
HJJ A M Wlek 
Billet-eh de laakaldte Mel-holen 
lkvonpaa Vjcelten i Øjet og den 

jlngte Ksmnel er Eksempler. Men 
Uertil er den ttllige at Ibennrrlg at 

var Villedet overd1·euet, saa var 

Sagen, det detegnedh ille overdres 
det. Men slnsr tolle lmn ille i 
Villedetz Ilsk talte lmn linefrennne 
Ord. Lsn den ligefrennne Me- 

ning blinde san demn-, at Beden- 
velsen var san stor, at den var ned 
at drwbe lmm Ti lmr lnlrt unt 

Mennester. sont er døde of Sorg. 
Nogsle tæredeszi linkshin den-, andre 

segnede med det samtnen Men vi 
er fvage, nun var stwrt. Vi er 

syndige, as Zondcn svættede Men- 
neskek; han var det fnldkomne Men 

neske og usw-lieh Sau meget starre 
man derfor Sorgen have dekret, naar 

den knnde trne lmm Ined Beden. 
Vi er Mcnnesker bldt, lmn nur til- 

line fand Gut-. Tette fidste l)oldt 
lnnn oppo. For Timen kom, Inter- 
ten tnnde eller nilde ljan dø. Men 
lmn gennenilenede Bodens- Nun 

Vi lntr nn lmxn at støtte di— til 
i Dødens Gru, hau ntaatte gen- 

netnlasntpe den ene- Vi ser tun 
alt, onfan Tode-n, i en Tonge, tmn 
saa det hele klart 

Dog dlev det merke endnni span 
gik frem, sigek Mattlnws og Men- 
tn—:: lmn rev e:ler sled fis fra 
dein, since Lukas, san menet fom 
et Ztenlail »den gjt frem, Nnds 

lrldillige Lsserlanh non sled sig fra 
den-, den skirlvende dødstmette Kann- 
de Oan lngde siq paa sine since- 
siner Lukas: lmn saldt ned pna 

Sei-den figer Marias-, Inn faldt 
pna sit Anstat, liger MattlnenO. 
önor Imtnrtw i Nrnndetri Jan 
fnldt paa Kna- i ydmng lsedende 
Ztilli1m, men Piraten lnngede baut 
dnbere og dybere, indtil han lnn 
ndltmlt lom en Ornt og vred jin 
i Ztøoet »Im er en Orm,« bed- 
der del Psal. 22, 7. OFJ han 
vaandede llgl »Du tastede inig i 
Anbet, midt i Hauen og Eman 
men omgav mig: alle dine Vom-r 

og dine Balger- git over ntig,« 
kleiner Roms Nu gik Voverne on 

angerne l)en over bank, um bnem 
Jenas var et ttyvilt Forbillede De 
lau-, de tre Manne tre, sog del-es 

Vergl assoeesssede lmm Lord og til- 
lldst »Ble Det led Jesui- Hor djg, 
Ven, oq for ntiq. Vi format-r jo 
inveiqt itte at folge l)am. Vi man- 

sotn tilsldst Dileiplene, dllve tjls 
boge, og vi bllver, ak, kun alt for 
lsvnige Han ttnndte Perlelarret 
alene. 

Vore gamch fromme Fadee i 

Kiesen, tmr fulgt lnnn i standen- 

saa lang-l de knnch Vi oil forføne 
at fslge dem· 

t. Alverdens Sand lcm paa 
shatn Dei tager ilke man-Je Ord 
at betegnc den Vorde, men den 

gern-mer noget uendeligt i fig. Ken. 
der vt ret vor egen Snnd, laa er 

den tung not til at knufe os. Jn- 
gen kan ret se den og lede, figer 
Luther Vj san ikte engang ret 

se den, men vi lan le not af den 
til at lmtfes, om ikke vi vidftcw 
et han der tog den jra vore anli 
dte og lagde den paa sinke-entle- 
»Han Jlal der-re deres Missgernini 
get-' Es. ös, tt. Sau bliver oi 

jo fri« Gnd lke Lod! »Vi-:slelin, 
lmn hat taget wke Syndonnne Wa 

sig og sbaaket vol-e Zwecken men 

vi agtede hnm for plagen slzmen 
af Gud og gjokt elendig. Men tun 
er faaret for note Overtrædelser 
og knust for oore Misgerningen 
Strafer er laqt paa dann at vi 

stol have Fred, og vi intu- faaet 
Lassedom oed hans Saat-X Es. 

