
Det, der besinnt 
Vor Guds Okd bestaak evmdelig, 

((;s. 40, 8). 

»Belvillige imod hverandte.« 
Men vordek vewillige imod 

hverandre, barmhjertige, til- 
givende yvcrandre, ligefom Gud 

hat tilgjvet eder i sdrjstus. 
Es. 4, 32. 

»Velvillige« — ja, vi Mennesker 
hat jo en Villie, og hvor jpiller den 
en stot, fremragende Rolle i vokt 

Liv, ftøkke end vi ofte felv ved af. 
Og dette gælder ikke alene Men- 

nefket, Tom det er af Naturen —- 

og7aa kristne Mennesker, Guds Børn 
hat en Villie. 

Dei er saadanne Mennester, Pau- 
lus har for Øje, naar han skriver 
til Menigheden i Efesus. 

Apostelen Paulus var en fkarp 
Mennefketender, han vidfte, at det 
var svcert felv for et omvendt, et 
tewendt Menneske at ftyre jin Vil- 
lie. 

Villien staat nemlig i Forhold 
til baade Menneslet selv og til an- 

dre MenneTkey baade til troende 
og vorm-a 

Og vor Grundskade ved Zyndcn 
er Egoisme, Egenkcerlighed, og den- 
ne Grundskade hat oglaa præget 
Villim 

Jerfor er det svcert at ster Vil- 
lien i vort For-hold til andre Men- 

nefker, den er tilbøjelig til at værc 

partifk. l 
Man kan derfor ika forundre fig- 

over, om Egenkærligheden giver 
Villien Retning hos Naturmenne·« 
steh Eh 

i 
Men hos Nuds Born 7kulde det· 

vcvre anderl-edes. og det kan ogfaa 
blive anderledes hos dem. 

Det er da nemlig ikle fra Vil- 
1ien, at Livet udgaar, den hat en— 

Herre over sig endogfaa i Wonne-l 
sket selts. 

1 Qg hvein er denne Herre? Jo, 
det er Dienen thi det er et sandt 
Ord, Vismandcn Tiger: »qu uds 

gaar fra Hiertet." 
Er Hjektet ret vcndt, er det ityrs 

ket i Herren, iaa vil det kunne give 
Villien Retning. 

Derfor can Paulus ogsaa forma- 
ne: »Vordet velvillige imod hvers 
andre.« 

Dei er en Formaning til de Krist- 
ne i Efesus til at give Villien den 
rigtiqe Rctning iForhold til deres 

Medkriftne, der-es anndelige Saiten- 
de. 

Det er Velvillie, vi skal vije imod 
hverandre, og det er jo det samme- 
som det gamle Bud byder: »E1sk din 
Næfte som dig kelv·« 

Velvillien er nævnt førft i den 
nckrværende Formaning, og det hat 
fikkert fin gode Grund. 

Thi er Velvillien fnrft til Ete- 

de, saa vi vil Næiten lige faa vel 
Tom os ielv, Taa falder det følgende 
forholdsvis let. 

«Barmhjektige« —- det er jo at 
have Hirt-te i Barm, at kunne fsle med andre i deres Nød og Lidelse 

Er Vkslvillien der, saa falder det 
Tom af sig ielv saadan at føle med« 
vore Eøfkende og Medkkistne. 

« 

»Tilgivende hverandke,« hedder 
det videre. 

Tet forudiætteh at Gnds Vorn 
ogsaa kan forse sig imvd hverandre 

Men Velvillien eller en VilliH 
der agter Næsten og den villendes 
lige, den raader ogsaa Bod her. 

Den blinder ikkc Øjet paa den 
villende, Tau han ikke kan se sinc- 
egne Fejl og Synder 

Den set ikke Skæven i Brode- 
rens Øje og overier Bjælien i sit 
eget Øie. « 

Og den velvillige kan jo ikke lukke» 
Øjet for, at Gnd hat tilgivet ham 
i Kriftus. ; 

Eaenvillien fører derimod faa let 
til 5aadant, som ncevnes forud: 
«Vittirhed og Hidsighed og Vrede og" 
Ekkinen og Fokhaanclle og andeu» 
Ondikab.« 

A 

slmlen i solvang 
sahns- tot Wo Mssmorilmnko Uænd og Ivinäsk 

den lö. sov. 1911 as sluttos s. April 1912 

Dot- Iusdervises baade pas Dsnsk og Engelsk i de clmjns 
dolige skoleksg og i Hmdelsksgene og holdes Fondde over 

bittoriske og litten-ers- aner. Unge fordert-des til Konst- 
nation- 

solvsug ligger i den smukke Sant- Ynez Dnl og hu- et 
udmærket Klio-a. 

