J ovrigt hehr-ver den ikke mezen 
Anbefaling. Ten anbefalek Tig IesV. 

.,Tan5keren" er vort eget Mad, 
og det maa liaer i hvksrt Iamfundss 
mcdlems JntetesTe at faa det udi 
bredt mest muligt. Og kunde man 

Tamle 500 nye Ooldcre i Zink, Taa 
maa man da vijt kunnc det Tomme 
i Aar, idet man burde vwre i Stand 
til at udfsre mere Arbede i dcst 

lAmx der kommen end i det, der 
sonndt 

Lad os derfor tgge Tat pack-den 
ftillede Opgave fned nnt Mod oa 

for-get Jnteresfis. Nu kommet den 
Ikgode de inart for den Slags Ar- 
Ebejdr. 
E Prof. Lenker fang en Gang til 
mig: »Von Aarets iidfie Manne-den 
kan man gsre merk i Kolpotttrvirks 
sum-beben end paa alle de svrigej 
tjllammen«. Hat ban ikkcs Net? Er-. 
faringen vi: disk-, at Lmn mm 
«·ondt. Lnd os do provi-, om vj kun- 
dc naa Maulw: Fissss eller Eli-re 
nye Holdcre for »Tan·kkrren«. 

Tot er vel ogsaa her. at vi Prit- 
ftet bot gao fotan med boade er 
og Eksmnpel. Vi sank jo Bänder 
Frit hole Antet om Lnd oS visc 
vor ErkendelTe dersor blandt nndet 
ogsaa derved at vi pro-ver at Tarn- 
li- Soldetk tjl det. 

Men andre as Mode-is Holdere 
man ogsaa med i dem- Arbejdcs 
Tet- er doa nfonnp 07 ed», bog- 
bvem »Tan«s"kercsn« er isn kcrr Art-n 
Prøv nt 7omle ern eller Here Sol- 
desre 701 Vlnden at andre of note 
Londsrncrnd man Jan den «nmnu- 
scdc Nasft i den-s Mem to Mannes 
zincntlht c 

Jani- Marins Don-en 
Tirestidns7ekrctær. 

E fte r Ekr ist« Titeftionen pas-« 

logde mig at ffrive om Dunste-I 
ren«, men den forbsd rmg ikke at» 

kasgge et godt Ord ind for Mitte-: bladet ogsam 
Fta Bladets gode,gam1e:fiedak- 

tør, Last J. Pedekkem bliver vi jo 
nu og da mindet om at faa de: 
udbredt noget mete. Lad os gsre 
det. Lad ikke de andre Blade iluge 
nl vor seltsames san vi glemmer 
,,Kirkebladet«. Det er inart »sam- 
melt i Ganrde«. Trinitatis Semi- 
natium holdt nylig 25 Aaks Ju- 
bilæum, men .,Kitkebladet« tunde 
d. l. August have holdt 34 Aar- 
Jubilæum idet dets fttste Nr. nd- 
kom d. l. August 1877. Det hat 
haft foefkellige Herrn-: ftrft de 
danste Pariser i den norike Konje- 
rence, demæst «det danfke ev.-luth. 
Kirkesamfund oq nu den fore· Mr- 
ke: men det hat haft den-femme 
Tjeneste, den nrwlig: at vckke og 
befprdre Keistendmnmen blandt vo- 
re Land-meins i Amerika Og den- 
ue det- Ritsion er«««Mtkebladet« 
ikse fee-bis kned enden-. In Gans 
sites en Mino-bee- ,,Gd »Me- 
W III-c blähe ei list Dy- i 

aniltkuuwssvkm 325.000. 

XIL 
Tillad mig føtst at sige til Banner-, der subskriberede fsr Aar-s- 

mødsst i Blum Nein-: Ve nætmer os nu stcrrkt Jndbetalingstidm 
J Enbskrimionsbøgernck staat twndt andet folgende-: 
»A! Eudskription skal være ändbetalt fenest l. September 

1911.« 
Naar des-m- Stykke Iæses i vorc Vladcx er der kun omkking 14 

Tage til den antndede Tid er udlesåsetk Tet er Tadledes at haabr, 
at en VIII-UND a 8121900 snart In! Vase i vor Lasset-ers Hemden 
ugän of den Ecrregne Grund, at Bearb a7 Trustccs staat over for 
Note-L der Tkal enten betalcs eller ferniws. 