ös, si, ö. Alle voke Wisse-minnen 
alle Slægtens Misgerniimek, Had- 
Mord, Unt, Bald og Mod; al 

Uhnmfklyed Legit, Utugt og Stam: 
hele den Rette as lyndlgt Begier 
og hele den Mode af Uretfætdlgs 
bed, som ftrasllet W fta det flkste 
Feld til den endellge Dom, var 

last paa dam. Var det da un- 

der-Ihn at han knugedes l ist-yet 
W en laudan VyedeP Habde 
hin M bnaeet den vilde lnm like 

yet-et en Forlonlns for den gan- 
ste Erd-nd SyndeV 1 Joh. 2, 2. 

Inn kunde da ikke nu more vor 

Nin-and bot Fadeten. Men au 

Jan dem luldkonnnenst frelie dem, 

de- kommek til Gud ved ldann el- 
terdl hatt levek altld tkl at gaa l 

Forli-n slor dem-« Geb« 7- Lö- 

S Gan blev kamt at Leidens 

Mk J 5 Mal Alls-let 
vi Un, at naar Jctaels Folk kam 

ind l det helllge Land, laa skulde 
de W Lebens Bud spaa Steue- 
Wne med Kall. on stille Ste 

M » Ost-als Stern Sau NOT 
M dals-instan-·m,v -Levi, 

»Og We skæl ssare og stge 
til hver Mond af Israel nted høj 
Nost: »Fort-banden viere den Mand, 
sont gør et ndslnnret eller støln 
Villede, en Vederstyggelighed for 
Herren, en Mesters Octsttdersz wer- 
nitttt, og strtter det ot) i chttl;« 
og alt Foltet skol soare og sige: 
,,:)ltnen!« Riese Brndstnfker as Lo- 
oen Oleo onlasst non snnnne Maade 
og asslnttet tned det santnns «Anten« 
til den ndtnlte Forbandelse Zotn 
sslsslntning lod det: ,,Fnt-«o.ntdet ons- 

ke den, sont tkle holder Orden i 
denne Los Jst zur d.-:-efter:« on 
alt Folket stal sige: ,,Amenl« Ont 
denne Lov siger so selo Jean 
»Sandelig (Anten), isiqer jea eder 
indtil Hintlen on Jorden sonnt-, 
skal end ille det ntindste Vogstnv 
ellek en Ioddel foman as Lotsen, 
indtil det er stet altsnntnten.« 
Matth. ö, is. Pan-Ins siger t 

mal. U, m: »Ist-i saa mange, sont 
nolder sitt til Lottens lsserninqeh et 

nnder Forbnttdelse: thi der er stre- 
netr Fort-ander hver den, sont tfle 
ltltuer t alle de Tittg, sont er 

streune i Louens Vog, san nan got- 
dent. « Men i Vers 13 lkedder det: 

,,.ltrtstns:p ktar los-tobt osJ sra Lo 
nett-:- Foronndelse, idet hatt blev en 

Forbandelse ssor osJ (tl)i der et 

sit-even Forbandet er shver den, 
sont nnntqer paa et Tras).« Altsaa 
nntntte Lunens Forbandelse ramnte 

Jesus-. nan snantte selv blive en 

Forbandelse sor os, i Dort Steh, 
for nt ni ved Tro kan nndgnn 
Forbnndtslsen Nigtignot viser Pan- 
lnsJ her lten ttl Korsa, men ni hat 
jo allen-de set, nt Gethsentatte og 

itssolttatlta knn ims, lwad Lidelseng 
Ilkassen un Fortjene anstatt-, stille-:- 
ssm !)"tnnnden. Htsor nelsignet at 

Entde, at hatt lod den Lyttstraale 
rannne sin, sont elleks tnnatte knnse 

diq og nna: og den vil tnnse hver 
den, sont ille ved Tko paa Krisntii 
lontnter til Wid. Men det ex ikke 
bang Styld, sont her i Gethsemanc 
laa tnnst under den, det er Men- 
neskets egen Skyld 

