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*}5ra?f*efcømotet§ ©jengtoelfe.

(ftortfat fra $ag. 253).

©aalænge ben Jpettig * 2ianbé ooer--

oibentlige @at>ev »ife ftg iblanbt stenne*

ffene, faalænge be »eb ben til eet legeme

fammenføiet 09 fammenbeftet »eb alle

Sorbinbelfené i*eb brager fin færing fra

barn fom ev Jpooebef, nemlig @briflué,

eller faalænge fom be af (jam, @f)vifhi$,

igiennem infpirerebe 2lpoftler, $>ropbeter,

Qroangelitfer, Jpovbev og Særere unber*

»ifeé og opb»ggeé , at be maae naae til

Qmibeb't ben 2ro, bwoeb @ubé 33ørn

bar nbført faa ooerorbentlige ©ierninger,

og i alle ^Raaber uboifleé til Gtørifti

Solbeé »orne Silflanb, falber bet bem

albrig inb, at 9labenbarel:"e , ben Jpcllig*

Wanbé 9laabegaoer, eller &po(ller, tyvt/*

»beter og Groangelifter er unøboenbige

eller n nb »ær lige til be Jpelligeé fulb-

fomne 93erebelfe og Ghnbebeté Soroalt«

ningj men førft naar be »eb Vantro og

©»ertræbelfe af ©ubé 95nb forbrioe ben

Jpellig*2Janb og 5Jpotfler og 9)ropbeter

af bereé *Bibte, og be paa ©runb af

bereé hjertere Jpaarbbeb iffe erbolber

bem igien, om be og bebe ©ub beiom,

ba er bet, at be falbe paa ben £aufe,

at be iffe mere er nøboenbige; tf)i

©atan bringer bem til at glemme, at

bet er for bereé Onbff ab$ og iffe for

bereé 9tetfærbigbebé ©folb, at be er

borttagne fra bereé $Ribte. Da er bet

te bele fifl » ©efter og Partier, ber

gienfibigforfjettvebinanben; t&i itfebetfor

ben hellig Qlanbé ufctlbarltøc jy'eif

belfe i alle ©ager, forfmibt af 9)?ænb,

ber »ar bemtmbigebe og inbblæfte af

@ub, maa be forlabe fig paa ffrøbelige

SWenneftevø fcilbarltøc 3) omme.

»Seb nu ato»er»eie be o»enfornæ»nte

ftore Wfoigelfer fra ©frifteué rene Sære,

tilltgemeb mange anbre, fom »i bog iffe

Jjei- »il omtale, builfe bar bavt be førgen

ligfie J^ølger, fomnier en&»er Oprigtig
1

til at t»i»le $aa, at be, fom forfonbe en

faaban Sære, »irfelig fan »ære falbebe

og befulbmægtigebe af @ub i £>»er*

eenéjtemmelfe meb f)Mb bet ©amle* og

9iD*Seftamcnte berom nielber oé. $3i

»il berfor paa ben rebeligfle "SJfaabe

meb Wanbené SBeilebniug unberføge, b»or-

»ibt benne S»i»l er ugrunbet eller

g r u n b e t.

Om 'OTenneflene, na»nligeu be faa*

falbte "(Jbriftue", tffe »eb at fornegte

Qlabenbarelfer ftbeu tiet førtfe ^arbun-

brebe efter ben cfjriftne ^ibéreguing »ar

ble»ne faa formøifebe og »antro angaa-

enbe ©itbé $ing og miétroifle til bercS
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^Kebmeuneffer, faa »ilbe be fuavt »ære

fnlbfommeu paa bet 3tcuc i benne @ag,

ba be 2labenbarelfer, gtone tit 9)ropbeteu

3ofepD @mitD, allertt)beligjt afgiør ben;

men ba <3tørflcbeleu af be, fom nu falbe

fig @DrifIne iffe tro, men enbog i bereé

"Særebøger" og »Sroeébefienbelfer« op--

forbreé til at forfafte al ^labenbarelfe og

alle '•Dropbeter, unbtagen D»ab 53iblen

beretter bem om, »il »i fee, f)t>ab 93ib>

neébvjrb ben gt»er oé i benne @ag.

Derfom 33iblen ga» noget 23ibueéb»rb

om at ©ub iffe meve »ilbe gi»e nogen

QJabenbarelfe fil fin Kitte efter bet førfie

Qlarfeuubrebe efter @6vifTi 5øbfel, #f

^Jpoftler og ^ropDeter efter famme 2ib

iffe mere ffulbe »ære nøb»eubige i Rit*

fen og berfor ffulbe borttageé, og at bet

»av tttlabt alle og cnboer at beftæufe

S?ørn eller bøbe 93 orne ganffe efter 93e*

bag og at Ubeluffelfer og ben ^irfetugt,

@Driftué inbfliftebe, iffe mere ffulbe De*

Dø»eé, faa funbe ber tænfeé ringe 3J?u*

ligljeb for, at be, fom forfønbe 6aabant,

funbe »ære falbtbe og orbiuerebe efter

©frifteué 93iié. »ffien", »il maaffee

Smogen fige, ber iffe fjar læft ft)uberligt

iQ3ib(eu: "3nbcbolber iffe Q3tblen nogen

faabauSærbom? for »ore kræfter er bog

lærbe 9Jiænb, ber maa l)a»e flubert fio-

len »el, og berfor uof maa »ibe, om bet,

be Iccvcv, er fanbt eller ei." Om ^brillen*

Debtné træffer »ibe bet fftette og meb

frit Jovfcct bcbrage, eller be felo er be*

bragne, ffal »i iffe Der tage oé for at af*

gjøre, men o»erlabe bet til ©ub, ber

fjenber bem Debft, men faameget er »iff,

at SBtbleu iffe fan mobfige fig feloj tDi

om ben mobfagbe fig felo funbe ben iffe

»ære ©ubé Orb, og berfor, om 9fr>gen

ftger han troer biblen fom ©ubé £>rb,

og tillige ftger, at ben mobfiger fig felo,

Dan befpotter ben hellig Qlanb, »eb D»ié

j?ielp ben er ffre»eu, ibet D«u ber»eb læ*

rer, at ben hellig 9fanb er fplibagtig

meb fig fel». Og ba ber nu ooenfor

meb 93iblené flare og tåbelige £>rb

er beoiift, at SutDeranerneé Sar-

bomme er albeleé mobfat S5iblené Sære,

er bet flart, at ingen af bem fan »ære

falbet og feubt af ©ub.

9Si ffal enbt)bermere Deoife famme.

£3i Dar i 33eg»nbelfeu »ii(T, at alle ©ubé

tjenere ble» falbebe »eb Qlabenbartng,

og at benne »ar nøb»enbig bertil; ba

nu ben QJabenbaring, 93iblen, iffe inbe*

Dolber nogen 9fa»nelifle paa bem i be

tilfommenbe 6lægter, fom ffulbe orbiue=

reé til ^ræfteembebet, og be lutbcrauffe

kræfter Der i ©anmarf lære, at man

iffe DeDøoer 9aa nr> at uuberretteé om

©ubé 9?aab og SSiltie »eb ^åbenbaring,

følger beraf ligefrem, at tngen af bem er

falbet og fenbf af ©ub. Wtn, ffrioer

en lutberauff *Præft, en Opponent mob

be <5tbfte*2)ageé Retlige: >.<5taaer ber

noget i ©frifteu om, at StmotDeué og

Zitiii og be øorige af Sipoflleneé 2)ifciple

Dar f)a\>t nogen ooerorbentlig ^åbenbaring

af ©ub, fom befalebe bem at præbife?