6 D011. om Ugov kot- Ophold og Undervjsning. 
Z. NOBDZNTOPT, kaut-oder 

Man henvender sig koreløbig til Prof. P. P. Hornsych 
Los Miso-, sants Bin-barg Co., cul. 

köb ikke »Nat- ien i Saekken« 
OVIBI 
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Mus. Maske en If Dete- Nabook bar brugt disn i Ast-ewig mssd Ti«rm18h(si1. 
Evis ikke, m er det- tsok en Købmand i Nkerbedem sum fort-unweit den 

es Jst vil ljtme sig for Dem at køke 10 Mil, om nøtlvendigh for It se »Tch 
CMT WE8T10’.—0711M med Ry —— byggkkt pas Æke —- sk allebedste 
IIMY fis- De slvsk Penge nd for nagen Ost-. 

De Itsbek ilcko Kommt hvet Dag, og Mk De ksbeh soc hjk De have 
sit W der Lade-, og der et 

erat Majestic 
WITH-IN Range 

VÄRER LÆNGERE END TRZ ANDRE- 
Dpt at dssn »so-su- s)vn. cis-r pr san-r nslplykkssmlss as Rmssslpjisrn og THI- 

Ililsjskth Det sidstss matt-r ikk-. og sissf førstp knowkker 1kke. oxz om end 
»Es GREAT MAJERTIU" kostssr Hilf mon- pnd nolets uidns Unze-, san bli- 
fcf Cis-n flog billing i Ltrsngzclssir. 

sPARER DET IALVE BRÆNDIL 
TM WE8T10" er klinkpt nanitnsanilcke minmssnspjet med Akt-user 

os Ku. scmmenkøjningcsme tsk Stett-(- Lulttmtte. 
Wen ck beklnsdt med km Ast-pay under et Oveklsg Its Jem. lasen 

VIII-o spitze-, og jagen Kalde kommt-r ind. Den Kneer kut- luzlvt us 

Its-et Bksmitz sou- sodke W. 
KOKBIK VMDCRYDE — LIGD VsD EVEN 

VIICMCM et- sc Kobbpr og er sub-sagt lige vetl Fyrstcetigt Dssn tum- 
Iss ls Osllon Vsnch der komme- i Kog pu- nogle iu- Minuttek, og VII-l- 
ITIOI h- cks Ist-d LetM Ihm-. 

III VII-s IOIIM VIII-« VII VII UIKM Icliskpklsc 
Ums Mk WM PAA III CVs, 

o- sos s Reichstaler as »O GMT Wic« M per sont 
p- st , Im Ists-s Om- ok Ins-eit. Clem- ilclcs det. 

VII-· Ov- ioklsssss U- bstlsto formt-singst- l Ins-ten hvskt county l 
« sitt-s- sktiv sit-r voi- sos Gamasus-sing ss Ostia-c —- 

WMMOHMII Aha-SUC- 

Villien et i et Mennejkes Liv,; 
fom Roret i et Skib —- den giver 
det Ehele Liv sin Retning. 

rdin ViUz e, min Ven, da Vel 
villie, iaa vil den give dit Liv i 
Forhold til andre Mennescer den 
rigtige Retning. ! 

Er dit Hierte ket for Gub, saa( 
lad det være Sthrmanden ved Ro- 
mä iaa sinnt Noret dit Livg Far- 
tsj rigtigt over Berdenshavet og til! 
iidit ind i den rigiige Fami. 1 

i 

—- 

,,Cbcn Ezck.« 
Saaledes heddek vort Sygehjetn 

(3anatorium) i Brufh, Colo. 
da jeg for faa Tage iiden vandrede 
omfring i dette dejlige Anlaeg, for- 
undrede jeg mig med Tak til Gud, 
Tom havde ladet alting lykkes det- 
ude. »Herun, Gud i Himmelem han« 
fkal lade det lhkkes for os, og vi, 
bans Tjenere, vi viile gøre os rede 
til at bvgge« (Neh. 2, 20). Saale- 
des taicde Nehemias i gamle Dage i 
Jerusalem 

For nogle faa Aar siden gjorde 
en Lserrens Tjener i Amerika, Po- 
slor J. Madiem sig rede til at byg- 
m- et Hjcm for tmringsfyge, som i 

Mangle sagte til Colokada for at 
genvinde den tabte Sundhed. Han 
lwgnndtc i Tillid til Herren, og Gud 
hat i Zandhcd ladet det lykkes. 

