
» et del bestaar 
W 

Peters andet Bren. 

ZW. :.3, l—4. Teile ei· alleredc 

J elskedel det andet Bren, sum 
jeg striner til edel-, hoori jeg Ued 

Paaniiiidelic nasfker edel-z rene Sind 
til a: femme sde Ord i Hu, Tom 
Zorns are sagt-u ai de yellige Pre- 
feter og eders Apostles Befaling 
km Herren og Frelserem idet J 
filrst og 5"reiiiiitci1 mærke eder det- 
te, at i de sidsie Tage ital der kom- 
me Eponere med Spot, sont oandre 
after spdercszs egiie Begæringer og ii 

ge: »Wind dliocr der as Forjasttelis 
sen Im Jan-:- Tilk.iiiiiiielse? Fia Den 

Tag, Fee-drein san I)eii, fordliue ja 
alle Ting, sum de ware, ligc im 

chubiiixigciiis Begyiidelie.« 

Spottet mcd Herrenø Tilkommclsc. 

Her munter Apis-fielen sei-M hmd 
hatt var imit til Heiiiigt m D at 

fkrive begqe siiie Brei-e Omi fi- 
ger: »Tette er allerede, J -.-likede, 
det ander Vrelx jom ieg skriver til 
eder, Unori jea iied ilkiiamindelse 
vcekker oder-:- rene Eind.« 

Han vil deckte ved Paaitiiiidel 
se. Men iwad uil yau Dir-kle? Haii 
siger «eders:- rene Eind.« Possle 
ger hedder det: ,,your sincere 
niiiid.« Peter saa i dem, haii skrev 
til, et rent, alverligt Sind og Sand-Z 
for, Tmad der var re: sog gebt. Tet 
gjaldx derfor blot om at vækfe 
og paamiude, ilke at forkimde 
noget not 

Llah, yvor behøves det ikke alle 
Tider og alle Vegne at vække og paa- 
minde, selv hvor der finde-Z rentSind 
og aworlig i- Tand-I for det Mel- 
sen: Evangelium der er icekmidU 

Man tager ofte Feil og nie-tier, 
at det er bare o a ntr o Lllennesker. 
der fkal sprirdikes Jcekkelse ist-: men 

Aposteleu Peter skriner for VedPaa- 
mindelfe at virkke dem, der hat ta- 
ge: imod anliqclieh og ims- li-vem,l 
der kvn forudscettez rent og alvor- 
ligt Sind Der fkal Vorsteler 
begynde. 

Han skriver saa videke: ,,til at 
komme de Ord i Hu, som fokud erel 
sagte af de hellige ioweter vgl 

fEbers Apoftles Befaling fra Herren! 
og Frelferen.« l 

Lceg first Mceeke til, at Peter. 
iher stiller de hellige Profeters og 
Apostlenes Erd paa lige Linie, og 
suden Undtagelse -forudjætter hem, at 

deres sOrd er imldt troværdig e. 

Anp. l, 19 formanede han til at gi- 
ve Agt Paa onieternes Ort-.- 

Det fremng m· det efteriølgew 
de, at det er et seerligt Guds Ord, 
Apostelen her hat for Isje Lust 
om Herrens Genkomst; Var 
de hellige Profeter. Herren selv el- 
ler Apostelen sfagt noget derom, iaa 
fiel det saa,lisdt Mel-fes, som hoad 

de ellers hat sagt. 
Videre skriver Apostelem »ide: J 

first og fremmeft meet-te eder det- 
te, at i de sidste Tage lital der kom- 
me Spottere med Zipot, sont vandre 
eftet del-es egne «Begceringer.« Vi 
standfer her li-dt· 

Der Isiges at der stal komme Spot- 
tere med Spot, egentlig fpotteude 
Spottet-e De er forjkellige fka de 
falfke Lærere, fom Han advarede 
inxod i andet Kapitel Der synes it- 
ke, ssom Bisse aptrceder fom Leute« 
men de hat sdet kilsfælles imed de 
folsie Lenke, at de vandre efter 