23eretteé ber oé »el aubet berom, enb at

^Ipofllenc beffiffebe bem tillærere unber

93øn og jpaaubépaalæggelfe? Og naar

tymUii b»ber Ziiui (lit. i , 5) at tnb*

fæfte Særere i enDoer 'Stab, faa ffiioer

Dan: »faabanue, fom er uflraffelige, een

D.»inbeé iJUfanb, fom Dar troenbe 33ørn,

fom iffe er beflt)lbte for 9^i)ggeéløéf)eb

etter er gjenfrribige" , og en faaban Sor«

maning forubfætter jo ligefrem, atZitné

iffe fif nogen færlig %åbenbaring augaa«

enbe D»em, Dan ffulbe Deffiffe, tDi en

Saaban formaning »ilbe jo D«»e gjort

enD»er SSeilebning af QJpoftlen »»erfløbig.

©fter benne ?fpofllené Sormaniug Danble

»i enbnu, tDi »ore Særere bli»e inbwiebe

efter apoftoliff <3fif meb 93øn og ^»aanbé*

paafæggelfe i 3efu 5^a»n, og annamme
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faalebeé 9J?»nbigbeb iffe af 9Heunef?ev, i

men af ©ub; tbi bet ffeer efter bane

QJnorbning."*)

9tnbeitebcé lærer rigtignof 33iblen.

5va 53egt)ubelfen til ©itbeu oibuer ben

om, at alle ©ubé tjenere bleo orbtne*

rebe eftev 2iabenbarelfe, og taler iffe et

£>rb om, at 9Ngcn er bleven orbineret

nben eftev ben; b»ilfet »i nu ffulbe »ife

tobeligere, eub bet allerebe »itfle. 3efu£

ble» falbet »eb Wabeubarelfe af taberen

til 2lpoftel og ^pperfleprccfr, (See job.

12, 49-50; Jpbr. 5, 5.) og tiltog f(g

iffe af flg felo at tale eller bauble i uogeu--

fombelft ipenfeeubc; men talte og banb*

lebe efter ^aberené 2labenbaringer til

barn. ftormebeltf QJabenbarelfeéaauben

fieubte ftrelfereu, b»em #abevcu oilbe,

at ban ffulbe falbe, og berfor bleo ogfaa

alle WpofUevne falbebe peb Wabenbavelfe.

(øeejob. 15, 16.) 2)a Qlpotflene ffulbe

banble gaufle eftev @bvifti (trempel ovbi*

uerebe be ingen uben Qtattbené Wabeiu

barelfe (See 1 (Sov. 7, 17. 2ip. Øv. 1,

15—26. og 13, 1— 4. Og 20, 28). iOton

nu nogen foiftanbig 'JHaub, efter nøie at

ba»e ooeioeiet anførte ©fviftftebev, fan

meb 9ietfcevbigbeb paaftaii/ at ?itu« iffe

ffulge bejltffe JfélbfTev efter ^åbenbaring

ligefom 3efué og Wpoftlerue, ber »ar

(5'rempler for barn at efterfølge ? 2)iou

bet er forftanbigt at tccnfe, at £imofbeué,

2itué eller nogen aubeu 2£lbfte i Gbrifti

5tirfe ffulbe orbiuere nogen til ^vocfte-

embebet uben 2labenbaving, naar tyaulué

ffiioev til Simotbeué: "jvovføm iffe

ben 9ta abekatte, font er t big,

font big er gioen oeb tyvopfyetie

unber ipaanbépaalceggelfe af be

JGlbfte?« (l Zim. 4, 14.) Og naar

røaulué bt)ber Siftté at beffiffe 2£lbftev

i enboer <Stab og gioer barn ooeunæonte

*) <5ee @ibe 10 af „en Mbearfcl tmob tie falffe

Ørørttf«" af Rafter $. % ®. &„$,

formaning, giør ban M netop for at

inbflfærpe f)am til at bruge ben 2>eel af

Wabeubarelfeéaanben, ber »ar i Hm
(Sittté) til »eb ben at fjenbe, boem ber

»ar »uflraffelig, gjetffri, finbig, retfærbig,

bellig, ft>bff, fom bolbt faft »eb M fanbe

Crb efter Unber»iiéning", fort fagt til

ret at fieube bereé "frugter"* ©ub
gioer iffe 9ltle ligemegen 9?aabega»e,

(fee f. tøri 4 UKofe 33. 12, 6—8.) og

naar Wpotfleu bt)ber Zitué at orbinere

Sfilbjlev, oibfle ban nof, at ©ub ba»be

uubev be t&lbfteé Jpaaubtfpaalceggelfe til !

beelt bant faa meget af Slabenbavelfeé*

aaubeu, fom »ar barn tiltfrccffelig, og

formaner f)am beifor til at bruge fin

©aoe til ©ubé 2£ve, at ban efterbaanben

funbe erbolbe mere og mere.

©aalebeé bleo ©ttbé tjenere forbum

falbcbe; men b»orlebeé blioe be lutberanffe

^ræfler falbebe? @r ber en Gntefte be*

ffiffet »eb »tyrop&etie unber Jpaanbé«

paalaggelfe af be 2£lb(Te?» ©r ber en

©netfe af bem, ber bar gubbommelig
;"yu Ib magt til at orbiuere anbre? @r ber

en ©ucfle af bem, ber bar ftabenbarelfeés

aaubeu til at fjenbe og beffiffe Qlnbre

efter? £>m ber er, b»i taale be ia en faa

fjoeleforbceroeube itørbom i bereé 2xxe>

bøger: at <m iffe bcbøoe paa tit) at

unberretreé om i^i\ié Siaab og 25illie

oeb nogen @lag«S uo ^labenbarelfe;" og

"om nogen nu oilbe foregioe at baoe au=

nammet en n» gubbommelig Wabeubarelfe,

burbe »i ingeuluubc fcefle Zvoe til f)am,

efterbi ©ub ingeuftebe. bar looet at fenbe

n»e ^)ropbeter til SScrbené Opfpéniug?"

boi taale be ba, at faamattge Sfjørleonere,

^ooe, 25vaufeve, ©fjeubegieftev, £oomo*

bige o. f. ». ftaae i beveé ilirfe, ba tyau«

lué jlrengt reofebe be (Soriutbier, forbi

be iffe ubelufie faabanue'?« (1 Qov. 5.)

2)et oilbe fanbelig »ccre bebre, om be

ttbelufre bem iflebetfor iufpirebe 9)ropbe*

ter, fom ©ub bar looet at fenbe.
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9tøpnte ^v«fl falbe be ©ibjte Dage

jpetlige Søgneve 09 33ag»abf!eve, ber iffe

beoife, feoab be flge, »i »il (abe Grnfjoev

uubevføge og bebømme, om ban iffe meb

9?ette fan aitoenbe (TneOrb paa ft'g felP.

