men under Guds uands lys fandt vi 08 (fyldige i både
forfømntelser og forfeelfer; derfor blev det ule med vor
fred. Som barn er vi under love og opbnrgcre, der ikke
gjælber nnar en kommer til manddoms alder og skal delogtiggførcs hande i sin Herres goder, arbeide og ansvar.
Near vi så sandt hvilen i Krijtus, fan takker vi Gud
fordi han ikke lot os finde fred i vor egen dyd eller hvile
i vort eget skræv. Nu moatte vi til ordet, ikke for at
finde ut om vor kristendom nar ret; men for at finde
hvad Kristus var for o$; ti Standen tof av Kriftus og
forkyndte os. Men mol denne uforskyldte ttaade. fom
Aanden vifte os i Kriftus, reiste vor forstand sig. og fao
blev det Guds amids arbeide at oplyte bor forstand og
overvinde nor molstand. Og denne kamp fer det ikke ut
til at vi Biir færdig med før vi « færdig med verden.
Det vil derfor allid giælde: „Det gfældcr at trænge, ja
trænge sig frem ellers er himlen forsoren."
i Al kanfirmert ungdom, fom har adgang til menighe
tens goder. Bør også delogtiggjøres i menighetens ar
beide og ansvar, derfor bør be også ha stemmeret, så
har ikke biir nogen tid de ikke har noget med menigheten
at giøre. La de unge delogtiggjøres i menighetens orbeide og anfoar, så vil dens goder intake bedre.

En venlig paaminbelfe.
Det er et par måneder nu siden jeg sendte ut ca. 20
Breve til tvindeforeninger og til endel prester med bøn
om at de vilde fremlægge (afen for koindeforeningeite
eller menighetene i fine kald. nemlig nødnendigheten ab
at gjøre noget for de mange gamle trængende ved gamlehjemmet i Poulsbo, og nu fit jeg et meget nedskående
brev fro vor fosfeter, L. S- -Langeland; han sier at det
er bare fra Tacoma han har mottat notet til hjælpefiltdet. Jeg fan vel ikke tro at alle de a*e ikke vil gjøre
noget for de gamle, men (æt det nu ikke tilside fan længe;
derclemmes så let har Gamlehjemmet burde ha fin
bain aaret paa ethvert sted.
Rjære benner, glem endelig ikke de gamle.
Eders sot fafen,
John R. Olson.

Tak, o Gud, for alt du gav.
Alle gode ganers giper,
fader, ifra evighet.
Du fom bar, fom er og bliver,
ftor og rif paa miskundhet.
Dine flerke nådeBarmc
ftræffer over land og ha|^
fpreder lys og giver varme.
Tak. o Gud, for oli dit gav.
Du. fom net hvad bi behøver,
du og alle ting formaar;
du fom vet hvad os bedrøver,
du og læger alle sår.
Du fom hører vore Bønner,
du og giver, noar Vi har,
du og alt det gode lønner
i bin flere miFkrmdhet.

Gi og mig, dit orme barn,
mer av Standens Iyfc brøm;
gi mig mere hjertevarme
av bin store naabeftrøm.
Jag paa flugt de [yndetanker,
fom forflytter hjertets ro.
Jeg paa naabedøren banker:
Fader, {tyrk min foake tro!
Gi mig ild i fieri og hjerte,
tænd du inderst i mit bryst
lysets rene, varme kjerte,
fom kon gine ånden trøst.
Kjødets krå du rolig dæmpe
ttaor jeg kortets vete gaor.
J din kraft la mig faa ljasnpc
seirens kamp og kronen naa.
Tak for alt du mig har givet,
tak for hjem og dum tjær;
tak for mat og tak for livet,
tak for venner fjern og mer.
Tak for stegt og tak for fcedre,
fom har lært 06 dine bud;
1 jeg kan dem ci ære bedre
end at elske dig, min Gud.
Tak fordi ot jeg fik birke
i din vingård for din fok.
Tak jor frelse, tak for kirke,
tak for hvert et osoorstok.
font mot himlens ffære fører,
tak for prest og menighet;
tak for ordet jeg fik høre
om din store kjærlighet.
Tak jor himlens rene bue
og for nottens ftfernetrons.
Tak for folens varme lue
og for måttens blefe glons.
Tak for markens skjønne blommede
tak for vintrens raske flugt;
tak for pår og tak for sommer,
tat for hoftens gyldne frugt
Tak for morgensolens guldskjær
over berg og over dals
tak for morgenduggens perler
noar de fryder mark og nole
Tak for stiglens muntre trille,
tak for kildens klare vand;
tak for sommernattens ftildele
tak for fred på fiø og land.
Tak for døden, den utslukker,
verdens ftrenge, ha arde dom;
tak for graven, ti den lukker
over kjødets usseldom.
Tak for haabet one en morgen
lys og skjøn i øfterlid —
Jesus fent fra himmelborgen
fører mig til himmerike
Tak for fmertens bype veie.
tak for frelsens foligdet.

