
Det, der besinnt 
Bot Guds Qrd bestaar epindelig, 
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De rafke trænger ikke 
til Lage, men de syge! 
As R. V a s· t r u »U. 

Tet var i den forste Tjd as Je- 
su Profewirfskomhed Bjcrgprcedikes 
nen var nyiig kwldtt dcns mange, 

goldne Ord laa ng fpircde Eom Scr- 

dekorn fia Nud i mange Jøders 
Sirt-le J Kapernanms Toldbod Tod 
Levi og grundede over alle de nye 
Tanker, hat vel ogaa gjort Brug, 
af Tjn Skrivefwrdigbcd som Tolder 

I 

A RBEIDdstO J- 
180M TAALER 
ifATBRUGES 

Mayek Honokbilt Ärbcids sk-) 
holde-r længkire end andre sko 

— tot-St de esr las-et as Ipecielt u«1— « 

sagt, sei-Er og vel aflacket Mc- 
tekiale—ui!søgte Uvekdsle-t·vk» « 
ke sqal—-r—su!ide Kap9e740b. I· helte Lxssjesr Tit-er o-; dobbech 

7 RisJek as ·-Li’-c- ; 
e ndg 1-s- MIZM k-- 

Lavesje Fdrbaskdt Brut-« og zu 
hgevel lnseklcen tyuke Lille- 
klumseic iii L·dseeade» ko- 

-s 

» seyn-ice og VarigheL icrhnz 
MAYEK HONOKBILT AK- 
HEle SKO —- De vsl da Lag 

f klar meste im- Dekcs Pause-« 
« 

wvmstkh — so stre- ztsvsk meka 
bis-Rot fis-s sag-lim. Its-It hist-s 
Hand-mic- ucks un tot-Uns Des-»s« 
slmvulos 

y-« Akt-»- Ifcjwy Jl-« «- «.’,« Isl- 
« f-- ,«" --i---« »was-« It s !, .«.«i"- «- 

'Ä « um«-) J-« «!"" 
’.j s f--.,-"JI-" U« « 

« 

,« .- ·- s «k-,-’).s«" »F Æsxb « «s- -" LJMIHUWN ( » -.-- ED« ’x(b 
jwl L«’.«.« 

U F. Isyst M I Ihn co- 
·- Ullmkom Wh. 

««ÅH4 

THIS Unsinn-C- 
««--T».s »k- TDÅI 

safest for N 
Food Utensils 

ld 
uteh 
eanser 

-—is a pure. hygienjc. cleanset 
entjrely free Itom zwin ca ustics 
and alkali· Avon dangemus 
Hundes-I Jammers-old Duich 
is a mechrinichl clmnsen Its 
Ijne parl;("I(-; uncHy Linse-n and 

few-»w- aH Fuss-ne and binn« 
Wtjhout leaving a straft-II 

on the surfars Lse it 
on the Huom womi- 

wotk and met-l 
work all over 

til at optegne, hvad han kunde hufke: 
of den betagende Tale. Saa godt 
var Levi forberedt til Msde med 
Jesus, at der tun behøvedes Jer 
Opfordring: Folg migl (Mark 
14——22 saa var hans Beflutning 
tagen. Levi — vj kendek ham jene- 
re Tom Apostelen Matthæns —- for- 
lader sin Toldergcrning, og fra nu 

af fulgte han Jesus. HodrtilP Ja, 
vidste han det 5elv endnul Foreløs 
big visek han Jesus sit tillidsfulde 
Sind ved at inddyde ham til sit 

Hus sammt-n med samtnen med dem, 
Levi omgaas og ved onl, at ogsaa 
deres Hierter var gkebne af Pro- 
fetensz myndige Tale. 