3. Gut-s Vkedts Eva-w yquc 
kamt hont. Det hænget so iovrigt 
samtnen nted det soregaaende, nten 

afgiver dog et nyt virleligt, og 
hosst nnttittt Snttöpnnlt sor vor 
Tro. Det er igen det ved Sata- 
ria«:-: »Eottstd! vaagn op tntod min 
»Im-de og intnd den Mand, som er 

nnn Neste, siger den Heere Ze- 
baoth.« Det Ord, sont Jesus so 
liqe sit under Vandringen over 

Kedkon hat-de sagt om, at nu 

stuldc det opfyldes. Kunde vi sont 
Born basvse for vor Faden-s vrede 
Aasnn on for Kasppeth Statt holdt 
t sitt Haand on kappen var dog 
intet drckbende Eva-W lwad 
ntnettte da itte Jesus bcwe nn. Da 
Anman lostede den starpe Kniv 
for at finde den i anL tæntek seg 
mig, at enten var Jsaks Ljne til 
bundne,e ller at l)an lntcede dein 
Vi vcd so, at Knier blev boldt 
til-hage. Men ntt var det Bindfa- 
der, sont selu osrede sitt Zon. Qq 
Sonnen-Z Øsne var ikle lnlkede, 
og innen ltoldt nn Ssvttsrdet tilbnntn 
—- 05knsosntt, siger ntattge as nor 

Tids oversladtsle Metntesker, Gud 
hn Mo tin-re san grttsonh det vil 
ni ikke tro. Tet lontnter ilte an 

;tsaa, lntad du vil tro, lære Ven- 
snten det kontnter alt-ne an paa, 

Hin-nd dn ned Nuds Nnode lnn tro 

««t lnrnliqt litt-old Men det slal 
dn uide, at netot), het- nnvner Nnd 

for os det evige skærlinnediz dnb 
han, sont nlene lnnde ndttente on 

ndøve den enesle Frelsesplath der 
knn ktavne dig og mig. At sætte 
en anden i Stedet aaar i Eosghed 
ilte ans Det var ilse dersor, Ze- 
sus led saa srygteligt. Vi knn 
like soelses vod Humanisnte nten 

alene ved Troen spaa ltant, der bar 
Gudö Vrede i vort Sted. Jov- 
rlgt indksmnter jeg, at her er 

Dybder, sont vi vel tun skue ind 
i, men itle slne til Bunds i« Det 
set-, som befandt vi os midt vaa Atk 
«lantet·hw, hooc vi vol skuer sog- 
le san Iod ned under Oper-flohen- 
tnedens Mile as Ovi- ligger sljult 
for vor-e Mselsec Men kyvad 
vi kam se i Nandedybet er lntter 

Ocellen-d tll os stakkels Syndere, 
on shvor tun vi sac- tcense, at noget 
andet sknlde stsule ssg ma Bun- 
den. Saat-on Mistanle vtlde so 
voere den sortsste litt-leg- 
tslted ntod Faderem som soe vor 

Swa flog lsin Son, og nnd Sin- 
nen, sotn for vor Styls-Tod sig 
staa. 

4. Satt kont derttl Ost-Ums 
Strand-E Eiter Frtstelsen l M- 
kenen heddor det: »Mit (Dsævelen) 
wng hanc Mo til on Ad« 
Lust (,18. Da vsd Its-W 

Viddet var smerteligt. Slangen 
.er ingen hointodig Fjende. Hatt 

Iattfttlder holst Inger og naak But- 
stet er ntest hsælpelost Naar Ze- 

snss nn ltta kttnget der as Syttdsi 
out-dun, sont lsan lntr sor Gud, ilttntslaoet tts Looens Lyttstraale sra 
not-n, soorct til Døden as det eoige 

lEonsrd, saa stntteis T—jt)oelctt, nt 

Inn nat-« det hatt-:- Ttd ttt styrte sig 
l..»et· dot sorntetttltge Vom-. Ost 

..-i)t·lt-to-:s hat« lmn du styrtot sig 
Lwr nam? Tot tttn ni slntte osZ 

ttl as FJttttsllittgon ont Zyndcsob 
dct og fra hans Fristelse as Her- 
ren i Orte-nen- Qver for vore 