©friften giPer oé berucefl faa»el i bet

©amle fom SStøe Seftamente mange tpbe*

lige 'iBtbneébprb om at et forfcerbeligt og

alminbefigt grafalb fifulbe flfee, føreub

@britfi anbeu Silfommelfe. gørfT flhilbe

3øbewe fovfafte ©»angeliet, foréfcefte og

bubftrpge 3efné og nogle af be <Pro--

pfceter, SSife og ©friftfloge, ban ub*

fenbte iblanbt bem, (fee Wattf). 23, 34)

og berefter fltølbe SDbelccggelfe, faa (Tov

fom albrig før 6a»be pceret oper bem og

ei b^Uer mere ffal fomme oper bem,

Doerraffe bem. 2>ereé Sanb flfulbe gipeé

i £ebuingerneé 53olb; bereé Jpooebflab

meb bet prægtige tempel, 9Jationené

sprpbelfe og herlige ©amliugéplabé peb

be aarlige #øitiber, flfulbe fortæreé af

3 Ib og albeleé øbelæggeé af frigerffe

Jpebninfler, faa at ber enb af ffbjle

iffe flfulbe labeé ©teen paa ©teen til<

bage. ©elo flfulbe be bortføreé fom

ganger og bereé @fterfommere pære

lanbflpgtige, inbtil Jpebningerneé ?iber

fulbfommebeé. 5flt Utte er nøiagtigen

bleoen opfplbt. 9J?en efterat 3øberne

baPbe forflnbt og foréfæjtet grelferen

flEulbe Qjpangeliet præbifeé for £ebnin*

gerne, og iblanbt bem faaoelfom iblanit

3øbeme, flfulbe mange falffe tyropbeter

optfaae og ^enneflfene flulbe i hobetal

»crløe fig Særere, efterfom bereé £Dren

fløe og blioe i bøi ®w* laftfulbe, fom

*Paulué flviper i f(t anbet 93reo tifSimo«

tbeué, og gølgen bevaf flulbe pare, at

@ub Pilbe borttage tøpoftferne og tyxo*

Pbeterne af bereé 'iDiibte, berpeb liguelfeé«

piié afflfjare 9^øbbevne af gigeufræef, faa

at iet ei funbe inbbrage ben nærenbe

fttøbflfe, og at Rivttu flulbe opbøre fom

@6rifn .Kirfe, eller, meb be propbetiflfe

Orb, ubbviøeé i #vfen.

£oor forfærbelig enb ben $anfe maattt

fone* mange, faa for&olber bet fig bog

ganffe faalebeé, og SBerben, naonlig ben

faafalbte d)riflne, pifer oé ben nøjagtig*

jle Opfplbelfe af <Propbeterneé Ubfagu

om grafalbet; (fee »3)?ormoué 93ogé

gubbommelige ^ropærbtgbeb« af ^Pvofeéfor

O. tyvatt) ftpormeget tutberanflfe ^5rcc«

(ler enb Pil foroenbe ©friften til ©uuft

for @bvijti .Kirfeé uforanbrebe 93ebblioelfe

inbtil pore 2)age. Og b»orlebeé er pel

bereé 33ePifer? 0\ faalebeé at be felP,

om be futibe fee, oilbe grueé oper bereé

©lenbiflbeb og 2>aarffab. 5. @x. ®øtt

flfrioer, at dbviflué maatte baarlig bar-e

bolbt fit Søfte til <Petrué — - bu er «pe=

true og paa benne .Klippe Pil jeg bpgge

min SWeuigbeb, og Jpefpebeé ^)orte flal

iffe faae Operbaanb oper ben" — berfom

@f)vifti Rhte par frafalben og iffe baPbe

ejrifteret paa 3orben i mange Mw&m
breber. Wien famme ^paftor maa Piflnof

baoe et anbet begreb om .Klippen, enb

bet ©friften giper oé. dbnflué figer, at

baué Særbom er flippen, b^orpaa Pi

bør bpgge, f)ti$ pi øufle, at Jpelpebeé

^3orte iffe flfal faae Ooerbaanb oper oé.

(@ee Watt1). 7, 24—27.) Og ^uovfva

fommer Gbviili Særbom? Den fommer

fra taberen peb ^labenbarelfe. Derfor

figer 3ffné : - falig er bu, @imou 3onaé

©øn, fbi ^iøb og S3lob baper iffe

aabenbaret big bet-, nemlig at 3e-

fué par (5bri(Tué, ben lepenbe (3i\l>é ©øn,

»men min gaber, fom er i ^im*
mel en. •> ^»pabgorbring bar nuSutbe*

rauerne meb ditttt til at blipe anerfjeubte

fom ebftdi ^irfe naar be fotfafte np

tøabeubarelfe, ^ropbeter, ^irfetugt og

meget anbet af @brifti ©Pangelium. 2)e

bar, om be iffe omoeube (Kg, gorbring

paa bpab 'paulué loper bem i Crepet til
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be ©alater, lfle (Sapttel, 8be SSeré.

Derfor foroeute »i ogfaa fnart at fee

alle bem iblanbt bem, ber er retfeerbige,

at foruegte bereé 2cerebøgev og at anben

ugubetig Særbom, og bpgge paa ben rette

jttippe.

aflange bar tænft ffg, at 9H»ubig&eb

etter frtlbmagt tit at for»alte i tyræiTe*

embebet funbe »ære ble»en o»erle»eret tit

be lut&eranffe Skæfter neb igjennem

©lægterne; men ber trerffer be igjenpaa

anbve £inbrtnger, 6»ilfe »i nu flufbe

omtale. Qltlerebe i be førffe 2larf)unbreber

efter @britfi 5øbfel begnnbte falfle bærere

at inbføre mange Særbomme, fom b»er«

fen Gbrtftué etter Qlpoftterne baobe lært.

©aatebeé inbførteé f. (£r. 33avuebaat>,

b»orom biblen iffe beretter oé bet atter«

ringefte, og ffiønbt te iffe 6a»be faaet

nogen ^åbenbaring berom fra ftabercn,

boitfen ifølge S&ritft Oxt »ar albeleé

nøb»enbig til at inbføre en nt) Særbom,

anerfjenbte bog jftrfeu fnart benne af

Weuuefler forfattebe Sære. Ghiboibere

bte» tibtigt (Joetibatet iubført , etter meb

anbre Drb, man forbøb be ©eifllige at

gifte ffg, ia ber bfe» enbog i bet fjetbe

Qtarbunbrebe paa flere Jttrfeforfamltuger

befluttet, at atte fcøiere ©eitflige flfulbe

flitleé »eb bereé Jjmfhuer, fljønbt Wpoftfen

spaulué falber bet £>ie»leé Særbom, og

bem fom inbførte ben Søgueve og #»f<

lere, brænbemærfebe i bereé egen €>am*

»tttigbeb; (1 Sim. 4,) og ubtroffelig

forebotber £itué, at en 5?i|Iop ffutbe

»ære gift; og ffjønbt $fégteffabet »ar bet

Sørfte, @ub iubfliftebe iblanbt 3Keunef!ene,

og at formere ffg ben førfie SSefaling,

ban gab bem. 1 ^?ofe33. 1, 28. og 2,

24.) £»ormeget af Wabenbarelfeéaauben

mon ber maa bape »æret i ^rætfebømmet

beugang, naar bf le Æirfeforfamlinger

funbe anerfjenbe £>je»feé Særbomme?

Joruben bette »cbtogeé i ben fatbolfle

Æirte i bet 8be Qlarbunbrebe, at Sægfoff

iffe maatte n»be 5?alfen »eb 9?ab»eren,

men fitn be ©eitftige, og faaoibt gif

man i Ugubeligbeb, at ber paa itirfe*

forfamlingen i Souloufe 1229 ubtrnffeiig

bfe» forbubt Sægfolf at læfe ben betlige

©frtft. Wftabébanbel og mange anbre

gubébefpottelige Særbomme btep tillige

inbførte, mange geijTlige ©mbebcr btee

folgte og ©eitfligeé Ubfoæ»elfer og JRpggeé«

løéfteb ooergif langt be barbariffe Slfgubé*

bnrfereé. @n lutberauff <)3rætf, ber i en

ftremtfitling af ftirfené £iftorie flilbrer

fiirfeué SiffTaub i irøibbelatberen, ffrioer

følgenbe: pacerne funbe tf fe mob«

ftaae ben ubpre Srtffetfe til#o»--

mob og Snranui, fom ben abfolutte,

uaufoarlige Waqt fører meb fig. 3
boretog ene aabenbarebe jttrfen paa

en gltmrenbe "DJi aab c ffn benri»enbe

3Hagt o&er Sjælene, men ttnbergra*

»ebe bero eb tillige fin egen 33 »g«

ntng. Sbviftenbommen fom paa en

følelig ^Kaabe til SSeoifrfT&eb om, at ben

faliggjøreube Jorfoniug meb bet @ubbom»

metige iffe er at føge paa et enfelt @teb

etter btanbt uboorteé Zu\q, bPetfeu i

3erufalem eller i JHom, bPerfen i 33ef(b*

belfen af Stetigoier etter i SSejfuelfen af

loftten, men førfl og fornemmelig i

^Wennejleté eget 3nbre. Og ba beg»nbte

be Gtøriftne at faae linene op for Stir*

feti« æreftfælbifl^eb, før fretté

Sære« ttfanb^eb, og feen« ©cift*

Uge« Itiratiui øg Ufæoelia^eø.