Deres egne Des-erjagen 
Dei er et underligt, men natur- 

list Kendemærke paa alt beifal- 
fcke —»-— am det end kcm være not 
Im Prädkkgt i ssmangt og meget 
ekle-tö- ——- ai det kræver Izrihed for 
MYB Magaz det faldne Men- 
MM Wiss Tisbjjelighedet 
M Mc anestæ fom her 

onna-les W at nier med at dri- 
scswt satqu med Xenien em, at 

M Hei komm og Herren ital 
« Hast for steinerne lwens 

i 
gen at Være paa Vogt imod jaasp 
dantge »Ernst-H mai- og Heer Iom 
Ile dL maatte fremtræde med dei» 

» 

cost. Leer noje Bürer til, 
i .. 

at det er uaturligt Zor alle, vom »vi-» 
aer Jeder-z Begcerinigen at lade 

yagm sm, at der skal komme en 

Tonnnedag. 
Tjeje Ewttere Tiger: ,,-8311ad Vli- 

vek der af Forjætjelsen om bang 
ITElkJmmelsM Im den Tag, Fas- 
drene fov lieu, surbliue in alle Ting, 

Tom de Vate, lige im Skabningens 
Begylidelje.« 

Angaaende zorjættelsen om Her- 
ten-S Genkomst kan iheiivises til En- 
gelens er til de galilæiike Masnd 
after Kristi iHiminelIarR »Tenue Je- 
sus, Tom er optagen fra eder til 
Himimelem fkal komme igeu paa 

famme Maade, fom J have set lmm 
sare til Himmelcn.« (A-;1, N. i, 11.) 

L-: til Jesu Ord: »Mei! naar 

discnneskesøunen fommer i ssin Her 
lighed og alle Englcne med ham, 
da skol Lmn sidde Paa jin Herlighedssp 
Treu-e« lälktspsä si) og: ,,Qg naar 

Leg er gaaet luer og dar bsredt 
eder End konuner jeg igeu sog ta- 

ger Oder til mig, Her at Lmor jeg 
er, der skulle ogfaa J Verre« July 

ski, :3,.-. Exidelig: ,,:Tl)i Licemxeskei 

»so-knien skasl komme i Hin Hader-I 
-.55erlig-T7ed kned fine Engle, og da 

ital Lian sbetale enljner eiter Vani- 

lsseming« (Mt. IS, 27). 
zkaar Zwtterne ftøtter sia til da 

deimiser til, at ,,.fra den Tag, Fas- 
drene san lieu, farblwe jo alle Ting, 
som de vare, lige fra Skabningens 
stiegmkdelsef da viin det, at de i 
Gran-den er Naturkilbedere eller Na 
tumlistcn 

rllkex hvad er det, de dem-Her til, 
ander end at Verdens Gang følger 
det Ord, fom blev givet Noa eiter 
Simdflodem »Ein lamge Jordan 
staat, fkal Sasd og Host, Frost ogs 
Heide-, Sommer og Vintety Ding og 
Rat ikke asl.1de'· H. Most-bog d, 
22«). Men via-ri, at Eier fi,ge-:«: 
»Es-Ia længe Jordan staar.« Og Pe- 
te; bruger i det einst-folgende ne- 

tap Z ktsdfladen fom Berti-J for, at 
Ver-den atter ffal forgaa eitek Her- 
rens Ord. 