førstc Forceldre gis Frislolsen ttd 

nan, at Und var dent ikke god, og 
dorsor linrde de vaslge en andett 
Voj end den, hatt lsavde udpcget 
sur deut. Den selo satnnte Fristclsc 
i sorstastktst Form er det, lsan ins- 
dok den lntngrige Jesus nied: »Fa- 
detcnsz Bei tsr sor soær, sknd Gen- 
oss.« Lin-nolens Had til Gnd dar 
gjort slnttn ein-seh hatt ser oæsontlig 
lnn ctsn Maadc at angride paa. 
Ton wisse-de jo oktsaa notop ooer 

sot Jostth tlsi lttmde hatt paa no- 

got Tidopnnlt i sit Lin suttdet den 
as lslnd nnoiste Wes tnng, saa var 

det nn. Men sclo i sitt dydesle For-i 
nedrelsess staghed var hatt dokt« 
stærk not til at overvinde Djæi 
noli-n, og hatt blcv paa Besen. 

.-'). Alt det sorcsttattettde·santler 
sitt egentlig i det sontte og sidste 
Zonspnntt Fasdrene kaldte det DI- 
dtsng Llitterhed lslnds Brodes Vces 
ster var dleoet fttldt, og nu sknlde 
det totttnteszi til den ssidste bittre døds 
dringende Traube. Ilogle antang 
Dodtsn for Tilitttct,tt1tclsei De ta: 

get sejl. Tode-n tilintotgør vel man- 

zte Tim, nten den tilintctgtsr ikke 
not Vnsrcn oller oort Vttssem den 
forttttdrer blot Formen for vor Til- 
ncrtclse og ontskister oisso Fett-hold 

Fett ttdskiller. hvad der optindcligt 
sltorcr samtnen. Sotn Gnds Kret- 

zliztlxsds Etnnsnnd, sont legcntlig 
Tod stiller den Ssæl og Logente ad- 
sont evig Dod stiller den sor eoigt 
Mennesket sra Guds Kasrliglseds 
Fantsnnd llndor alle tke Former 
tanntter den de sortabte. Saale- 
des et- den Zyndens Sold. Rout. 
6, 23. Nu maatte Jesus sattledes 
søle den Kval, sntage al den-S Bit- 
teol)cd, elloks blcv lsan so itke suldi 
konnnont vor Etedsorttcedcr. Men 
ntt lseddek det ont hont: »Gott er 

ldnd sor alle, altsaa er de alle 
:dndt-; og ltctn dode for alle, sor at 
do looonde ille ntere slal leve sor 
sig sollt, ntcn for bunt, sont er dsd 
ost opresst sok hattt.« 2 Kot-. 5,15. 
sitt lntt Wind »Um-e rctsærdig og 

rctsmrdittttore den« sont er as Tro 
zttm Jesus.« Rom. 3, Al. Det et 

Istore Tittg, Tittg, sottt ttldrig lttnde 

onfontttte i noget Menttesles Hsettty 
tin-n sont tsittd hat lundgsokt for 
Hdcnt, sont elster ltatn., lytnt lmr 
sited sin Aand indskkevtst det sont en 

llooende Erkendelse i vort Hjettcs 
Hliisn dct kostede Jesus bitte, bitte 
»Zum-der at bringe dette Mondens- 
storltold i Stand. Tot størstc Un- 
Jder inne-J oc— itlc at naer at ltan 
llod i Notitsotnane, ttton ttt statt 

sitle dode tnidt under Lidelsen 
lEattdnn st) ttcscs det, sittek je,t, ntett 

iett nnd det iste, tlsi dtst er den 

eoige Nuds Frtslsoss og Rande-Hun- 
det ltclt igennetn 

Illt disk our soært, ncndelig ssoært 
lior seine-, dot scr oi dessnden as 
ltatth Von: »le Fadcr alting er 

pdig tsnttligt; tag donne Kalt sra 
nttg; dozt ikle Isoad jeg oil, ntctt 

Isoad dtt bill« Her stødcr vl igcn pas 
et nyt Utth To Villicr, sont 
Mr sig gældendo. En Bill-ie, sont 
oil undgsa det soæke, og en Villie, 
sont vil gute det, blot den kan 
oide sitt i Ovorensstemmelse med 
Faden-no Villio Matt hat kaldt 
den one hano menneskelige Villie, 
den anden lsans Guddontsvillie. 
Im ved det »Me. Jeq ved, at han 
sont ssand Gud og sand Mennesle 
or bloven min Frelset, at han sont 