Te Vcnner. der bar haft med Enbskråptionen at gere, og hvem 
Jndsaserinqen vaahviler, anmodes berved venligft om at indsamle 
Zubskrimion Tau smust som muligt. 

stad san mit Arbejde eftet Aar-Hundes angaak for at naa de 
-.5.««», da san jeg kun sige med Taf til Herren on Meniqhedeks 

ne samt zllledbjaslvere og Embedsbredre: Tot staat-, Tom Regel, over 

Forventnjnq. Jrg bar faaet flske Loermskelsek end Zkktffelsen og 
der es- Saalrdess god Udsigt til at nun Maolet — bake sen kunde 
naa umdt —-— blot jeg havde 3 a s stndaqe more om Ugen.« 

Nu net, til den LI. Oktober band-er jeg at kunne kundgøm de 

H
 

82., OW er wart: 
Tre as Enmmndet otte Kred7c bar sich den 4 Juli —- da 

begnndte jcg Jlrbejdet anden Gang — Tvaret med godt 82000 i for- 
sget Eusbsfriotion 

M odcsrj eg de n komme Jntereissss i de andre Tom Krebse, da 
skal Sagen lykkes 

Ihm sørg im endelig for at Jubilcrumsbaukeme ändbkingek 
bver 85 

Dame-d Sagen Gud bejaht Bed for den. 

J broderlig ?Erbødighed. 
G. B. Christiansetr 

Bote Msfioser. 

Vmstxc IIIer var-me INCer Tot er do vol kondte er as 

den gainlo Mission-skme H. P. Von-Am Tot bestndcr i andcn 
det Tamme Tom den ftore Hedninaemikssionær Vanika udtakcr i Lrs 
dene: »Krifti Kasrligbed winget os!« 

DAMan i vor kære formede dansfc Hirsc, ct stort os: oms 

fattende Arbejde hat Herren tagt bei-. til osi —- rt ovcrmoade nig- 
tiqt :’«rbejde mksd Vore Vorn i Hjemkrtene, Eøndaasskolrme og Hort- 

dcgsskolerne, samt med Arbejdet blandt de unge og hole det Male 

Meni.1hedsarbejde. 
Mem vorcs Vierter rigtig komme til at Tlaa varmt for dotte 

7srsterangs Arbcjde — Arbefdet inden Tor vors enkeltc Kalb oa book 

rufe-It Menigbed. 
Men san vksd Eiden af vore Meniabedsovaover maa vi hol- 

ler ikke glemme vore mange velfignede —- Zamüindsovgavcsr. 
Mandt disk-Te fkal her blot i Tag berste-It Vore Missioncr. 

Nogle faa Bemækkninget om hver of dem. 
1. Sanmjundsmissionem Den Mision omsatter Llrbejdet voa 

Witnsten eller Atlantic Krebs og Veftkystm cller Pacific Krebs, 
Tamt Los Angelesmissionen og JmmigtantmissionensFor at kun- 
ne msde Kravene til disse Missioner med Henkyn til Midlek maa 

vi have 3200 j vor Svmfiindsmiskions-Kasse bver Maoned. 

Kirfemadet bar i Tillid til Missionenö Hei-re og Samfundss 
vcnmsr gar-et ind pas sit-danke Listet for dette Samfundsaar. 

Skal vi staa befkasmmetP Kaser et for nætvaskende tem. 

Med Hensyn til Jmmigkantmisfionen gik alle otte Sumfnndss 

kredse (med Undtagelse as ken) ind paa at ydc et ekstra Bidrag. De 

site stsrre Kredse hvet 850, de site mindre hvcr 825. 
Vi haabeL at alle KredTe vil vife den samme Kætligshed til den 

Sag, som forrige Aar. Vcnncr, send Hastgaver ind til Samfundss 
misfnnens Kasse Taa bnttigt fom malng Den bebt-ver det. 

L. Judianmnjinonm Tonne Mission behvvet i Ststte i dette 

Flur 81100 Ton er vor forstc Hedningemission Gud hat« sat Vet- 

signeiscns Segl paa Arbejdet blandt Jndianerne. Tonne Kasse hat 
hindindtil inm manniet men der er ikke langt til Banden af nas- 
Ten. Kam den : Hu. 