9Sibenf!aben, fom bibtit b<»»be »æret

JTirfeué ^ienefteqoinbe, befriebe ffg fra

bene ?amfer og opbrog ftolfeue tii

@et»be»ib(Tbeb og Uafbængtgbeb. 5t)v-

fTerne falbte 33orgerneé OTationatfølelfe

titi?ietp imob^irfené 9(nm«éfe(fer,

og mebené £ebné»æfeuet forfoaubt for

ar»efige ^O?onarcf)ier og frie @amfunb,

fiif be (Sbrifrne tilffbfl 3)?ob til at ub*

tale ben grfjenbelfe, at ©ub« Stirre

»ar førlaøt af ©ub, og ber for
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trængte til en afminbelig 3t c f o r^

mation."*)

9?n fpørge »i : &»orlebe$ fnnbe nogen

SOTanb erbolbe gnbbommelig ftulb*

magt, naar $irfen »ar faa fcvøft«

f«cfM(| 09 bmé Sære faa iblanbet

meb ttfanbljeb og bene ©eitflige

faa ttjraitmffe og ufcebeltøe, »at

ben »av forlabt af ©nb og ber f øv

trængte tit en almtnbelig 9? e f o r-

m a t i o n »
, nben at iet ffete »eb no Staben«

baring ? Det funbe albefeé if fe ffee nben

Slabenbaring, ba bet iffe er tilfabt noget

^enneffe, om bet og fan inbfce brfraa*

enbe SCilbfareffer og fan mene bet op--

rigtigt, felo at tiltaqe fig SØ?r>nbigr)eb til

at fov»altet ^ræfleembebet; t&i ber ftaaer

ffrewet: »3ngen tager fig fel» benne 2@re,

men ben fom er falbet af ©nb, ligefom

og Staron »av.- ((pebr. 5, 4.) £»ov

oprigtige aflange enb fan fea»e »æret

nuber ftrafalbeté fange, mørfe og forfcerbe-

lige ^evtobe, fj»or inbcrltgt be enb fnnbe

ba»e fnffet efter (»fere 2)age, og fjpor

gobe £enffgter be enb fan &a»e bart, faa

fnnbe be iffe fomme til en fiffer jtunb*

ffab om ©»angelieté ^rinciper og £>rbi=

nan^er nben »eb ^(åbenbaring, ber »ar

benenetfe nfeilbarlige jtjenbelfe i atle

(Sager, og fnnbe tffe bli»e bøbte eller

ablobe nogen af Gr»angelieté Stnovbninger,

eller blioe falige, nben ©nb »ilbe falbe,

nnberoife og bemmibige OTogen tilat forcalte

i *J)ræfIcembcbet i fin ftirfe. ©erfor er

^ræffebømmet«! ©jengi»elfe afbeleé nunb=

»ærligt til ijftennefjfeneé Soffalig&eb i Zit

og ©oigfjeb.

Øortfætteé.)

<S« Sale;

af *Prcef. 9$rt gigant g) o ung.

(ftortfat.)

Jpoab @lagé ^ennefjfer &nvbe »i

»ære? SBnrbe iffe bele »ort i'i» »ære

fttlbt af £00 og tyiiié og halleluja for

©nb og kammet; meb gobe ©ievninger

og gobe ftølelfer, »ærenbe opfotbt meb

©ubé Sianb? ©erfom »i »ar faalebeé,

»ilbe ber ta »ære noget 9?nm for 93rebe

eller jtio fra benne Sib og frembeleé ?

35cr »ilbe iffe »ære en enefie Wanb eller

D.»inbe, ber funbe fii^e Zib til at tale

om fine Naboer, eller trætte meb en

Prober, men atle fjerter »ilbe »ære fjel*

liggjorfe for Jperren, og enb»er 2nnge

»ilbe prife barn; og enfj»er Jpaanb »ilbe

»ære nbvaft til at gjøre ©obt og at

*) ©ibe 71 r>g 72 af „populær grraftiUhtg af

»irfefiiftoriert for tænfertfce g&riffne" af OT.

SJløxt £artfen.

føge at opbpgge ©ubé Slige, og be »ilbe

albrig f»nbe igjen. Derfom »i føger at

opbwgge tette Slige, »il Jperren berefter

opbogge oé. 3eg »eeb iffe om jeg flat

fomme Jjalot tgjennem meb f)»ab jeg øn*

ffer at fige ibag. 3eg ønjler at fomme

tilbade nn og tage oé feto i betragtning.

£»ov mange §>crlig6eber og Stiger

»il ber »ære i ©oig&eben'? 3 »il
fø?

ben

famme Soijfietlig&eb i @»igfjeben, fom 3
feer i 93evben. 5or Grrempel: 3 feer

f)er een jtlaéfe af ^Jtennefjfer, ber bar

le»et o»cveenéftemmenbe meb l(t bebfTe

2»é be fja»be; 3 f«n gaa tbfanbt be

#ebenffe, eller iblanbt be (JbrijTne, bet er

ligemeget, jeg »il falbe bem alle (Jbriflne,

eller alle Rebninger, om bet øil~beljage

5^ogen, for be mangler tffe meget i alle
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at »æve Rebninger. 93i »il tage be beb*

fte ^ennefler »i fan ffnbc tblanbt bem,

uaar be gaaer igjennem ©løvet, ba er be

i iWfaltgfjeb , ba cv be i £evligbeb; be

gaaev ben iblanbt be legembevø»et>e 9(an*

ber, men be gaaev iffe b»or bev er gjen-

opjlanbne 2cgcmev , tbi be fan iffe teoe
j

ber; en %opbet eller 5lpoflel fan iffe

leøe bev; ban ogfaa gaaer i ben aanbelige
j

9?evben for at leoe meb Wanber. #ar

be ©amqoem meb taberen og ©ønnen'?

taberen bar ©annioem meb bem efter-

fom f)m bebager, formebelfl ©ngle, etter

ogfaa oeb ©ønnen og ben ^etlig-Wanb.

3)ctte er ^ropbetené, Qfpoftlaté og alle

be £etligeé Sitflanb førenb be annammer

bereé gjenopflaubne i'cgcnur; men be feer

fremab til ben 2ib U be flal mobtage

beveé legemer fva ©tøoet; og be, ber

bar »æret trofafle, »il fanbfoutigoiié mi

fuart faa bereé gjenopflaubne legemer.

Qlbrabam bar faact flt Segeme for længe

ffben, og boer Ijoé taberen og ©ønnen,

iblanbt alle ^vopbeterne og be trofafle

Retlige, fom fif bereé gjettopflanbne Se*

gemer flrar efter Srelfereué Opftaubetfe;

be »ar bengang bevebt til at inbgaa til

Jabevené Jpmfe og fvoneé meb £evligbeb

ogeoige£i»; men be »ar tffe berebt før.