»Toldere og Syndere« kalder Ka- 
pernaums scriftkloge Farifæere det- 

te Bordfelstab i Levis Has. 
Dette er Baggrunden for Jesu 

uforglemmelige Svar paa Fyrisasers 
nes Bebrejdelse: at han, «iom vil 
gælde for et helligt Gudsvsendes 
bud, gør sig til Gassteven med sligt 
daakligt Zelfkalx 

Hiertevindcnde og opmuntrendef 
for hans Bordfæller — Togtmodigt 
og kcrrligt ogsaa mod dem, der dem-' 
mer lau overilet om ham og dem, 
lyder hans Ord: »De raste trænger 
ikke til Læge, men de soge. Jeg er 

ikke kommen for at kalde ketfaskdige 
men Syndeke.« 

Mener ou ogsam tckre use-, at 

det tun er de meget fromme eller 

dog ulastelige Maine-steh Tom Je- 
sus vil tendes ded? Hvilten Mis- 
forstaaelse! Nei, det er Verdensjs 
Frelser not, at du føler dig sog 
og trænger til en Iægende Hamm, 
— saa er han rede til at tage fig 
as din Zag. Det gcrlder dig, ogsaa 
hvis du er legemlig sog. Husk hans 
egcst Ord: Kommst til mig, J som 
basret de tunge Vorder-, og jeg vil 
give echt Hvilri Om du vovede dig 
til at bede Vetdens Frelser om at 
lade ogsaa dig erioke, at der er 

»en udtakt Haand paa Herren-E- 
Ttone« til at lindre og Iette Sys-A 
domsbyrdem som Guds Visdom hat 
lagt paa nogle Mennestek — san-s 
delig, det vilde ikke viere sorgcwessp 
Men det var nu ved Gasstebudet i« 
Levis Hus om Iegcmligt sunde,· 
men aandeljgt syge Menncitcr, ati 
Jesus iagde: Jeg er ikte kommen 

sor at kalde retscetdige, men Son· 
dere. 

Saadan set Berdens Frelser pao 
alle os Mennester uden Undtagelse: 
— ikke retsækdiqe, men Syndekel 

Hans Øjne blændes ikte as From- 
heds Stin — ligc saa lidt as hsjs 
kostet Muntethed og Glæde ved Li- 
vets Goder. Han ved. hvor hurtigt 
disse Stemninger her i Verden am- 

skiftes til Suk og Grund. Suk over 

Syndens Magt. Smette over For- 
ktænkelighedens og Dsdens Gru. 
Hans Øfe set tydeligere end vort, 
hvad det er, som sorstyrrer not-Glas- 
de over dette Liv ogsaa i Lyttensi 
Dage, nackt intet alvokligt gaar css 
imod: vor nagende, urolige For- 
nemmelie as, hvvrdan vi hver paa? 
sin Bis hat gjort Gud imod, sam- 
let os en Gceld as Synd og Tour- 
lighed og Utaknemmelighed, der sor- 
øges med hvert Aar, saa at enhver 
as os er iaa langt iom muligt sra 
at verre, hvad Gud talder ,,retfær- 
dige«. 

Jesus smsms smpr tu auc- VI 

Menneitm Zog Ded, lmor lmmt 
cht er fro, at J er raste, -— ret- 
fcrrdige, Tom Gud vil have eder. 
Jeg let til Bunds i edcrs Zyndes 
7ngdom, — mere end J few Tog 
kaldcr jeg eder til mig mcd qodt 
Haab om eder. For jeg ved, ieg kan 

let-ge eder. Jeg hat det i min Maqt 
»at give eder et nyt Sind, en vollen- 

kde Lyft og Villie til alt, hvad min 

»bimmelske Fader hat Velbehag i 

J— en voksende Ulyst oq Afsky for 
alt det ande, som lægger Menneftei 
liv og Mennefkelykke Ide, naar J 
qivet det Mast i eders Sind Kun 
dette fortanger feg, at J giver eder 
hen til mig fom Lægen, Gud hat 
lendt fta sin Himmel: Sind og 
Villie til at lytte til mine Ord og 
Rand og tage dem ind t eders Hier- 
ter for at gøre detefter. 