sand Gud sog Menneske i cen 

Person her udviste lsuldkontmen 
Lydinlnd og at han derved vandt 

sntig Frelsem og saa vil jeg Iholst 
bose mitt« og tikbede. Tve Gange 
ntanttc hanlcentpe det igensnotn med 
lidt No ntellent lsver Gang, og satt 
var Seiten windet Men den ko- 

stede Ihant blodig Sved, oq san dybt 
bleo hatt bsset under den, at Fa- 
deren moatte sende ham sine Eng- 
le til at styrle Ehotn. Hvorledess 
styxkede de hom sank Form-»demle 
ved at soreholde hom den lltxrllge 
Seit nted dens Visite Saale-des 
plesede ban so selv ät slyrkc baadc 

Flsig set-v og slne Disclslq nanr han« 
tldllqere that-de talt til dem om 

denne bitte Stund- 
MM M »p« tat-tos- iet- 

»Dau, W ist Mc Dag- used 
steckt Rand og Taaret fwmbav 
Wnnet og ydmyge Begceringer. til 
den, der Bunde frelfe ham fra DU- 
dcu, og dlev bønhørt i sin Aug-ft, 
og sank-deg, endfkønt han var Sim- 
iixsrtc Lydighed af det, han led, og 
offer nt oærc fuldkommet blev 

Aar-sag til evig Frelse for alle 
dem, smn luder han« icht han af 
tssud blev faldt Ypperstcpræft after 
iswlkisedekii ROHR Skønuere For- 
klaring af, boorledeö Jequ blev bøns 
wri, og hvad lmn oandt, hat« jeg 
aldrig set. Og dog føjcsr Fortkom- 
ren til: »Herom har vi meget at 
-sigc, og det er vanfkseligt at for- 
klnm ofterdi J er blevet sløve til 
at more-« Jeg vil dlot tilføje: 
For saa Didt han bad om, at Kal- 
ten maatte blive tagct fra hom, 
bit-u hcm jo ikke bønhijrtx men for 
faa vidt han bad, at Faderens Villie 
Humm- sci-, blen shan døulyørh og han 
sik straft til at fuldføre denne 
Rinier Rolig, fattet og tillidsfuld 
zwar lian mi Reiten of jin Lidcsls 
fesvci Kun ern Hang enorm blev 
Kannst-n liam liaord, og da var den 
all-er lmardofh da hun mabict »Min 
Wid! min Nudl hvorfor bar du 
sorladt mig?« Mien felv da beder 
han ikke om at blive fritaget. Men 
det ved jeg, og det skal du vide, 
sum lasse-r disk-se Linier, at tunde 
vi blive frei-it paa anden Mande, 
san var det stet. Og rmak Gud 
ifkc her spart-do sin eqcu Eim, san 
nil lian heller ikko spare dig eller 
noch enden, om J søget en enden 
og selvsmsndig Frelfesvej. Lod os 
dcrfur tilbedc, takke og mod Gliede 
vandre den Vef, han beredte os. 

Falchr faa end denne Vcsj ogsaa 
for as gennom Gewean saa lad 
os dog blive paa den, tbi den er 

Hist-v Terer vi Mod og Kræftm 
m holder ban felv part vs vg 
hfwlpor os over den. Diet lasrcr vi 
ogfaa her-, og det vill vi nu ved 
Wids Rande lidt nærmrw betraqte. 

11. 

Jesu For-hold til sine Disciple nn- 

det »Kann-en. 
Holllen Otnhn vier lJan dog ic-: 

le for fine Disciple i denne for lJam 
san suasre Time Jngen For-fem- 
n1else, ingen Internet-, ingen 
lltnalinodigbed ined dem. Det er 

idel .n(k1«ligsi)ed, nun niser dem, den 
entmeste Omsorg. Heer eneste een 

har han Øje for. Den mindre 
ftwrle bliver skaanet, og den Ineft 
ndsatteshliver plejet nied jcerlig Om- 
lm Den mest udsatte var not Pe- 
ter, thi den falsle Selvtillid havdes 
ntret Vsig stasrlest bog l)a1n- Om del 
end alle soramedes, vilde han dog 
aldriq form-ges-, navde lmn sagt- 
«I.Ilen lmn end ene tilbage, vilde 
nun gaa i Jeden nted darn. Men 
Jszsan Jakob ou Johannes var streckt 
ndsatte. Te llavde jo for fort Iid 
fiden sagt, at de nol kunde døbed 
med hans Daab og tønnne Kalten 
med hanr. De fik nn alle tre Loo 
ntsprøvcv lwad den«-J Kraft vnr 

werd, da det gjnldt Aledrsvede og 

lietnimede knnde de ikke engang 

holde Øfnene nahm-. Mein nun 
fmsd lmardest, fou Oe. Hvor let 
lnnde chwelen Inm- overvnlldet 
dein, om Jesus blinde ladet dem 
ene. Men ban lod dem ikle ene. 