3ngen Qlanb af hellig eUer ©onber, af

^ropbeten, eller barn bev bræber ^ropbeten,

er berebt for bereé enbelige ©titling ; ben

gaaer igjennem ©(øret fra benne ©tilling,

og gaaer tit Wanberueé 9Sevben, og ber ben

opbolber fig, »entenbe paa bene enbelige

©ficcbne. Uben £»i»l »tfer bet f(g fom en

befpnbevlig 3bee for eber, at baabe Retlig og

©Oitber gaaev til bet faunne <&te\>, og boer

tilfammen i ben famme s2serben. - 3 fan

1'ee ben famme ftovffjetligbeb i benne SSeb

ben. 3 feer be ©ibftebag^£elltge , ber er

fommen fil biéfe £)ale , be er et ©am=
nub for ffg fel», bog be et i ben famme

23evben meb anbre ©amfnnb. 9J<en jeg

føler iffe fom jeg boer, boor bet er fer

eller otte ©lage Religion, eller flere, og

bog alligevel albeleé ingen Religion; jeg

boer iffe b»or ber er 3?anben og @»cer»

gen og 33ebbevibt og ©pillefoge og en-

boer anben 2iug, ber er beregnet paa at

fovflovre et fvebeligt ©amfnnb. Qrnb=

fflønbt jeg er i ben famme 3Sevben, b»ov

alt iette eriflerer, boer ^eg bog iffe b»or

itt er, et beller forflovreé jeg »eb bet;

men jeg bar id frebeligt og tjener herren.

3 fan fee ftovffjelligbeben ber. $reé--

brjteviaueme fan gaa ben for ffg felo og

boggc ©tæfcer og 33ner, og forføge at

fovbobe enboev Qlnbeit, fom tffe er ^veé*

boterianer at boe boé bem; ^Jfetbobiflerne

fan gjøre bet famme; 33aptiflerne fan

gjøre txt famme; oi fan ovbne og inb-

rette oé i ©elffab i benne letben, fom

oi In-fjageu, i een S3ett)bning; bctte er

b»ab &. Omen falber ©ocialiéme; ban

ffger at ^euneffeflcegten floveé »eb Om*

ftambtgbebev, og anbre ffger at ^Jennefle*

flcegteu regerer og flover Omflænbig*

bebevne. 53egge 2)e(e er fanbt. 9Si re*

gerer og florer Dmftcenbigbeberue, men

naar »i tommer i Dmftambtgbeber, fom

herren beflover, i>a floveé »i »eb £>m*

(lænbtgbeberne. — 3eg og mine 23vøbre

fan gaa og nebfcctte oé i en oté @gn;

og, om 3 (mine SBrøbre) »celger, 3 fan

blioe ^iøbmcenb, eller ^engemcenb, og

om 3 »ætger, 3 tan le»e nben Samitte,

ligefoin en ©jcefer; paa benne 9)?aabe

fan 3 flove Omflcenbigbeberne i en ftøt

©vab, mebené ber er Dmflcenbigbeber

ooer b»ilfe oi iFfe bar nogen Uontvol.

Qllt bette oifer nøiagtigen Solfeié ZiU

flaub beveftev; be florer Dmflceubigbebevue

til en bet ©tab, ofl fommetiber Omflcen*

bigbebevne confvollevev bem. 9?aar be er

i QJanbevneé SScvben, ber er s13vopbeten

og $atviavcf)en; alle reffcerbtge ^emte*

ffer er bev, og alle roggeéløfe iJJiieiuulfer

er ogfaa bev.

i £»ab oil ber blioe af meb bem? Om
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en fiben 2tb »tf 3ton »ære opbwgget;

templer ev »i ifærb meb at opføre; og

bet bfUige <Præftebømme ev ifærb meb at

giøre fin 23t'rfniug og at regjere; og en«

f)»er Sop af @fjvt(Io »i( bfi»e ablpbf; og

ban »il regere og berflfe fom jtonge o»er

kationer, fom ban nu er be #elligeé

.fionge: ret fuarf »il 3 f« templer op«

ført, og 3afobé ©øiuter »il gaa inb i

jperreué templer. £»ab »il be gjøre

ber? — De »il gjøve faare mange £t*ng.

9?aar 3 feer 3ion tgjeuløft og opbogt, —
naar 3 feer $olfet ubrrtte <S>aliggjørelfené

betlige jpanblinger for ffg fel» og for an--

bre, 3 »il f" aft beffe; men jeg bar iffe

2tb at fortælle eber nben en lille Deel

beraf. Omtrent paa ben Zii J?erreué

templer er bleoen bogt, og 3ion ftabfæffet;

meget nær benne £ib, 3 »ti fee, (bem bet-

er trofafte nof »il fee), at bet førfie 3
»eeb af, ber »il »ære ^remmebe i eberé

sjftibte, fpabfere meb eber, tale meb eber;

be »ti trine inb t eberé £ufe, og frife og

briffe meb eber, gaa til ftovfamting meb

eber, og beg»nbe at aabne eberé Sorftaubé

$ine, ligefom Jvelferen gjorbe meb be

to Difciple fovbum. 93eb ben St'b Semp*

lerne er fccrbige, »il be Jremmebe »ære

ber, og »il famtafe meb eber, og »il

fatibf»nlig»iié fpørge eber om 3 fovftaaer

eber paa be Døbeé Opftaubelfe; 3 funbe

fige 3 bar børt og tæft en Deel berom,

men 3 forfiaaer iet tffe rigtig; og be

»il ba aabne eberé ftorffruibé SPint, og

fortælle eber tyvinctperne for be Døbeé

Opftanbelfe, og booilebeé at frelfe eberé

fenner; be »il ubpege ©friftjTeber t M
gamle og n» Seftamente, i ^ormoné
33 og , og anbve 9iabenbavinger af ©nb,

flgenbe: »JjHtlTer 3 iffe ^ hwt tæft faa

og faalcbeé, at frrelfere ffulbc opfomme

paa3toné 53jerg?" o. f. ». og be »il nb*

tt)be ©tufferne for eber. 3 hav faaet

eberé templer foerbtge, gaaer nu frem og

»orber bøbt for bitte gobe 5»lf> ber er

eberé ftaber og eberé ^Jtober, eberé Jor»

fætre for mange ©enerattoner tilbage,

be ftolf, ber bar le»et paa 3»rben ffben

^væflebømmet ble» borttaget, Suffttber

og billioner af bem, ber bar le»et o»er*

eenéflemmenbe meb bet bebfle 2»é og

jtunbffab be baøbe. — De »il ubf»be

©frifferne for eber, og aabne eberé 8»r*

ftanbé $ine, og lære eber om be fRtU

færbigeé og be Uretfærbigeé Cpffanbetfe,

om ©altggiøreffené Sære; be »il bruge

M betltge ^3ræf!ebømmeé gøgler, og op*

luffe j?unbffabené Dør for at labe eber

fee inb t ©anbbebené tyalabé. 3 »il

ubraabe : bet er altfammeu fobeligf, b»or«

for forflob jeg bet tffe før? og 3 »il

beg»ube at føle eberé Jpiertcr brænbe tn-

beu i eber, mebetté be gaaer og taler

meb eber.

3 »il gaa tnb i Jperreué templer og

begtnibe at fremføre £>rbiuancer for j?er*

ren for eberé Døbe. Dette eller hiint

3J?euneffe »il ffge: 3eg ønffer at frelfe

benne eller bttu *Devfoti; jeg øuffer at

frelfe min ftaber, og flrar gaaer ban frem

i Daabené Orbinanj, og fonfirmeveé og

»abffeé og fal»eé, og orbtnereé til 93el»

ft'gnelferue af bet bellige tyrætfebømme,

for bane 5»rfæbre. ftørenb befte er enbt,

»il en flor iDiæitgbe af 3érae(é SSlbffe,

paa 3toné 33ierg, bftøe fom Støtter i

©ttbé tempel, tf fe mere at gaa ub; be

»il fptfe og briffe og fo»e ber; og be »il

ofte f)ar>( Qlnlebutng til at flge: ber »ar

9}ogeu fom tnb i templet iuat, »t »tbfte

iffe b»em bet »ar, men bet »ar uben

£»iol en 9?rober, og fortalte oé faave

mange Sing, fom »i iffe forflob før.

