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Tet tzr det lille Jesusbarm født egeih vor Heere ved Rand«
dring? Forst og fromm-est ved at
og givet os, der tillige mer alle de Lwor nmngen en bitter Skuffelfe, page lKomm-n op mod Syndens og
Jeg lasste en Gang en Ilvicsartilel
forskellige andre Raune, ogsaa stut- mwr nmngen en mark Etund vilde Bodens Ernste-, Djævelem og ved jin med errslrithm »Jndt)rud i Jude bære Navnet Raadgiver. Ved du, m U diive frimget for, om vi blot Forsoning og sejrrich Opftondelic
Fisnxs Glasde Tet disk-jede Tia nol
hvorfor, Leser? fotdi dit Navn er uilde tage imod den Julegave, der fra de døde at ,,knuse Slangens Ho- om et Tnvcri i en eller anden Evaraa d vild. Zet lydet vel ofte om header Rqadgivet
tage derimod ved«, sein« i Kompon. Dernæst ved
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Fredsfnrstcy flere
Hundrede
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imod ham og hans Folk mcd alle
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Kraft ilal overityaae dig. Dei-for
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det«
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og
del
beruf,
hele Evangelium rindek,
styrte denne Sksnhed ned fra sin som er bleven os »Visdom fra Gub,
hat de i Neglen fooet De ftedelige og faa Stridt
for Stridt folget hanc baade
tet of dine Stall-re og du heb-ver
Syndewes Farladelse StanDronningftoL Men den uvisnelige Rctfækdighed, Helliqgorelse og ForForster hat Historien itke fao meget Gang
first tundt Middelhavet, lau dens
( ikke at indvende, f. Ets» at du ille
Cave ag det eviae Liv.
Alle
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at melde om.
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Hat du nagen Sinde væket amland, England og Stank-inwiewtro det, fordi det er sket
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bette ene: at Han, der fsdtes ZuleCtønhed se has Jesus; men hat man tring paa Rosenborg og Frevel-itssus Küste-D var heller ikke en fre- detntkst til Amerika, Mien,
Syd- nat,
er fri for Jndvendingen, at du ikte
med et salvet Øje set, hvorledes alle bokg i Ksbenhavm da vil du have
virkelig var Guds Sin.
delig Forste Hans Liv vor et Kamp- bavsøerne,
Afrika oft-» laa hat vi
kan bede, thi dit Hier-te er fyldt med
Ren her er det nett-ti, der for
Jordens Roser blegner og visner. bewertet et Berelse (vist not en«
liv, og hon fegnede paa Komm-ladvix-selig Grund til at juble oq tak- Tiden ikek
han lagde sen.
Lovprisning og Tat
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i os.
Og naar vi tænler paa »den rller
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Hvorledes kan han da kaldesT store, hvide Flok«, hvis Raums vgscr ängcn OvekdrivelIU det væsentlisT
der ind oq stfaslcr. De ftiasler dette
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vil Fredsfyrste,
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at han ikke vor kommen at om Tufinder
fagde,
af hetlige Heltefkickelsum mk med al din Synd og ssge
et Futter Yndighed«, »hven1 hat jeg Spifesalen for at minde
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stifte Fred paa Jorden, men Lände ser, der bar ofret Lin oq Blod
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ene og alme fom :Raadgiver..
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M et Var-net disk er fsdt oa
Thj
bcsd en nd as Jecku Gaddo-unseligikke Lyft til noget paa sen-den« Hat kesalige. Derfor stammt-r
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te Forbold gleite-, hvor hon ene ved
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end Napoleon
Herr-,
Sau
der-es
egmange gik
kismus, men gar Jndbrud i splve
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vat der-es egne Readgb
ne Veje
Werde Og det Jndbncd er
Juli-us
pss fjetde Faste7sndag, (Rosenssn- Lan may state paa til det yderste..
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Juleglæde2 Aa nejl Den
Tomhed. Men det er »Allons
dejligfte Rose«, Jesus, VerdenBFrels
ser. Lad os tage denne Rose med
os ind i vor Jul i Aar, og den vil
koste Ewnhisd over Festen, brtde
sin Vellugt ud over al vor Juleglæs
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