Hvert Øjedlih Tlmn knnde kiffe, 
niede lnn dein. Hoad Kraft, hnn 
lunde tilnnerö eller Lnn nmaske hau- 
de tilkasnspet fin, anmsndte han pna 
dsan »Zinmn, sauer du? Kunde 
dn ille um«-ge en Time nIed mi.«1?« 
Jg til dein nlle: »Nun og bed, at 

J ille ital falde i Rristelsel Glan- 
den er vel redebon, nien Kødet er 

strebeligtl« Der ligger vel Ve- 
brejdelfe, men ikke ntaalmodig el— 
let vred Vebrejdelfe i disfe Ord. 
Dei er meget mere en lærllg Ma- 
nen til Aarvaagenlsed og Agtpaas 
ginenhedx AIl den Iliidfkyldkcing, 
lmn lan finde, yder lian dem. De 
er sonst-, men ikke egentlig litt-o, 
i Grunde-n er de villix1e, sser han. 
Hvlllen Mlighed, lwilcen Ømhedl 
Kvasgede«den faa deres DierteP 
Hvok kunde den endet? Og hvad den 
ikle qjorde nu, det vilde den fik- 
kert gsre man-ge, mange Gange 
«fiden efter. Det Ifylder mig med en 

nnderlig Vederlrwgelse nn at tæns 
le paa det- Hans Drd er en him- 
mellk Læskedrik for min ISjEL Er 
den ilke ogsaa for dig? Vi bliver 
lau let Qual-nobng naar liidt gaar 
os imsod. Vi hat lau vanlkeligl 
ved at lidse lsidi ssor shans Stall-. 
Og bvad er det faasvi maa lide, 
mod det shan led? Lad os hufke 
dette, naar vi bliveik trætte spaa 
vor Band-eilig og under vor Gerning 
Eber ,nede. Lad es buske del i Di- 
’dens Stund. Kunde han komme 
Iflne til Oflklv l sin Wie-- Time- 
hvoemeget mep- da m Hin ,, 

Z 

N, men for at visnde 
os og fher-are os. Han, som led og 
selv blev stiftet, kan nu nu komme 
os tillsjælp, naar vi stiftes. Hnn 
oil gøre tillige med Fristelsen en 

lldgaim, san Ui tun taale den. Tet 
leerer ui onsna i Gethseinane ved 
nt se Pan Jesu Rot-hold inwer 

jiine Tisciple nieder den sonst-k- 
·.8lnnm. Ekal ni snn ene—:- oin nt 

lade hnm hjælpe os? 

Albert Len, Minn. « 

Det hat været en told Vinter i 
Minnesota i Aar. Det syntes sidste 
Este-mar, sont om alle Vejrprofe- 
terne our enige onl, at man vilde 
soa en mild og lannpelig Vinter i 
Aar. Det er not et SporgsmaaL 
oin Vejrproseterne nogen Sinde 
hat stanet i Innere slsuks end netop 
niu. 

llndenlige Ting der ster under 
Eulen. Netoip soin dette skrioeLi, 
konnner der Meddelelse onl, at en 

»:Ilenolntion hat« sundet Zted i Russ- s 

land. Hur itke Menniesteheden for! 
lange Tider tcentt og ventet, iit«i 
sandnnt inaatte tonnne sør eller sei II 
nece? Hur man itte oste hort sige, : 
at naar det koni, vilde det blioej 
san ooldsontt, at den fransk Revolu- : 
tion oilde blioe som Vorneværk i j 

lLärminenligning. Nu er det tilsyne- : 
Ilndende stet i en Haandeoeiidiitg. : 
l Den 13. dennes asgit Bhor Jen- I 
sen Toste ued Døden Mr. Taste var I 