Spa\\ ga» oé bavnene paa en flor IDfængbe

af »ore Sorfæbre, ber iffe er i Opteg*

i

ueffen, og ban ga» mig mit fanbe ©lægt*

I

regifter, og 9Ja»nene paa mine 5»rfæbre

for Qfavbunbreber tilbage. £att fagbe til

j

mig : bu og jeg bører til een familie,

i ber er 9?a»nene paa btne ftorfæbre, taa.
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bem og nebflrio bem, og blio bøbt og

fonfirmeret, og frelé ben og ben, og an«

nam af bet eoige <})rætfebømmeé ©eljtø*

nelfer fov ben og ben, ligefom bu giøv

for big fcl». Dette er b»ab »i er »eb

at gjøre for 3ovbené 3ub»aauere. 9laav

jeg betragter bet, faa ønffer jeg tf fe at

b»tle meget, men at »ære flittig bele ben

lange Dag; tbi uaar »i ret betcrnfer bet,

faa bar »i ingen Sib at fpilbe, for bet

er et meget befoærligt Qlrbeibe.

3eg funbe f)a\>t flor 2t)ft til at banfe

fomme
<

3Kennefller libt. Sænfer 3 at be

»ilbe ønffe at gaa til Californien for at

faae ©ulb; eller løbe til Sargerne, b»w

ben 21lmægtigeé %lavn befpotteé, berfom

be rigtig forftob biéfe Sing: Viwté og

©afiggjørelfené 93ci? 3 »il træbe inb t

jperrené tempel, naar lige flrar 93røbre

3ofe»b og Jj>»rum 6mitb for ©tempel

tommes gaaenbe, (tbi be »il fulbfommen

»ære itfanb til at fomme og ooernatte

boé eber, og 3 tf te »ibe b»em be er),

eller fæt at Daoib gatten ffulbe fomme,

og tage nogen af be $ol» i £aanbeu og

ønffe at tøoe bele batten boé bem, og

ubtt)be ©frifterne, og aabenbare ©ubé

fljulte $ing; bet »il tf fe »ære lange til

bet »il »ære faalebeé.

©æt at »i er færbig for bet, og at

et flovt tempel er bpgget paa Central«

tyunftet, i 3acfføn<6omnV, — 33vøbre,

»ær iffe forbløffet; for om »i iffe gaaer

tilbage bertil, »ore Sønner og Døftre

»il giørc bet; og et flort tempel »il

bli»e opbogget paa ben inb»iebe 93let, og

en flor iØcængbe aubre templer feruben

bet. 3ofepbé Sanb, bet er 3ioué Saub;

og bet mebtager SRorb-- og ©»b'-Qlmerifa

for at ubgiøre 3ofepbé 2anb. <&at at

»i er færbig til at gaae tnb i ©ubé

templer, at tjene for »ore $æbre, og

ftorfæbre, for Qfarbnnbrebrr, fom atte be«

tragter og feer b»ab bereé 3?ørn gjør

paa3orben; herren ffger: 3eg bar fenbt

©liaé' tyropbetenéSRøgler; jeg f>ax gibet

ben Sære at »enbe Sæbreneé $itxtet til

93ørueue, og 93ørneneé fjerter til $æ*

breue; nit alle 3 %em, feer 3 ben til

eberé Sæbreé ©aliggjørelfe? føger3 om-

b»ggeligen at gjenløfe bem ber er bøbe

ubeit Grøaugelium, fovfaa»ibt fom be føgte

j)erreu ben almægtige, at erbolbe 5or#

iætteffer for eber? tbt »ore ftæbre flt

ftovjættelfer, at bereé ©æb ffulbe iffe

forglemmeé. O 3 93«n af ftæbrene,

feer til biéfe 2ing; 3 » W «* inbtræbe

i £evrené templer og ber at gjøre gor*

retning for eberé gorfæbre.

©æt at »i er færbig til at inbtræbe

i Semplet, at bøbeé og at ubrette Orbi*

naujeuie for eet buubrebe af »ore bebfle

ftorfæbre, og Zfamaé ffulbe fige ttl 3o*

banneé: 3obamteé, paatag big benne 21 f»

faire og fee bertil; jeg ønffer at gaae til

benne ftærge for at fortjene en ©mule

^enge; etter: 3ofepb, Du fjeuber 9k»»

ueue paa »ore ftorfæbre bebre enb jeg

gjør, »il bu iffe gaae og fee om bereé

ftrelfe? 3eg bar iffe 2ib fel», jeg øufler

at bpgge en 93vo; 3«tob, er bu færbig

til at gjøre bitte pligter for be Døbe?

9Jei; jeg agter at gaae ben og begtmbe

en £øferbaubel. Og 3 fietiber btt ©pvog

ber er fæboanligt paa faabanne ©teber;

Jperrené 9la»u befpotteé oa bane tjenere

forbanbeé meb bittve ©ber.

£»ab tæuffr 3 bcrom, 3 SHænb,

3éraeléK5lbfler? Jpoab »ilbe^euge ba»e

at gjøre meb eber, berfom 3 nu »ar paa

©»igbebené Dørtærffel, og ©»igbfben

aabeu for eber? 93ilbe 3 baoe Wpoftajiené

Slanb faalebeé fom 3 bar nu ? @n ©mule

^peuge er mere for faabanne ^erfoner,

enb atle Qlbamé ©ønueré og Døftreé

©aligbeb. 3eg »ilbe ønffe jeg ba»be en

9tøft fom tituffnbe 3orbr»ffelfer, at bele

2serbeu funbe børe og fjenbe #errené

SHiffunbbeb.

3eg fortætter eber b»ab W er foran
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mig bejlanbigett. 9laar 9J?anb og Dvin*

ber raffei' efter be forgængelige $ing af

benne SSetben, og t>tt frabe nb af ^lig«

tene €>ri . og focfte bereø ftrelfe i Jvave,

bet fe av man fagt, faavev Prober 33iig*

feamé ftølelfer. Det ev faubt; og jeg

funbe gjjerne gvabe ooer faabaunc fennes

{lev; og Grnglene gvabev oper oé naav be

feer »or Daarligfecb; at »i ev faa f»tm*

mel i Jpooebet, at »i løber efter SSetbené

forgængelige @ager, og »enbev »ove$att«

fev og øtøelitø til Sfagbomme og for«

fømmev »or 9)ligf i at -berebe oé for

SRenneftené @øné Siffommelfe, for be

gamle Dagcé og 9huibené Qlpoftfevé og

^ropfeeter: $ilfommclfe, forSioné Sgien*

løéning og 3Q!cnløéningcn af »ore afbøbe

SSennev i enfeper £tbé=QJlber, naav ^>raflc»

bømmet tffe var paa Sovben.