Jdet jeg vandrede omtring, mont- 
te jeq i mit stille Sind beundke det 
ksnne Planteanlæg allerede vokset 
op til en virlelig imul Plantage, 
indvirkist i systemaliik Orden med 
imukke Blomsterpartier.——Alt strau- 
lcsde nu i det skmmcftc Eftematss 
Tkrnd — den underiksnne Forde- 
pragt, Tom et denne Aarstid est-n. 
Her er en meget smuk Græsplæne 
med iin Lagune og det fksnne 
Zorinkwand i Midtm Et Par an- 

dre smaa Laguner mcsd en paatcknkt 
Brieka imellem tillod jeg mig at 

kalde »Holger Danskes Briller.« 
Buchwert, mrnte jeg, kunde udgtre 
Næikstykket Pan famme Grundstyks 
le finde-s soa del ret betydelige Bygs 
njngskompleks bestaaende af Naza- 
reth -— Vethesda — Valboms Min- 
dc —- 10 Telte —- en Liggehal —- 

dlslniiktribune og Lysthuie. Der fin- 
des ogsaa en lille Kirkegaatd, hvot 
de heniovede hviler indtil Opftandels1 
fens herlige Morgen. Alt dette for- 
bindes saa med smukt anlegte Kike- 

»oq Spadicrevefe til et fksnt og har- 
monisk bele. 

Mel-e end een Gang trængte den 
Taufe iig paa mig: Ja, fandelig, 
dette er Eben Ezek lhidindtil bar 
Herren hfulxnstl Tbi dette er sket 
as Herren, oq dct er nnderliqt for 
vors Lljne Hele dettc Anlcvg, Tom 
daskktsr over et Areal af 12 Akt-es 
Land, er nckppe 6 Aar sammelt 

Tidt hat det aicedet mig at læie 
Beratningerne derude fra, og oite 
zur W øniiet at bei-ge dette Steh-. 
Cndeiig wage-de Herren det iaa for 
iiii,i, at dct Tod sig gøre Takket vak- 

re Bethania Menighed i Donner 

oq dens Pra»it, iom havde indbndt 
inkg til Missionsniøde, tunde jeg 
meddele Pastor J. Madsem at jeg 
vilde bei-me ham Onssdaq Morgen 
den i« Oktober M. HO. Mit Ton 
var imidlertid flere Time-r ioriins 
ket, on da vi endeliq naaedc frem, 
ventedc en af Sanatoriets faste 
Stab, Br. Anderfen nicd Koretøi 
og befordrede mig den halvandcn 
Mils Vej til Engehjemmet Alle-ke- 
de den -«mutke Jndkskfel til dette 
Hjem steinmer Sindtst til «søitid, 
og naar man iaa bliver hilft vels 
kommen med et dankt broderligt 
Haandtryk af Paftok Madien og 
hans Huftru og lige ftraks bliver 
bedet om at tage Plads ved Fro- 
kostbordet, iaa fsler man, at man 

er i Bennevold og under Skyggen 
af Herr-end bevarende Styststte 

Kl. 9 samles Eben-TM Fami- 
lien —, faa mange, Tom can væke 

oven Senge —- til Morgengudstjene- 
ste i det tikkeligt indrettede Kapel i 
Bethesda Bygningen. Bed denne 
Morgengudztjeneste talte Student 
Haner fta Trinitatis Seminaktum 
i Blatt-. Han fortlarebe Frelsengk 
Sandhedet paa en meaet sksn og 
tiltalende Munde, iom gav godt 
Haab om at denne Yngling efter 
fuldendt Stoletid maa gaa nd som 
en dygtig Mentseskefiiker. Student 
Wien var IWM icg Gckst M 
Mosk, N W Mk stundikt 
pas siu sei tll statt im compr- 
w soc-m im- iitvwgi sein-! 
M CI- Wtddam var 

1,000 NYE HOLDERE 
frl I« ..l )-LNSlcchk III-· 

Inden den Iste Januar 1912. 
» 

For at dette Tal kav nass, bar vj besluttet at give en værdituld 

Præmie til enhver ny Holder. 
Sohns-tu der juden l. January 1912 tegner Abuunement pas »l)miskssreu" mod 81.50 Suc« 

b’u1-Skudsbetalchg, vil fast Binde-d tilstsndt km den Tjd, licstjllingssn judlolukr og judtjl J. Jun. 
18013. Altsaa frit til Nytmm 1.)esud(-U Itatslixm Vol-get jnusllssm folgt-»de- Pkæmier —- krjt 
tilgt-mit- 

Præmis Nr. I: 
6 samka Billeder i Pakvetk)-k, Land- 
sknber —- Polkelivsbilledek — Prakt- 
stykke —- støkrelse 16120 Ton-mein 

Præmjs Nr. 2: 
En selvskcprpende sub-. Den sammt-, vj 
i 2 Aar hat« brugt som Pkmmie til Hol- 
demes kulde Wind-hoc 

Pkæmjo Nr. Z- 
Danmarkskort for Eiern-net Størkelse 
22x26 Tommer. Trykt i 5 Rat-ver, med 

.Iembanek, Izer, Haut-geh Tit-kein 
Ilerregurdo o.s.v. 