E 
( 

( 

I 
l 

l 

i sit 82· Aar. Han onr født pcm 
Ilnlborgegnen i Juli 1835. Kein 
til Amerika i 1865. Blev gist 1868- 

og slyttede det folgende Aar srol 
klincine Co» Wiss» til denne Egnl 
Ilsdode og hansJ Hitsstrn hnr sidens 
tmet heronikring, sørst paa en. 
Form ca. 10 Mit Nord herfor,l 
senere paa en Form tæt Nord ssor 
Vyen og de sidste 5 a 6 Aar her i« 
Einen l 

Taste-is hørte snnledecs med til 
Ucnlnsggerne her poa disse Egne ox T 

lmr genuemganet alt, hvad del-til 
heter. Mr. Toste unt Soldat i den 
sidste danske Kris, og hans Hjerte 
flog endnu varimt for alt, ider er 

Dunst IVedst as alt, det flog vnrnit 

for Herren og hans Sag. Asdode 
lmr i en Anrrætke met-et stækkt 
tiiimhørig, inen stont han ikke kun- 
de here, hvad der bleu sagt, toin 
han ret slittigt til Kiefe, thi, sont 
han sonde: »Jeg tun jo da stna op, 
nanr jeg ser, at Velsinnelsen bliver 
lyst over Forsanil«ingen.« 

P· Vohl hat folgt sin Faun og 
oil til Esteraaret reife til Calisors 
nia nied samt Familie 

Vor Ungdomcsforening overraske: 
de sornylig Prasfteioltene ved at mar- 

chere ind hos dein ea- 100 i Antal. 
Er Pkonmnh i Foroejen errungen-n 
iidiertes. Medbmgte iForsristnim 
ger hlev serverets En Pengegave 
bleo overmkt Past. Pedersen Der 
belo snnget og samtalt en lang 
Stund, hvorefter man- gik shver til 
sit nie-d Følelsen as at have haft 
en særliq vellytket Samtnenkomft. 

L. P. H. Highby- 
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kot- salo In The staat Dairy 
Bmpike Of Wisconsin- 

A 40 nor-- sen-m bomp with a 

isuzx uuntfmstkslplss hunsm 2 ewan 

etc-und uml Nun-HI. n einv. 2 

pjgs Insel 12 ohjckcsns l"i»« dissl400. 
l'-I)· JOHN diswn nnd nu furthex 
imymth fur« II ycsmss. 

With this Einnle prutssetinn con- 

hscnst thut wo music-l all puynusntg 
und szl tlni l«;n·«1 tm your wiss- 
hsisp mä« nH tlpht if ynn dirs. 

Witli n lot of hol-L sowieo 
sussl kinillzv i11tsststsst nut in a con- 

n-u-.t.· 
ln tlus Tut-ums lcnglp liivtsr 

Summxsr lcsssinst (’0nnt.k-y Mir-re 
thi- nsnnmms tout-ist com-H to your 
wry Juuk to pay ejty pries-I for 
country pro(lsu:ts· 

Wcsitcs for the «stmliok11 lcasy 
Wa) S« 

HÄNZODN COUPÄNY 
Dsp’t. 25 sagte Diver, Wis. 

For Mode as Komfott 
bkns 

H O N O R BE M- 
560 Its-III 
syst-g chkibmandon cftnr Machs- 
sxm So alte- Handalsmstrkck 
pas- sahn. 
c. Il- okscot äshcocosz Einmava 

KIOWA VALLEY 
US Mtles Dust of Denn-U 

xxhppw ah« zip-pl tust-ZU- nilh oqujjsnpnl usul Hin-i- c-.1—h mn huy »Hu-« 
Hm- lJnil Hist-« .-«2« I» Hm ji«-« ;I«1«« nnil (m'n Isi- imn furm in Iwu ytsursi, 

«l’:srli«11liu’«s upon Ninus-l 

RBYNOLD8, COVBY ö- RBYNOLDS 
0wncrs of Kiuwa Vallty Lands 

284 McPhee Bldg. Denvety Colo. 

Luthers christelige Betragtninger 
Umne- furtiinlige gatnle Andagts- og Opbyggelsostmg 

ins-if l«:i-s»st.3sli1((«r til lIver pag i Aar-et udvalgte as Luthmss 
samt-sm- sln-jl«t(sr, »F sum un foreligger i nyt »F- snsrdeliss 
tiltnlisnklis lfslsstyty Wi- 1111 i Rc-f0rmatj()Us-F’estanret findt- Incl- 

gnng i print-ist luthmssk kristuligt lI·j(9m, hvor den il(k(s alls- 
Ist-Je- fjtnlsss Pisisssn (-1- sut for-ht)lslsvis mehret- lavt. —-« nisns 

lig til WJM thust-www upgives paa Foklangpndu til Kuh-»r- 
Usnsts nxz anshithlHIu 