Sjælelægen fra Gab vætner fine 
.syge imod deres Omgivelfets for-ha- 
stede Damme — ikke alene mod de 

"ubarmhjertige, oqfaa mod de usw 
staubige. 

Hvorfor fester dine Dilciple Me? 
lpurgte Farilæerne and Nin-as 
J vore Dages Spros: Mut man 
illa være fom andre Neunester. 
Dame Verbeu- Goder er nimmst- 
ce Its MU- W. 

Læs selv eftet i den hellige Bog, 
hvokdan Jequ med fyndig Billeds 
tale værner Iine Kristne mod at 
trælbindeg af Mennefkebud om Fa- 
ste og Afhold efter andre Wonne-( stets Smag og Stan. Jkke er Ver- 
dens Frelsek kommen for at lappe 
PMJIdedommens gamle, slidtechesll 
debon med nye Lovbuds og Forskkif.J 
tier Klude — om faa nok san man-’ 
»u- :!I«’ennesker blivcr oed at wisset-I 
sma Vordem-its Villie til sine Kriftsl 
ne paa denne Vis: Jesus Kristus 
give-r dem ikke Medholdl 

Scm lad da intet ikrccmme os» 
fra Lægem Gud sendte os —- hverU 
ken vor Enndesygdom eller vote eg- 
ne og andre Menneskers forhaftede 
Tomme og Misforftaaelser af Je- 
su Ord. 

J vor Laub kalte Jesus sit »Sitz 
migl« til enhver af os ogsaa. 

Nud aim- os Villie til at finde 
ind paa den godv Vci til den storel 
Sjælelæaes kætlige Omhn og Va- 
nsmsgt og til at blive under den vg« 
boiks ham alle Dort Livs Tage-! 

-——--M —. .- 

Skal vi dkivc Ydttmigsion? 

Textcspøtgsmaai set jeg i »Dan- 
Ifercn«, skal drøstes ved Pacific 
Kreds’ Aatömøde Tot næften for- 
bavset mig, at et saadant Spstgcss 
maaå Lan komme from i vor Tid 
og inden for vort Zamfund Vcl 
vcd jeg, at vott Samfund ikte et 

mogct Degejsttct for Ydremissionem 
men nagt-n Textagelse find-es der 
jo da de fleste Ztedet, og jeg ved 

ogsaa, at der i Pacific Kredsen as 
cnfeltc dtjvesz Ahn-mission aller 
ndcsz til den; men der sa-: vcl jom 
mange andre Sie-der et det saare 
tinge mcd vott klldtemissionsarbejs 
de. Vj set her i Annrika som Mitte-T 
samfnnd langt bag eftek de flejte 
andre. Det famme et Tilfældet 
hjemmc i Tanmatk. Zammenlkgucz 
need Notat, da ydet dette Land 
tte Gange iaa meget Tom Tanmatc 
ug den lille Btødtemeniahed ydcr 
70 Gange saa Ins-act ftun Tanmatf 
nennemsnittia Hvad et det i Wes-it 
med oZ Tanske? Sover vi? ssgrnde 
at Equ t bedre end Bøn og At- 

vcjdcx sitt Wide je vastc det mod- 
katte. Denke-ne sidder san fast i vor 

Lamme, de et iaa has-tu at faa 
vendt ret, Offetvillighedon ksr hass« 
mange saa lille til denn-- state ng 
helliac Saa, at dct blioet aldeles 
ika noget Offet, vel ned jeg, at ri 
dtivet lidt Hedningemisfion i Ja-« 
pun, men hvad et det, naat vi for 
Etsetnpel tænket paa den lille Brit-« 
dtetnenighed, der sikkert var sat-« 
tigeke paa jotdiske Midlet endNotty 
Dakota Krebs, endsige den rige ogJ 
skonne Pacific .Kreds, og dog udH 
fendte den i de fsrste Aar, Mis-· 
Tionckter til mange fotskellige Lan- 
de « Weftindien, Afrika, Gran- 
land, Labtadot og flete Siedet. Jo- 
den hat arbejdet for Guds Navns 
Efnld og det herlige et at der ef- 
tot nassten 200 Aats ihætdigt At- 