Z. JapannniJiamsn Lgscka denne Mission var Herren i det 

korte»Tid-tsr1nn. sont vi bar arbeidet sderovre, velsignct langt us over 

Forvcntning. En Zkare af frelste Japanesere takker Herr-km fordi 
han ted os Tom Kirke vragtc dem Guds snliggørcsnde Evangelium 
ja, ikke alt-ne takker Herran men er saan nidkasre og virksonnne for 
dekes Landsmænds Freise Vor elsfelige Br. Joncmnra — vore 

Zorns Mis7ioncrr bar gjnrt et velSignet Ardcjde blandt bonI-Lands- 
mcrnd Matünnoto er nn i snld Akbcjdc i Hide og Yoskiä, vor an- 

den Missionsplads i Japan chm andre Ein-beredet sig til Gewin- 

gen domde nemligt sinmcnantm Jnkai. Mjnm Jwaga og Psndøfke 
—- alle lovendc nnge Mcrnd kned gode Evncsk og vorm-c Simon 
Fiasko Santfnndsvenner, Herren lmr undeer velsignct vor We lus- 

gyndte Janamnission Zonncpssprnet er vorset betndeligt i et fort 
TidSknm 

Allen tm gasldcr du for Alva at vor klllxskswnsjanci trktaacr 

og ikke aftagcn at vi bliver hrændende ikxllandm at Di arbeidctz 
medens det et Tag — medons Tsrenc er aabnc « bringt-r Japa- 
nefetne des lebende Bksd oq Band, medens der er Hunger ua Tot-sc 

Omkring LIMIle ellcr skmo lmm sivartaL eller ZEIT-« ljver 
Wonned, det er Esel-bet, der kiltkænges for Zamfundsaaret. 

Llnmwrkniug Mcn vcd Fäden af dem-es Zum trwnger vi em- 

nu til omkring 888 til Jordfmkfet og Revamtjon paa og Lmdans 
nelse af Huset paa Grunde-n. 

Unge og celdre Venneh dissd Penae ist-hoch hurtith utulikst 
Linninsikasfm et helt kom. Las as handle i Krifti Kasrliqlved og 
— vedsboldmde bede- fok Japanmisfioiwn. 

-1. Utahmisiionen. Et nyt ydre Udviklikmslvd i demn- Mission 

blinek om Gud vil, den 20. August demn- Maancd. Text Tag flal 

Kirkcn drncde i11dvics. 
« 

Bannen kam den i Du Eiter den Tag vjl der flaa et smust 
GudssiHus midt iblandt vorc manac data-lebte Landsinwd, der, 
Ovad Religion angaar. er fort bag Lust-t, et indvviet ——evangelifl- 
lutbetsk Mudsskduz book del gamle Evangelium om Jcku Kristus, 
den korsfwstede og genopstandne, skal lyde i Jlands og Kraft-s Be- 

visning til Herren-S Ære og Sirt-les Frisch 
Rennen bed, at den Tag maa blivo en Mastkedag derude i 

Salt Lake City. 
Hund Midlcr Ijl Ophold as Missionrfn derude ongaar, saa staat 

end-m den anmle Hisnvcndclsr fra Racinvmodist vcd Plagt: 
At vore gilts Kvåndcr ndrr aaklig til dennc Mission lpvcr Isl. 

Entwile anmodcs knien Prasslckvncnkcs i ansxmdet ellcr 
Mindefokeningetnes Formand pm at set-M Tig i Spidlen for denne 

Jndkamling 
Summen, der tiltmsnges er omlring 8900 
Oasaa denne IdasTe lieb-ver med det alletsprste Mit-let 
Dis-ic- Linier for at Tiqezsamfundsvennch bvorledes det for- 

holdek sig med: Bote Mit-Zinnen 
.Men Gud er mæqtig til at lade al Raube tilflnde eher-, at J 

s sltins« M We M til bald Tilfreddhed og have kigelig til 
al god Getning« (2 Kot 9, 8). 

J broderlig Ærbsdighed. 
G. B. Christi-Insekt 
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hvert Oft-ask Tot vix det jo must-. 

Bad os owre mtsd at freue dem 
Uns-«- ma Zwar-n i manae flere 
dient m det san loTe for dem alle 
dekinde. J. M. H. 

Hsfptædikeih 
Tef51: Joh. C, 48. 

»Jeg er Livets Br-d«. 
THE-us havde bespjft Was-ferne og 

tm vilde de gsre ham til Konse. 
Nackt de var Taa jvrige efter at 
Iaa kmm til dekes Kongr. Tau var 

der Tikfm ud fra den Zorstaaelse, 
at imn vcdblwendc Tkulde befpjse 
dom. TerHor er det, at Jesus be- 
brejdendc Tiger til dem: »Sande1ig, 
sandelig Eiger jeg eder, J 5øge mig 
ikkr, sordi J san Begn, men fordi 
J Gifte as Vrsdene og blcv mast- 
jede. Arbejdek jkke for den Mad," 
Tom er forgængelig, mkn for den 
Mad, Tom «varek tii et evigt Liv, 
lwilfen Mennefkestnnen vil give 
edetz thi html hat Faden-km Gud 
Mo, beseglet.« (Job. S, 26. 27). 