DAleIsI LUTHBRAN PUBLISHINC PURIST 
Blair, Nebr- 
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Its-OW- -:-ms-««--.x-- J. 

The Academy for Princes 
Ä Bock on Christian stillt-stieh- 

By Rev- 0. M. Not-lie. 
snf Thi- Unitpd Norw. Luth. Chllkch) 

A PRACTICÄL TRBATMBNT OF A TIMELY MINIST. 
Hlmnld lu- resml and thought over not only by every Lu- 

ther-m Pastor and educatur but in every Luther-un han«-. 
240 Pages. lllustmted. Clow- 

Prico sl.00. 
DANIsII LUTHBRAN PUBLTSIIING Eollslskk 

Bleir, Nebr. 

Nyc Bogen 
U Unnritsonr Vilhelm BitkcdaL 12. Hasfte i Sekten 

»T(mfko Bitt-nd« ................................ «:.).0 

Nod-:- kkjeslfeni Var modig. En Hilft-n til daan llng 
dum, W Eiduv Emukt Ontslag. .................. M- 

O. P, Hausen: Etifindekrn pna Missionsmarkew David 
Uiningswmsii Lin fortult for llttqkssnttIum, 239 Zider 
J Lit!slu,1, ................................... im 

W n u d M j ø r « o : Jktcmiacs Traum c 4 Attcr L. Subjek- 
Forlaq. MS Ejdcr Entnft indhundet ............ Tos; 

O. R j c a r d : Pkasdikcncr til Uitkcnnret l. Del: Winter og 
Paar. Z. Tok: Sommer oq Host. Vegge Volks subb. til- 
famncm j folidt fort Raslskbind. ................... OHU 

DANISH LUTli. PUBL. HOUSLF 
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E BOXBD leT BOOKQ 
l« tbesse hundsunus kiuxul gist books we carry the follow 

E ing titles-s: 
Jtsssiens meiskx Stopping lleavenwnkch The Prineks ».« 

the lluusu nf Man Ton nghts in a Bsir Rom-t, 111 llis Atem-, 
Pilgrims l)r»gr(sss. Hlkusk lieu-ek, Rlnok Schutz-. Nenn-! Hi 
t«-r, Ki-pt fis-· thi- Mscstiscss Pse, Crucifixjou of Pliilip Numng 
Fuss-mäst- I«--st, Rkpteh Bank Little Lame- l’t·j11(-p, LaJdM »n-? 
JHH Those-Js- Missiiou 

Our Prios 35 ceuts each, 3 kot- sl.00. 

DAlekl LUTIL PUBL. IIOIISIL 
Bleir, Nebr. 

Børiicfangc for Stole og Hjcm 
(Samlet og udgivet af en Komite). 

List udvalgte lutllerss lristelige Bornefalmer og Sange —-- sum 
ilke allerede findt-I i Zangen-it Melodier er angivet til liver 
Sang med Helmicsning til ,,Sangeren« og andre let tilgængelige 
Melodisamlinger. 

Taulen med lldgivelien er mermefi den, at man ved Auffas- 
felse as et Parti af det lille ng billige Hæfte kan furøge det isor 
ovrigt betydelige lldvalg af Vøtueiange i ,,Smigeren« og ved 
Himlp af de nye Sange maaike fremme Interesse for og Alta- 
gelse i Saugt-n i vore Søndagstsskolen Udvalget kunde saa maafle 
nied Tiden Uderligere formt-s, indtil vi engmig lan faa en egeii 
Borneiangbog 

Besser- 
50 Centr- per Dusin. stk.00 per Hundrede 

Netto — link-instit 

streitet forlmiidles af 

Danifls Luth. Publ. Haus-, Plain Nebr. 

Prøve sendes frit paa Forlangeiide til eulwer Præit eller 
Søndagg iloleleder 