bejde Lan siges, at den ikke et ble- 
ven met. Hvad et vott Akbejde 
pas Hedningemisjionsmarken i 
Zammenligning med den. De vat 

af et bedte Materiale end vi og hav- 
de ikke faa stdte Fotdtingerx der 

lyder i vore Tage et ftærkete Naab 
om Hin-Im end nagen Sinde fir, og 
og det hat Hastvætk med Kongens 
Ætinde, vi hat i mange Aar vidst 
Kongenö Befalina om at aaa ud 
fotn Sendebud med hans herlige 
Evangelium; men det jynes sotn om 

vi itke hat hsrt det. Vi hat ingen 
Hastvcetk, selv om vi ved, at der 

hvert Tøgn gaar imcllem 70 og 
ZWIW Mennefker ind i Evighedcn 
uden at have hart det streift-»den 
Evangelium udcsn at Lende noget 
til detNavm hvori der alene er Freli 
fe. Er det rigtigt gaaet op for os, 
hvad det vil sige at være frelft el- 
ler fortabth tror vi virkelig, hvad 
vi lasfer og læter, at der et ilist 
ikke Frelse i nogen anden end i 

Jesus? Vi ved, at der er faa man-u- 
Millioner Menneiker paa Jordons 
Krebs som er ksbt med det famme 
dyrebare Blod fom vi, fom er el- 
sket med den famme Aærlighed sont 
vi, hat en Sie-L spm ital tilbrinqe 
en evig Tilveerelse fom frelst eller 

fortabt: men de ved det ikke og det 
er min og din Skyld, Bruder og 
Stifter-, des er os, der skulde bringe 
dem det. Er bei ikte underligt, at 
vi san sov- rolig en eneste Nat? 
Domvkissankernevildefedet 
stoc- OW —- Ssc eise- Lis po- 
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Præmjo Nr. 1: 
6 Smukke Billeder i Parvetryk, Land- 
skabek — Polkelivsbilleder — Fragt- 
stykke — størrelse 161120 Tommer. 

Præmlo Nr. 2: 
En selvskækpende saks. Den samme, vi 
i 2 Aar bar brugt som Præmie til Hol- 
dernes fnlde Tilfredshed. 

Pkæmjo Nr. s: 
l)anmarkskort for Iljemmet. størrelse 
22x26 Tom-new- Trykt i 5 Rat-very med 

-Iembsner, Ryek, Plantagetx Kirkek, 
llerkegurdo o.s.v. 

Pkæmjs Nr. st: 

»l«jv(st i l-,ys", Portællingek of Ernst 

Ensks til de 3 Troens Artiklen 241 

sjcksk i Uelshirtingsbind. Ea udmmtket 

Bog. 

Pkæmje Nr. b: 

2 Dusin Aue impokterede Brevkokt Her- 

af 12 korskellige Kort med Bibelwkst 

og 12 assokterede Prospekte-r krs »der 
skønne Danmark". 
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kowdon ovevstmndo smukke Ptæmier til Helden-ne udloves tjilgovde 
værditulcke og vyttigo 

Præmier til Abonnentsamlere: 
For Z nye Feldes-m 

Pm llelene Hempels Kogei og Hugholds 

ningsbog. En økonomisk og praktisk 
Haandbog for Ilusmødke. 289 sicher-, 
trykt paa godt Papir, smagkuldt ad- 

Styret og indbnndetx 

kok s ny Homer-o- 

lkunyims »Pilgrim’s Progress«. Engelsl- 
!Jdgave. Pkagthnd med Gnldsnit kor- 

oven. En Mævgde Aue Inn-Nationen 

Kot 10 ny Eviden- 
lkunyans »Es Pilgrims Vuudring" 11- 

lustreret Fragtudguve pas Dansk i 

Kvartokormat. En Pkyd for ethvert 
Kriste1i-H·jem. 

kot- 15 ay Helden-w 
Asscbenkeldtcklavsens »Illust1·eket Ich-ke- 
historie kot- Menigbeden.« cum-format 
2 store stauka Bind. 