Hvad der meues med ,-Fasdrene« 
er ifke klart. Tet er ja Spottet-un 
der bruger dette Ord. Jfølge Sam- 
menhængen er det naturligt at op- 
katte det fauledes, at Spottet-ne re- 

fererer til dem der hat forudfagt 
Herren-s Genkomsi. Te nægtej alt— 

saa ikke, at der er sagt noget iaa 
dani, men det er ikke Routideug ou 

lyste Meint-essen der hckr sagt det. 
Det er nong Mennesker i Fortidem 
nogle Fæfrcy der forastillede fia 
fligt. Men de er sjienfaoet for«1as.i 
ge fidem dssres Rost er sorfmcnmet 
sg fide-i er alt gazet fin min- 

Gang neu nagen sag-OF Heer-Titu- 
Helfe. 

Jst-Den Ziabningens slxegziisdelke 
skal vel trage-J sum en Heimksnizig 
til Naturens sLiova Werden-Jst 
let er engang fat i «--sang, og fid;.·1 
Fgaar det est-er de ved sslasbelkcxx 
HIedlagte Nove. Ja, dkatumliisinen 
sleder til Zpot over det, som Und 

dar sagt, og som Haar det natur- 

slige Memmsked Begreber ignod. 

.--- .-. »-..·. 

u- e lfkud 
auch 

xszuck Esset 
if is. P 

;I 
sc 
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Hum- inturcisscrcdis scr nj kau alle 
i de sidste Nyhcdcr fra sum-Isme- 
pladsen for at Mart-, um der gaar 
frem eller tilbage, um hvad der er 

vundet cller tabt, uui Udsigterne for 
Fremtiden, osv, mon hvpr bund- 
ningsfuld denne Krig end er —- og 

visit-liq, den er ,af den størfte vor- 

dcnszshistoriskc Bctydning —- saa fis-« 
res der en Kris, der er af endnu 

større og vidererasfkvnde Vetydui11g. 
nemlig Kampcsn mellem Lyscsts Ri- 

ge og Mørkcsts ·Rige, og demu- 
Strid, der bar« vccret fra Tiber for- 
ud for Menneskeslægtens Historie, 
er ensdnu ikke afslmtct, men fort-H 
endnu den Dag i Dag, og onhvpr 
kristen Mund og Kvinde bør vern- 
nok saa interesseret i denne Krigs 
Gang, ogsaa ude paa Fronterne, 
hvor vore Missionærer, som dem 
der staat i forreste Rcekke, arbejder 
pga at nedbryde Djmvelens Fazit-tin- 
niyger i Hedningeverdenm 

Og skal vi her hjcmxne tage Del 
i denne Kamp og være med i den 
med vore Forb-nner, san man vi 
fslge den qemiem de Breve og Med- 
behelfen zsom Missionærerne sendet 
him, og i svrigt«gennetn det fere- 
liggetwe ttykte Materiale f. Sti. 
seh Mnslittetcfur We at ind- 

liente Lplysningcsr om Stillingcsn 
ndis pna vol-c Missionismarlcr 

Tisrigcnnsin ogissjs ogsaa Fiasrligs 
licdisn og Lfiisrvillighedcn til den- 
ne for Gndszsrigctszs Komme faii nig- 
tigc Zag 

Tanif Mis: sinn-: filffab liai nn- 

lig udicndt fin :’lai«-:sbctctning for 
1917, et Vasrt pnn itkc niindrks end 
100 Fidksiz og saa er Brust-singen 
fra Kinn ikkcs nnsdnsgnet Paa Mund 

af den ufikrc og langsomme Post- 
forbindcslse havde Selskabet knn 

modtagcst csnkkslte Veretningisr fra 
Niissioiiærornc, og den fanilisdc 
chrfigt vil førit frcsmkommiy naar 

nllis Brustninglsr er indløbet. 
J Beristningen am Missionen i 

Indien minch disr onl, at trodis 
alls.s Risjfcvanftisliglnsder lykkedcis det 
Mi-: sionasrksinc Bittmanu og Hoff 
nied Hain-ruc- ianct Fru Brig at 