9?n opflaaev bet ©pøvgémaal feoé oé:

Pil feele QSevben faae Deel i biéfe 53cl*

fignelfev? 3a, feele SSerben. 93il ber3n«

gen blive fortabte? ev bov Sagen femmer

fil at libe ben 5llmagtigeé SSrcbe? 3 eg

fan for bet førfie ftge, fom ieg fear fagt

feele mit St'p igjennem, fepor ieg fear præ*

bifet: ieg feapbe afbrig 5lanb til at pva«

bife £elpebe og Jovbømmelfe til Volfet;

ieg feav fovføgt bet mange ©ange; ieg

fovføgte ffbfte ©abbatfe, og feav fovføgt

ibag at fomme fil bet cpunrt, — be

Ugnbeligeé Sibelfev. De pil libe, fpneé

bet, men ieg fan iffe faae mit Jpievfe

fil nogen 2ing uben @aliggiøvelfe for

Volfet. Wt kationer fommer ttl at

beelfage t biéfe SSelfignelfev; alle er inb*

feefaftebe i ftvelferené ©jenløéning; fean

feav fmagf Døbett for fepert SJHcimefle;

be er alle i feané 3J?agf; og fean fvelfcv

bem alle, fom fean ftgev, unbtagen dov*

fabelfené 33øm; og taberen fear fat alle

@fåbninger paa benne 3orb, i feané

^Diagt; 3ovben foto og -»tennefTcflagten

paa ben; be vilbe ©gv; £apeté gifjfe;

himlene Sudle; 3nfertcrue, og etfepert

jtvpb, meb alle Sittg feenfeørenbe fil benne

3orbfitgle, alt er i ftvclfené 'Bagt, og

fean feav gienløft bcm alle. Jppcm er ber

fom tffe flaaer i feané ^agf? $eg vil

forfalle cber iet\ for tet førfie fear fean

gjort ^Kenneffet til bete egen Qlgent for

perron; meb alt M øprige fean fear be*

ffiffet, feav fean beffiffet at 9Jienncffeue

ffalfeanble for ft'g fefo, tanfe for ftg felo;

be fan oalge M ©obe og forfage M
©nbe; feange peb betOnbc og forfømme

Spfet og M ©obc; ligefom be »il. i*tP

og Søb er fat for bcm, og be fan oalge

SiP eller Døb. Devfom be »alger Døb,

£mbt og^Jiøvfe, »il Siben fomme ta be,

ber er befjenM meb ©ltbé jvvaft, vil for*

negte ben Jtvaft, og tale imobbcn Retlig-

Qfanb, og begaa ben utilgivelige ©»nb;

ta fafler be ffg nbaf Srelfevené 2J?agf,

og tiltager ftg felo ^i agt, ogfigev: "3eg

pil iffe gi»e Qlgt paa ben Jperve 3efnm,

mi pil jeg tjene fepnn mig befeager, og

jeg foragter ©ubé <5øné 9J?agt." De

feengioer ftg til at pare Dje»elené Sje*

tiere og bliver feané ©ugle; be er ta nbe

af ftrelferené £anber, og fan albvtg

fomme til at boe i £imlett, nei iffe i al

©Pigfeeb.

Dette »il øpflave begrebet. 3 feav

feøvf en flov Deel om at feape ebevé

9la»ne ffvepne i Sammeté 2t»ébog. Da
Pi Pav @feriftne, effev SSerbené alminbe*

lige Slnfagelfe , pleiebe pi at prabife ett

flor Deel om af faae pore 9ia»ne ffreptte

i feiin 58og. 3eg Pil fortalte eber fevor*

lebeé bet ev; bavnene paa enfepev ©øii

og Datter af Albani ev allevebe ffveven i

i'ammeféi! iPé-93og; ev ber nogenffnbe en

£ib ia be Pil blipe tagen nb af ben?

3a, naar be bitøer ftortabelfené ^Børti;

men iffe før. (f"nfeøer fan Pebligefeolbe

fit 51apn beri (lebfe og alfib. Derfom

be forfømmer M, ba Pil beveé Wavnt

blipe nbfleffet; men iffe før. 9ltle

Våbnene af ben mennejlelige familie er
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ffre»ne ber, og £erren »il be&olbe bem

bet, tnbtil be, naar be et tommen til

©anbbebené ©rfienbetfe, fliør Oprør imob

6am og fonber imob ben Jj>etlig*9Ianb

;

ba Dit be bltoe nebflortet tit £et»ebe,

og bereé 9ta»ne ubffetteé af 2ammeté

Si»é--33og.

3eg ønfler at faae Q3røbreite til at

betragte bet Qtrbeibe ber ligger for oé>

betragter eberé 23elf(gnelfer og forftaae

bem fittbftænbigen. 2>er er iffe et ftolf

ber er faalebeé »elfignct fom oi er. 3Si

bar bet e»tge £i»é £>rb; ©ubé ©øné

fiellige spræflebømme ; oi beffbber bet

9)ræftebømmeé gøgler, og fan berebe oé

til at otioe ©ubé ©ugle; \a, mere, tit

at blt»e tit ©ubé Jpetlige; ja, mere, at

Mioe ©uber i ©oigbeben, og at froneé

meb droner af£erfigbeb, Ubøbeligbeb og

eoigc Si». Og oee bem, ber forfømmer

biéfe $ing, etter beljanbler bem letffnbigcn;

oee bem, ber feoer iblanbt 93erbeu og

elffer Oiigbom, etter nogen anben £iug,

mere enb be ciffer barn, ber er oor ©alig*

giørelfeé £pba».

2)iéfe er nogle Dele af 3gjenløémngeué

©»attgelium. ©r bet iffe en 93clfTgnelfe?

©r bet iffe flove Sittg for 3orbené 3 nb«

oaanere at oite b»oilebcé ©anbbeben er

beffaffen; at ben lober i beveé 55reu, at

enbffiønt be gflaer til Jpeloebe og libev

ben Wmægtigeé QSrebc, bog, berfom be

iffe f)«v baot £etligbeb til at annamme

bet bellige ©»augelium, og er iffe fom-

niet til 5?uitbffab om ©anbbeben, fa« at

be finitte fmibe imob ben Retlig * ^(au^,

ber »il fomme en %\b, oeb Sammeté

SDIagt og Sriumpb, ba ban »il føre bcm

frem, uaar be bar ubflaaet Ijané 93vebe

i Sor&olb til ©iertiingerne ber er ubøoet

i Segemet. ©r bet iffe en (Tor 2M*

ftgnelfe ?

3eg »il ffge eber, S?røbre og ©øftre,

og 93enuer, uaar jeg feer til biéfe Sing,

ba ønfler jeg inbertigen at be futibe for«

flaaeé af ben ganffe 93erben; jeg ønfler

3 fmibe fee og fulbetig forftaa bem, og

fee ©obbebeu, og ©trengbeben, og W\\b>

fjeben meb bitn ©trengfteb, og btit ^ier*

ligbeb fom ben almægtige bar til bem;

berfom be futibe fjenbe bet, »i »ilbe iffe

baoe at »ente til ©olen tfaaer op igjen

føvettb etboert j?næ »ilbe bøie ft'g for

j?erren, fra 3>(Ten og inbtit SSefTen, og

fra forben ittbtil @t)ben, D»er bele benne

jtlobe, og enljoer Suuge »ilbe befjenbe

for ©ub Råberen, at 3eftté er ben Gbriftué.

9?aar be fienber bet og fortfaaer bet,

ba er Siben ba 93ebæffelfené ©løt tageé

fra bereé SPine, og alt .ftjøb »il fee bane

Jperliflfceb tillige; — ba »il b»ert 5tnæ

bøie fig og etiftoer Smige befjettbe at

3efué er ben ©britfué, 3gienløferen,

ftrelferen og benne ©fabclfcé retmæéft'ge

2trotng, og ære Ijam fom bereé fierlige

SUelgjører, og loopvife bnm betfanbigeit,

om be enb er i ben telefttale QSerben.

5)iin Jølelfe er, at fige: jpevren »el--

figtte ©ber. Det er meb 9?cf»æiligfKb

at jeg taler til ©ber ibag. Wliw dlvtt

totbner iffe, fom ben eengattg gjotbe; og

bet »ilbe »ære elenbtgt for mig at tale

tit en ftoifamling, og be iffe bøvte mig;

men bet er jlrengt for mig at pvæbife.