For 25 vy Zoldetm 
Duschsels Bibelwort-. 6 solide Bind. Det- 
tc vellcendte Værk behøvek jagen Anbe- 

knliag 

Naar det fast-satte Antsl nye lloldeke med Aarskoutingcsut km hvor et- mudtaget, seu- 

des den tilsvarende Prmmie kkit til ssmleretx 
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som hat« Øje for Blndvjkksomhedens Betydning —- og leertet pas rette sted —- lsd os 

nu tage ist med korenede Kkæktek og ,,f1ytte vor-e Teltpnsle længere ud«· Akbejdet lykkcx 
des i Pior; det kan kakes ogsu i Aar- 

DANISH LUTHERAN PULYSHING HOUSE. ." 

— 

sere forbi vort Blit, detes Øjne og 

Zret er lukket, deres Lceber er tun-. 
fe, nej talende i Boden til mig og 

dig, fpørgende: Hvorfor bragte J 
mig ikte Evangeliet? J vidste deth 
J havde Lasgemidlet og Livetsthød,« 
og J sau, at vi gik under i vor 

Elendighed. — Ekel vi vedblivendc 
Ton-e og lade Vantro og zllluhamedas 
nismc udbrede drreg koldc Liglagon 
over dem? lade dem vandre i den 

wide-, blege Halvmoanes Ly5, me« 

dens vi kan lade :)ictfa-rdigl)cdens3 
Zol ovgaa fok dem nich Los m 

Lægedom under dens Vingcr2 Des-r 
er et Sted yvot Nonen er Irrt-im 

ftor og Naobct mcgct stasrkt fra, 
nemlig Afrika. Jeg lasfte iidste Bin- 

ter et Styktc i ,,Kristeligt Tgbl.«, 
som gjorde et stasklt Jndtryk pag 

mig, og jeg sonder dct bermed til 

vislvillig Optagclfe i ,.Tan5kcren«s 
det er et alvorligt og gennemttæni 
gcnde Raub om Hjælp, iom maa 

rørc vcd ethvert Guds Varus Hier- 
testrengc. Jeg harte kidt af det vcsd 
EdinburgsiMødet, hvor dct grob 
manges Hierter. Dei mindedcs mig 
om, at der jo alligevel hat virret 
flere dankte Missionærkr i Afrika. 
Paa Gall-komm i Gut-nea, fom til- 
hskte Danmakk, var der i 1828—— 
1844 3 danfke Missionasrer, nom- 

lig Andrew Riss, Lygom Kloster, 
hans Brodethn Hans Nekolai Riis 

og Peter Jceger, alle frq 
Nord Slesvig. Det var i 1840, at 
Niis ftod for det beftytende Rand 

laf Basel Misiionsfelfkabeh III-Bri- 

kdrene var i faa Aax borttevne of 
-Kltmafebeken, og A. Riis alme til- 

fbage, og hans blege Ansigt og spiel- 
kebe Stemme vidnede not Tom om 

rden afrikanste Lusts giftkge Jud- 
,flyde1se. Spsrgsmaalet var: Skal 

iNissimen paa Guldkysten opqives 
Im kocht-M It Js tllerNei M 

— 

afhængigt af Riis’ Svar. Men losj 
vet von-c Gud, Br. Riis sit Mod ogl 
Kraft til at funne iige Nej og at- 
tcsr Nei. Missionen paa Guldtyften 
skal ikte opgiveg; han var rede til 
at gaa igcn over til sine taste Ne- 
qre, fom toldte ham den vise Fa- 
den-, og han gif. O, maa vi og vore 

Bøkn give det samme Spor, om 

Vi jtulde stilles paa en lignende 
Puva 

Ziden Edinbukgh Mødct hat-Mis- 
sionsvennerne færligt haft dem-»Li- 
ne paa Afrika. Bkekluanistionem 
Tom hnr en stor Ststte fm Nord 
Eli-wish hat vodtaget at begynde en 