«vcndc ti ltmgc til :’lrl)i21det i ondirn 
ozf firc nye Lili«vcjdere, Frøinernc 

ssacoviisnx Jnglsr Jsatfcn sinnt 
Brødrcne Brig-san satte For paa 

Jndisnizi Grund-, 
Mi siaiicrrcriie Petersism Ill- 

lsimlnscn og Jcnscn nied Hixsnsncr 
og Bpin samt zrts Il. M. Puck-ilin 
namdc ocllnslmldin Tanniart. Mis- 

sionin stnsln lnnis Holdrcd itlc 
tillader Tilbagcuendcu til J.:dicns:s 
slliina, inaa furblivc i Hjcmlxindct 

Der var Vanskelighedcr nipPun 
gisidi«iciidclsisriic, og csn tin-: Tid 
Var Visnnisrnc disrndc vcd at inni- 

nic i Trnng. incn dist gil« aliisuel 
godi. Te indiodtc indiffc Ewige- 
liiicr reif Mcddslclscn im Ali-Isid- 
ncviscrnxs oIn, at disk iktc Var Pisnch 
ti Wnningciz nnsd den for siidisrg 
ne -.sanc kiikssignntioik ins-:- .:t«lsltis 
Um- Hnnianst isndda straalcndm do 
knndc godt inwi- Unft til i dcsn Hun- 

fusndis at voncs iig nd paa Trom« 

og nnr forfiizscdc oni, mng dc at 

Hindncrnc vildls godt liicclvxs dein 
nicd Mnd pas-I disisisis Prasditis:nns.« 

Una Landsimtionernc er dis· i 
alt dølst 185 Hcdningct De Krist- 
ins-:- Tal isr pna Landitationcrin not- 

sist nied Ell-, og tagt-L- Madrass nied, 
er disk nn over 2600 Kriftiic. 

Pan Liciisssonensz Zkoler i Land- 
ftationcrncs ist der i alt 3289 Vorn» 
lmomi 2676 licdisiifkc. ( 

Sein oni der ittc dar vasret nor-; 
rcs lldvidclsisr af Arbede ellcr sat! 
nye Bnggcsforctagcndcr i Gang, saa 
leerer man nusd Glæde om Verstel- 
scsakbcjdeh der hat baaret vclfigs 
ncslfcsrige Frugtcr, og oni Frem- 
ftød i Arbcjdct paa slerc Ztcdcr. 

Det er ogfaa opmuntrcnde at 
la fs-s Bcretningcsn fra Zennnariet i 
Tirnoannanialai, dcsr fra et lillc 
Sind er votfct op til en hol Have, 
der nu trwvck fin egen Marmor- 

Frk. Tr. E. Hoffmann nicddeler 
fra Polikliniktism at der er behand- 
Lci This-II Paticsnth hvorai 1895 

Krismch 1661 Mulsammedancre og 
szxztm Hisdningen 61H Paticiner hat 
sinnst indlagt paa Hofpitnlct 

Tor gincizs i de cnkelte Vurctnins 

gxsr sunmsffisliq chriigtisx over 

;«li-lnsjdist paa Stationcriiis, Eli-stri- 
uxslszsr af Vastfkslsisstampaginsr lag en 

Mirngde Lplyisningcsr oin LIMinan 
vircsinnlnsdksn i dct bele, its-in jeg 
ika fan komme nærmerc isnd paa 

Tcg iortjisnisr Missionasi Bitt- 
niannszs er at nasvncsz naar han 
figur: 

»Tc Jeriime vil ikke lasngcrc fin- 
de sig i at blivc fsrt i dc gamle 
Ledebaand af Missionærcme cller 

af Missionsfcslfkaberne Ton ento- 

pfristc Missionærs Stilling bliver 
i Fremtiden noget anderledis5, end 
den hat været hidtil, og man gsr 
vcsl i at gøre de unge verhinan 
der tænter paa at konnnc l)erud, 
fortrolig med denne Kendsgcsrning«. 