Præmle Nr. 4: 

»l-iv0t i l«ys", Portællioger of Ernst 

Bvers til de- 3 Troens Aktikler. 241 

sidesr i lIelshirtingsbinC Ba udmtkrket 

Bog. 

kmmio Nr. Z: 

2 Dusin Ave importekede Brod-ort- Bek- 

ak 12 forskellige Kort med Bibcltekst 

ng 12 assortekede Prospekte-t- krs »der 
taki-inne Dunmskk«. 

komdou oveusmondo smuklco Prasijr til Eoldemo ndloves tølgende 
verstäme og nyttjgo 

Præmier til Abonnentsamlere: 
Pot- 3 nye Komete- 

Pku Helenp Hempels Rose- og Pia-hold- 

ningsbog. En økonomisk og praktisk 
Haandbog for Husmødre. 289 sider, 
trykt pag godt Papst-, smagkuldt ad- 

styket og indbunden. 

kot- ö vy Helden- 

Bunysns »Pilgkim’s Progress". Engel-It 
Udgsve. Prsgtbind med Guldsnit kor- 

uveo. Du Mæmkde Ave Illustration-en 

For 10 ny Felder-: 
Kunz-ans »Da Pilgrims Vaodring« Il- 
lustreret Prugtudgave pas Dauak i 
szartoformat Bn Pryd kot- ethvert 
Kristen-lljem. 

kok is ny Bald-tm 
AssobevkeldtHsnsens »Illustreret Zirke- 
historie kot- Menighoden.« Oktsvformat 
2 stoke Smaka Bind. 

km- 25 ny schier-: 
Dust-Inseln Bibelvmrk. 6 solide Bind. Det- 
te velkendte mGk heb-ver jagen Anhe- 

Kling 

Natu- det fast-satte Aar-l vye Holdere med Aarskontjvgent km hver et- modtuget. sen- 

des den til-varende Proz-nie krit til Samleretx 

ZWSPOLI —- UUCI Oc sw, 

som but- Øje kot- Blsdvirksomhedens Betydning — og kljertet pas rette Sted —- 1sd os 

nu tsge kst med forenede Ickæktek og »k1ytte vor-e Teltpæle lxengere ud«. Arbejdet lykke- 
des i Pjokz det ksv lykkes ogm i Ast-. 

.I?ANISH LUTHERAN PUBLISHING HOleE.·«"v 

-—.--—-——.... —- «-—» .- 

der Kvindemsde paa Eben-Eisen og 

her hilste jeg faa paa Pastor Lund 

og hans Huftm Om Aftenen ef- 
ter Aftengudstjeneften paa Eben- 
Ezer ksrte vi efter Jndbydelse af» 
Pastor Land til Ungdomsmsde iJ 
vor danste Mete, som ligger et Par 
Mit fka Sanatoriet. Til dette Ung-l 
domsmsde var der dog baade ældre 

og yngre i Hirten. Summe Aften 
reiste Student Hausen astpaa mod 
Blair til- 

Alt er stønt paa Eben-Weh men 

Ist innes mia doq, Tom dct skøns 
nefte af alt var de milde, kasrligc 
Zmi1, hvormcd de friTke tjente. og 
de syge modtog Tjeneste. 

» 

»Im var sys, J tjente mig« 
»Hm-d J have gfort mod ecn of dis- 

se minc mindste Vrødrc, have J gjort 
mod mig« (Matth. 25, 34——40). ; 

Der et for Tiden 27 Patienter 
paa Eben-Esset —- —- Et underligJ 
Syn at se den Nække i Ligaehalij 
len, noar de badet sig i Sollyfet H 
denne solrige Landsch, thi Colorcpj 
do er rig paa SolfkirL « 

Naar man stiger op vaa Toppcn. 
as dct store Udfigtstaam paa Ve« 

thcsdabygningem tmer der sig enl 

vidiftkakt Udsigt. Hex-im har vjå 
Udsigt til Klippebjergene med de-· 
res høire Fløjmand »Long’s Peak«, 
denne Kæmpe, der aldrig lcegqer 
Vinterhuen bokt for at pynte sig 
med Sommckhat. Han kan vel af 
og til som et egensindigt Bakn grws 
de stride Taster over, at han aldrig 
faar Lov til at klæde sig i Som- 

merttjet mdn det hiælpet ham lige 
san lidt, fom Taarerne hian Efaul 
til Ftrstespdfelsretten kgen. 