Saale-des ftod Sagekne den«-Iang. 
Folket vilde have legemligt Brod, 
Jesus vilde, at de skulde isge Li- 
vets Brod. Gan nægtedesingenlunde 
det berettigede i de legemlige man, 
han havde jo netop tikfredsscjllct 
disse, men han vklde hæve dekes 
Blik op over det jordiske, og lære 
dem, at Sie-ten ogsaa hat fin Gan-I 
Cey sont, yvus den me inne-A en- 

det med evig Tod« Sold km Lein-- 
mets Hunger stilles, iaa endet det 
dog spr eller fiden med Tod, tbi 
baade Legemet og Moden, der op- 
holder det, vil gaa til Grunde-, men 

Sjælen i den Foritand dar Me, 
den vil iortiastte iin Tilværele en- ( 
ten i evig Pine eller i eviq Soliq 
hedz oq det er kun, naar Mennes 
itet spiier det eviqe Livg Vrød,; 

Tom er ham IesV, as det can glasdh 
iig til en Valig Trägheit Og naats 
Jesus Im hat-de ijrget for dem i- 

ldet mindre ved at give dem iorY 
Mk Its-d- M vllde hmi den-ed 
Iede dem M sc Man at hem vg- 

san vitde sage fpk dem i det mer-i 
ved m give dem Livets Brit-. Med 
andre Ord, han bilde, at Guds 
Godhed skulde lebe dem til Om- 
vendelse (Rom. 2, 4). 

Men sanledes staat not Sagerne 
i der væsentlige den Dog i Dag« 
Menneskene fsger det Iegemlige 
Bud, og Gud giver oh dette Brjd 
Aar efter Aar. Men han vil ikte 
have, at Menneskene tun Ital fbe- 
gære legemligt Brod, men han vil 
med Hin Godhed lede dem til Om- 
vendelie Detsor vil han ogsaa i· 
Tag, da vi holder Histfeft, mind- 
os um, at Jesus «er Livets Brst 
og at uden ham Tom vort Bud: 
uden at vi i en levende Tto griber 
og tilegner os heim-san maa vi 
doq til Tidft sorge-a, ssclv om vi 
hat not san riaelig af det jordjffe 
Bad Men sidesn det jokdiske Bksd 
ogsaa er hans Gove, og siden Gud 
vil bruge det Tom et Middel til vor 

Omvendelsh Taa vil vi i Tag til en 

Bemmdelse qsre nogle Betragtnini 
get der-met 

M hat atter haft Hist, og det 
vil med andre Ord sige, at nu hat 
End foksynet den hele Monat-ste- 
hed med Btsd for et Aar mer« 
Der er jo not dem, der wenn-, at! 
de ved den-es Snille og Anstrenqrslsl 
set hat fremhldt den gode Ist-lim- 
men de Lager feil Det var smth 
Han Ecke blot Cknbte Zasdm ZHJ 

Mennesket ban the blot Tkabte detj 
underlige uudforsselige Liv, som» 
rsrer sig i Sædplanten, men hanl 
gamogkaa dfg bit Liv, dit Snille 
og de Legvmskræfter, som du be- 
fidder. Og vil du da sige »Men jeg 
bar doq ogfaa gjort noget!« saa 
vil qu kvare: Ja, vist hat du det. 
sMen alt, hvad du gfotdck var kun 
at benytte de Kræfter og Evner. 
Tom Gud hat givet og hver Das 
ovboldet dia, ogs du beugte disfe 
ved at rate via inden for det Om- 
made, tm hkm i sin evige Vi-« 
vom hat anvist dis. Altsaa er det 
Gub, Tom hat givet diq Ilsenst, 
deterhqm,fomqavth- 