Aarsbetetningen ffslutter nicd en 

Omtale af Arbejdet i Gewinst- oms 

fancnde bl. a. Missionszolem Mis- 
HonstredfenQ Forlagsvirkfomhedcm 
Daan Missionsblad og de mange 
forslellige Greue, der grbejder i Tit-» 
knytaing M D M. S. ; 

J Missionsfkolen hat en ikte saa 
lille Flot fnldendt der-es Uddannel i 

se i 1917 og i det nye Aar ryksede 
en ny Flok af kvindelige Elever ind 
paa Stolen. 

Jeg hat tidligere udtalt M 
om Ønsteligheden nf et ncerinere 
Samen-bebe i desningemissionen emwa i Hierin-net og 
den hauste Menithh lzer og stal 
l same Fort-Wie W paa, holl- 
ksn Wink Ost W habe-M 
vi M denn- slde M tget Pp- 
M W D N Sz Ur- 
thtg bl. a. W Miasm- cui 
M W Jst de W« 

W W 

Thus-stritten T. M. Z. hat udfeudt.i 
Gennem ,,Missions Biblioteket«- 

»ei« der i Aarenes Leb udsendt en 

;Meeugde lige faa fortweffelige som 
let tilgængelige Smaaskrifter, soml 

lman tun kan ønfke den storite Udsl 
»bredelfe, ogfaa blaudt lierveerenkEi 

Fauste 
Det samme gældek Serien »Von 

—Missionsisftationer«, lworaf ioreligJ 
get en livlig fortalt Etildring as 

YKarmel i Tiruvannamalai af Estrid 
«Ht1ff. -- 

P. Nørgaard bar skkevet en Rceks 
ke ,,F«olkeliv«3billeder sra Vor Mis- 
sion-sinnst i Kina«, der er velegnes 

«de til baade at vække Forftaaelse ais 
zog Kcerlighed til Arbejdet for Guds 
IRiges Udbredelse i dette ftore Land. 

Videre fkal jeg heulede Opmærks 
.soml)eden paa en liistorisk Osversigt 
wer det danskc Missionsserskavs 
Historie fra 1821—1917 as Past. 
Lllgstrulx 

Legftrup, der i en Række Aar var 

D. M. S. Sekretasy fidder som 
Ifga inde med Kendfkab til dette 
Enine, og han forstaar at strive 
baade underholdende og Hart. 

Bogen omfatter foruden D. M. 
Z. Historie: Hjeuimeardejde, Mar- 
ker Jog Missiotisinetoder, Mission-zi- 

»mark i Indien, Mission-Tonart i Ki- 

sna, Statistik og Zlutnina samt 
Nort- 
F Eudelig bar D. M. Z. Forlag 
»udsendt en Raskke indiske Villeder 
for Born med Tekst as Ellen Get- 
schief- 

Billederne er lige saa fortmsffes 
liqt valgte sont godt gengivne og 
tmft paa krideret Papie. 

Men of ikke mindst Interesse er 

Forfatterindenci iasngsleme Leisten 
der Vil lasse-I Ined lige Interesse af 
swre som as smaa 
« Ret en Bog at give Born i Ida-U- 
de og et godt Hjcelpemiddel til faa 
vel Lplysning som Kerklighed til 
Hedningemissioneit 

« 

Te her uasonte Zkriiter sont ogs 
saa D. M. S. tidligere udsendte 
Boger vil siklekt alle kunne faasz 
genuem Danile Luth. Publ. Heute 
i Plain- 

l 

Häuser-manch 

Moder-zumal er det Kraft-ens- Ord, 
sont lever i Zolkentnnde; 
sont det eljkes i End og Nord, 
saa sjnngeis det født i Munde-, 
sod: i gosk og Nod, ist-: i xsw ag« 

Tod- 
sedt i Eftennaslet 

Saaledecs sang dansfe Forfasdre 
nd as Hjertetis Tols, og fauledes 
fnnger og tasnker endnn Inange af 
den danite :«lfsnnnning, og del sfnli 