Pastor Madsen bad miq om at 
W W isen og me med 
under Aar-festem sum var foveftaas 
ende. Det blev mks dafaa formtdt 
It von met der oq beide th and 

de glatte. Og her mjdtes jeg da 
med vokt Samfunds kære For-usw« 
hvem Gud i Naade havde oprejst 
fta det alvorliqe Syseleje og for- 
længet Arbejdsdagen for. Gan var 
lidt bleg, men han forkyndte Herrens 
Pris med Gliede Formanden havde 
sin Husttu med til ftor Opnmntring 
for den 87 aarige Bedftemo’r Mel- 
ken afdødc Paftor Nielfens Mo- 
der· -—— Tor blev Tagt mig, at der 
var ingen, den gamle holdt foa 
megct of Tom Paftor Ehriftiansen 
og hans Huftru og Pastok A. M. 
Meist-n og hans Hajim- 

Da vi om Lordagen havde Gadd- 

tjcsncfus i en af Anlcrgets Løvsalo, 
lom gamle Vedflenw,k til Løvsalss 
festen, baarct hcn i Bærcstol iom 
en høibaarcn gammel Dame og sit 
sin Plads i Naskheden of Prckdice- 
stolun. Her prædikede Paftor Jens 
P· Heedcx Pastor Harald Jensen og 
Paftor G. B. Christiansem 

Stindagen er jo gerne den fidfte 
og stoke Oøjtidsdag. Denne Dag 
var ogsaa en virkelig stor Festdag. 
Tidlig om Morgenen lamledei en 

lillc Flut om Alte-worden Paftor 
Madlen tjente for Vorde. Kl. 10 

var en stor Zlok lamlet til Gudss 
tjeneste, lwor Pastor Christianlen 
pkædifede. Eftek Middagömadem 
som vi nsd i Fælleglkab, famledes 
vi til engelsk Gudstjeneste,« hvor 
Nev. Moore ptædikede. Denne 
Sandaq var bog en af de faa sw- 
fulde Dage, hvor lelv Eolorados 
folen lkfulte sig og holdt sine var-z 
mende Straaler tilbage· Kort str. 
Midnat tog jeq Affked for at reisei 
til Couneil Ausst- 

Saa llgger io after et stort Styl- 
ke qf det store Continent imellem os, 
men qeuyem disle Anker maa des 
M M tilladt at lende kærllge 
Hilfe-set tll kalter J. Mahlen oq 

lHusttnh samt hele den stoke Eben- 
Ezek Familie —- Paftor Lund og 
alle haus. Herren opholde eder alle 

ved sin Retfærdigheds hsjte Haand. 
Jens P. Beet-c 

—-......——- 

Aakct 1911 
betragtet fom et Mindeaar. 

Tale ved Stolens Begandelfe 
den Z. Oktober 1911 

afP S. Vig. 

» 
l. Tet var ikke min Heimat ved 

denncs ijliglwd at holde en Pras- 
dikeu, i hvcsrt Fald ikte over en bi- 
bclsk Totst direkte-. —- Og alliges 
vel ønfter jeg, at hvad jeg her« agtek 
at sige, Tkulde være i fuld Harmoni 
med den hclligc Strift, hvilcet jeg 
ogfaa haabeky at det ital blive 

»Im tænkcr paa fordums Tage, 
paa de lasngst henrundne Aar« (Sal. 
77, CZ) siger den heilige Immer- 
Og fanledes vil vi figo med bam ved 
denne NEW- 

2. Og det mener jeg, der er sm- 
lig Anledning til ved en Lcilighed 
fom beime, og det of met end een 
Grund. M er io kommen bek- alle 
Amme-n for at gaa i Skolr. for at 
finden-. Og at finde-re er io at tænke 
sig om. Og i dette vort III-beide vil 
vi io alle faa med fokdums Tage at 
site pg med de lænast henrundne 
Aar. J enhver god Stole maa bei 
vaske Tilfasldeh oq fkal vi san nagst 
ud af vor Stoleganq iBinter, san 
maa det ogfaa sie need os, at vi 
tænker paa de fotdmns Dage, de 
længst henrundne Aar — for at vi 
kan blive Wige til at arber i de 
Dage, der kommen 

zog dem-est er der enqu 
Grund tll beste for same Acht 
schwankend-, Im i Im- den st. 