M er hom, jom gav dig Forftand 
og Legemsfraft til at benmtc dem, 
og der er stqdig dam, Tom holder 
den hele Tingenes Orden vedliqe 
VI fttget for Udfaldet. Dertil kom- 
mer Regn og Solssin, som jo eg- 
saa er fta heim Men at, hvor lidet 
et dette dog sendi! eller, om bog i 
nogcn Munde kendt, hvor lidet er- 

kendt —- med Tat til Gad; 
Tet et not ofte, at Fileljem fom 

rstet sig i en velstaacnde Fakmcts 
Hinte, altfor meget ligner den« 
som rsrte fis i Kong Nebukadnezeks 
Dime, da han i »Ein Stolthed nd- 
thd: »Er dette ikke det stote Basl 
bel, Tom jeg hat WFAEW Ja,han1 
byggede Bat-el, og Babel bewder 
Forvirring eller at pludux Qg Taa 
pludrech han vwi faa Lernge, til 
ban ogfaa pludrede Hin Forftand 
væk og blev lig et Duk. Men han 
hat destketkc haft og dar endnu 
mange Eitersnakfere Du behsver 
ikke at gaa mange Skkidt for at 
here dan Ja, det kunde jo verke, 
der sad en inden i dit eqet Hinte, 
Tom ogsaa nu og da bkugek din 
ean Zunge Men de: er tun etl 
ftokt Bube-L en vceldig Sludder, —- 

hvilken Ironi! Der faste, vi fkuli 
de lasrc,,dc: var not at erkende vor 

eqen Ifmagt og Uvasrdighed og 
Gnds ucndklige Auweh Wdotm 
Mast og Kunde-, ogsafa i dette.at 
han give-r os dqaligUBrIs Deti 
vilde koste en ny Glanz over ditj 
Liv, du! Sau vilde du Its-re at! 
tale fornuftiqt. ! 

Men der er endnu en Zwielic- 
kom er tueget almindelig, og det 
er Misnsje, man innes, man ftk 
for ltdt. Men det et ofte, at den 
Fslelse blot er den anden dec af 
Nebntadnezeh eller den tige Von- 
de, om du vil. Hat man meget, 
toter man fis at det og vit form-re 
det i Vollyfter. bar man licht Innr- 
rer man, fotdi man gik glip at 
Drjmmens Birkeltggørelse det veli 
lustige Liv. —- Der er et sammelt 
Raub, det enefte jeg sent-eh om 

du Welia sit mindre, end du oq 

T 

dine trænqer til for at leoe tut-sie 
Aar — det et Bannen Gud et 

tig not for alle dem. der pas-kal- 
dek hom. Wen hvis du sik not til 
at leve as for dig og dine, faa stol- 
der du Gud ikke Knur men Tak, 
eftet Herr-us Ord. Men i Ivtigt 
Lan jeg godt have Medlidenhed 
med dig, tbi im bar ogiaa meqet 
lettere ved at knurke end ved at 
kakke — men det et visi, for-di vi 
endnu bat 5tsift for lidt of Livets 
Brod: thi naat man er tet stytket 
oq ovlivet beruf, «aa takker man 

altkd 

For at vå nu bcsdke kan lasre at 
taste, san vil vi endnu noget nsjeke 
betragte vor Trang til de toSqut 
Vrsd, den-s Sammcnhæng og Be- 
wdnina for hole vor Tilvækelfe; 
thi det er et hofft nnttiqt og tillige 
interessant Studium. Gud danne- 
de jo first Mennektet of Jord, og 
dcrmed folgte den jordiske Fern-- 
denhed oq dens Kran, fom godt 
alle kan Tomles i det cne Okd Brtd, 
staat dettc tagt-s i en noget udvidet 
Betydnina-« fom Luther f. Ets. hat 
giokt det i fin Fortlaring tillden 
fjekde Bin. 

Men dernæst blwste Gud Livets 
Aanch i hans Nerli-: oq Mennelket 
blrv til en lebende Sfæl (1 Mol. 
2, 7). Men for rigtig at forstaa 
del sidste maa vi goa tilbage ttl 
fsrlte Kapitel, hvot der formelles-, 
at Monkteflet blev lkabt i Guds 
Billet-e oa offer hans Lianelse Vi 
findet altlcm bog Menneskcst denne 
Dobbeltbed med en tillvarende 
Dobbeltbed af stsfornødenheder. 
Men det er jo flatt, at del var 
Sfcvlen eller Monden, der lokbandt 
Mennelket til Guts. idst den hat-de 
Evne til at staa l et bevidst For- 
bold til bunt Des var bette, lom 
bævede Mennesset lau shølt over 

alle de svriqe Stehninser. Oq 
Mennelkets Fald fynes i bvert Feld 
at bravnde med, at der blev sten- 

tot det legemligr. lanlellqe Mer 
Ifor wegen Opmctklomhed ttl Udesi 