«dc man heller ifte forsøge at hin- 
;dre dein i, da det hører nied til 

»de- gude Zider nnd et Menneife at 

leere og agte sine Forældre og del-es 

,Sprog. Mon det fjerde Bnd skal 
Ifmstaacs saaledecy at vi skal ringe- 
agte vore Forwldresjs prg og Ta- 

le? jeg tmr nei. Und lmeelU gj 
vet hver Nation den«-J Entoz del 

lxar vi klcm Bein-J for i vor Vil).-l, 
faa det et itfe lmrc Zkaxn at for 

nasgte but Incn tilljge en ftor Ennd. 
Und ler giuet Dort Moder-Inile 
til vore Form-die nl at gaa i Ilrv 

til Efterslasgtem saa vi lwerfen tan 

cller tin« flaa en tyk Ztreg over, 

hvad Herren har beste-unt sont en 

Gave og til Velsignelse for os.’) 
Jeg tør bestesnt tro, at de, sont for- 
slnndrer os i at vrnge vort Moder-zi- 

maal, vjl itke itaa under Ledelfe 
og Bessyttelfe, heller ifte vil der 

folge nagen Belsignelfe dermed. Sau 

Hab oS alle betcenke los to Gange- 
Hinde nvi prøvek paa at tage det 

lDanske nd af vore Kiefer og Me- 

Znigheden Der er et gannnelt Ord- 
"lotn siger: ,,Te gatnle skal man 

ære, de unge ital man lcere«; ital 
»die gamle tvittge5«ti1, at leere En- 

gelik,- iaa komme-r vi til at vende 
op og ued paa det gmnlc Ord. ch 
taler itte alene for tnig selv, jeg 
kan not forftaa en engelft Predi- 
kn saa nogenlunde, at jeg Lan kla- 
re mig, men der er Hund-Jeder af 
gamle, der itte tan,·bg dem er 

«) Her-til bsr bemækkes, at det 

lamme gceldek ion Fædreland, og 
de to —- Modersmckal og Fuchte- 
land — plejer ogiaa altid at herv- 
des kommen. Dvordan Moder-Zwan- 
let l Længden kan hævdes uden 

for Fædrelandei, det forjtaar pl 
ist-. Ewanden Sag er det, um« der 

qlkes Frihed for fremmed S wg 
i It M. Re 
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For II em- ans-:- Right. 
Tlibj sUXG Ul Tlth l S. A.RMY. 

IV I III-l Ä cum-»ne. 

Ox enstaaende III-regnet- jntot more cller mindre en» 

II III-ums zlnurunlks UwrsthcslSI at den luskendte dau« 
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Dansk lutherslc Mission i 

Amerika 
l TIDEN FOR 1884. 

As Muts P IT Ylki. 
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Dkinjsh Lutheran Publishing Hause- 
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En ny Krigssang. 
"'I’he Battle Hynm of the Liberty Army." 

sxst th Melodie-« 

»Icong Kristjan stod vecl højea Mast·« 
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Two New war Books. 
The cress at the from. 

Fragmente from the Wandern freut-dem —- Ä book 
that radiates kaith and hope and oonrage. Experiencos 
of n fiold chaplnin as related by Thomas Tiphdy. 

Psice 81.0« nei. 

The soul of the solcher. 
skotches from the western hattle kront by the author 

of «Th0 Cross at the Pront«. 

Prim Fuss net 

Donish Lach. Fahl. Eos-IV 
« 

Mai- Nah-. 
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BLA llc, NBBRASKA. 

Skoloaaret 1918——1k)19 begymlur 
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ls’(slg(kn(lse Kur-sagen 

Akademigk To Aar-; College 
Nonnal Porpetuingskuksns 

Prosomitmrimu for vor-deutli- 
Præstek 

Musik. 

Sker efter Kätulog 
I-· .4. L-1UB.s-EN. 
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