LIkisksTion i Afrika i dette Anr. Te 
hat 2 Mcend, der er rede til at gan. 
J Danmart hat« sceklig Anton Pe- 
deksen, Prasft i Aalborg, forføgt 
nt faa Tan7t Missionöselskab til at 

bisaynde en ny Mission i London, 
Afrika, Selstabet dar imidlertid 
Hcknderne faa fulde, at det tnrde 
ikke beqnnde nagen ny Mission fors- 
løbig. Nu hat Past. Anton Peter- 
scn med fleke imidlertid vovet Ger- 
rens Navn at begynde en Gerntng 

London: fenere hauer de, at 
Dunst Missionsselskab vil overtni 
ne Arm-ich Kunde ikke Den forme- 
de Tiefe her vwre med til at rcrlle 
en hiælpende Hoand2 Bilde det ifte 
vakre en Ikøn Jubilænms Gave at 

Haa? Mcn lnd det ikte gaa i Lang- 
jdrag fom AnstraliaiMissionem inen 

Had os fkynde os og sætte fuld Kraft 
paa. Ellen km Jslnm det. Hvor 
menet jeg end Auster-, at vore Lands- 

’mwnd i Australien nutde tende- 
snarlig Hielt-, og hvot meget det 
end tilttcenges, Jan er det dog end 
mere paattcengende at iende Evan- 
qellet til dem, der aldrig km hsrt 
det eller haft Leiltghed til at am 
Inlqet J Australien hat man dog 
Sudi Drd oq san san det at liefe« 

og de fleste ogsaa at hske, men im 
san i Hedningelandenr. Der spare-N 
Vi hat not at gsre iblandt vore 

Landsmænd i Amerika. Vi iaa del 
state Tal i D. l. Kirkeblad, 500,000 
Tanftere i Amerika og tun ca. so- 
000 under kirkelig Jndflydelse. Ja, 
dct er tilvisse markt, men det ene 

dør gsres og det andet ikke fokssms 
mes. Der tales om 200 Missio- 
nasrere og 200,000 Dollars bog 
ved. Hvorfor ital dcr altid kegnes 
mcd Pengek Mon de 7U, der blev 
udsend 2 og 2 havde 7n,«»() Dol- 
laks bog ved fig. ch mener nej, 
og dog -— de manglede inm. Tot 
er »ersten, fom det hele ftulde bero 
paa Benge. Hvok er Trer og den 
Kerlighcd, der tvingcr2 hvor er 
Aandcns Kraft og Offervilligheden 
til at lægge fig selv paa Herrens 
AltexP hvok er den «Jld, Tom Jesus 
fom for at koste paa Jokden? han 
lasuges iikkert often at den fkal tæns 
des iblandt os, saa vort Hierte kan 

»g uovtocsg I swu inderljge 
skaskliqhed Saa spømes der Elle san 
nieset om Pcnge. Slulde der ikke 
iblandt vort Falk give-s 70 dygtige, 
glødende aandsopfyldtc Meinst-steh 
mme og wldre, lcmc og lcrrdc, der 
to og to lan og vil gaa nd paa Sta- 
dens Strcrder og Gader ; Enfoldigs 
hob indbyde paa Konnt-us Vefaling 
til hanc ftore Nahm-re saftigen hal- 
te, Krøblinger og Minde, lblandt 
vort Falt? lau Konqms Ins san 
blive fuldt, og Tienckne lau fig- 
med hin Tfenm »Ist er qjort, spm 

:du befol, og der er endnu Rum«. 
»Da faa er det Hedningernes stock- 
Mængde, bem, der licmck ved Beic- 

!ne og Gmel-eh de lluide nsdes l««l 
Hat gaa ind, hat vi den dybe Med- 
»ynl ivokt Gott-, der kaut os til at 

fhandles Pl hat vor Konsei klare 
Belalinq, den san Mc mistysesx 