Tiet »ilbe »ære mig fjert, om »i fnttbe

tale ber et Sufinbe Star og iffe blioe

træt, om »i baobe ben £)i)gtig&eb og

9)?agt at gjøre faatebeé; »i »il fnart

fomme bertil; herren »elfigue ©ber og

berebe C ber til toilette Stige; 3(men.
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(ftortfaf fra 9)ag. 262.)

©fterfom »i 6av fulgt ben flove 3<H' !

bene og bene 93eboereé ©jeuopreiéniug

fil »i n"nber bem i fulb SRpbelfe af be

Sorjættelfer ber bleb gibne til bereé ffæ*

bre, og bi f)ar fært at ben filfommcnbc

£tlftanb er iffe en fltøggeagtig eller fabel-

agtig Silflanb, men noget man Fan fatte;

en mere oarig ©ubfranj; faa vil bt nu

betragte bereé Sanbé 2>eting og bereé

©tabe Wnlæggelfe, ben bellige ©tab, bbor

©ubé Sabernafel og bane Jpetligbom flal

bære ebiubeligen; fy\ bette bar naturlig;

biié ben <Bta\>, fom 2Jbrafjam og Qlnbre

føgte efter, men fanbt ben iffe.

!Diéfe £iug fan »i flue i tet fibfte

(Japitef af GrjefieJ, ftoor ban ubbeler

2anbef beb 2ob fil alle be tolo ©fammer,

og afmaaler Staben, og Jpelligbommen i

9Kibten, meb bene tolb <Dorfe, tre paa

&ber@ibe, bet£ele i en ftiirfaut. 3)?eu

i baué 47be (Japitel, (jar bi en SBeflribelfe

o»er en beilig ftlob, ber bil ubgaa fra

$empletéøfUige@ibe,unber£elligbommeu,

og løbe ub i bet bebe j?ab, gjøre $*an*

bet funbt og frembringe en flor Ober*

fløbig&eb af $ifl, faa at giflerne fætter

bereé ©am fra Grngebi inbtif Grueglaim;

men 9ERubberpø(ene flal iffe lægeé, men

flal gibeé til ©alt. Cg paa fober ©ibe

flal oppore atte&aaube £ræer til ©pi fe,

Ijbié £øp iffe flal falbe af, ei (jetter flfal

Srugfen berpaa faae ©nbe, bberf flal

6ære ut) 5rugt t flue 3)iaaueber, formes

belft SSanbet, fom ubrinber fra Retlig«

bommen; og bereé ffrugt ffal bære til

©bife. og 33labene til Sæg^bom.

Grn fulbfrænbigere ftremftiUiug af

©tabene S3ngning og Materialierne, &bor*

af ben er 6r>flget gioer (trfaiaé i 54, 11

:

»O bu Qrfenbtae! fom er bortreben oeb

en ©torm og er iffe tvøffet; fee, jeg bil

'

lægge "biue ©tene meb fljønue ftaroer, og

bin ©runbbolb meb ©apbirev. £)g jeg

oil fætte bine SBinbuer af @rr>ffal, og

bine *Porte af Rubiner og alle bine

SaubemærFer af behagelige ©tene. Cg
alle bine SSøfli flal bære lærte af herren

og flor f!al i>i\\t 93øwé ftveb bære. 3)n

flal befæfleé meb JReffævbigljcb; bu flal

bæve langt fra Jvortrpffelfe, thi bu flal

iffe fvpgte, og fra ftorbæroelfe, ffti ben

Hal iffe naae big ©ee, be flal biéfelig

famleé tilfammen, men iffe beb mig; fjbo

fom famleé tilfammen imob big flal falbe

for biu ©ft)lb. ©ee, jeg Ijaber flabt

©meben, fom opblæfer Stvft i 3lb, og

forfærbigcr et Stebffab til fin ©jerning ;

og jeg, jeg Ijaber flabt ftorbæroeren fil

at fovbæroe. Snfet 91ebflab fom er ban*

net imob big, flal lt)ffeé, og fjberSnnge,

fom flaaer op imob big i ©ommen, flal

bu forbømme; benne er Jperrené $jeue*

reé 9(rb, og bereé 9tetfærbig&eb er af

mig, flger Jperren.«

2lf biéfe SSeré lære bi noget om bereé

©tabe ©fjønfjeb, og om Materialerne,

fom ben er bogget af: bereé fljønue ©tene,

bereé ©runbbolbe og ©ap&irer, bereé

SSinbuer af (SHfiafj bereé ^orte af 9tu*

biner, og alle bereé Slanbemærfer af be*

bagelige ©tene, er alle bel beregnebe fil

at forfljønne baué £ettigbomé ©teb, og

gføre bane 5øbberé ©teb fjevlig, faabel*

fom gibe r)ele ©tåben en ©lanbé og

©forarfetfjeb, om feoilfen Rebningerne

meb al bereé pralenbe Stigbom og ©tor*

beb fun fan gjøre ffg et foagt 33egreb;

og uaar vi faa i farara« 3?eflvibelfe lægge

^Kærfe til 3nbboggerueé .Kunbflab, faa*

oelfom fil bereé ftreb og ©ifferbtb; me*

bene be, fom famle f(g tilfammen imob

bem fil ©frib, er biéfe paa at falbe for
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beveé ©fplb, faa er beftc piéfelig Spex*

rene Sjenereé 2lro; feefte ev »iéfelig en

ønffelig ©tab, 09 Del pærb en ^pilegrimé*

veife liig Wbraljamé.

9flen for at Fnnue giøre oé er enbnu

tpbeligere 33egreb om ©ræberne 3ioné

09 3erufalemé iSpffe, 3ftgbom, ©fjøn--

fjeb 09 ©forbeb, Dit r-i (ccfe Grfaiaé

60be@apitel: »Steié big, 09 {fin; tlji bit

S»é er fouimet, og Rerrené Rerligbeb er

opgangen o»er big. %f)i fee, Verfet

ffal ffiule jorben, og Dum&eb ftolfet:

men Retten ffal oprinbe over big, og

bane Rerligljeb ilal feeé oøer big. Og

Rebningerne ffal Panbre »eb bit 2pé, og

konger peb ©finnet af bin Opgang.

Opløft bine SJ>iue 09 fee trinbt omfring

:

atfe biéfe bape forfamlet fig, be fommer

til big; bine ©ønner flal fomme langt

borte fra, Uwe Døttre opfoftreé peb ©iben.

Da flal bn fee bet og løbe til; og bit

fjerte flal rebbeé 09 nbttibe ffg, naar

9)?angfolbig|)ebeu boé Rapet ompenbeé

til big, naar Rebningerneé ^Jf agt fommer

til big. fiamelerneé ^angfolbigfjeb ffal

ffjnte big, Drommebaverne af^ibiau og

Grpfja, alle be af ©cf)eba flal fomme; be

ffal bære ©nlb og fRøgelfe, og bebube

Renene megen 2ot>. Wtte 5aar af 5?e«

bar flal famleé til big, 9Jebaiot(jé 93æb*

bere flal tjene big, be ffal offreé paa mit

behagelige 9(ltar, og jeg pil prpbe min

Rerligfjobé Ruué. Rt>o er biéfe, fom

fipper fom en ©fp og fom Duerne til

bereé SSinbuer? SSiéfelig jaerne flal bie

efter big, og Sfcarfié ©fibe, i 93egpn*

belfen, at føre bine 93ørn bit langt fra

;

bereé ©ølø og beveé ©nlb meb bem; til

Rerrené bin ©nbé 9k»n, og til 3éraelé

Retlige, tl)i fjan baper prpbet big. Og
be ftremmebeé 93ørn ffal bpgge bine

^IjKnre; og bereé Konger tjene big; t&i

jeg ffog big i min iBrebe, men jeg for«

barmev mig oper big i min 5SelOef>age=

lig&eb. Og bine tyorte ffal altib fjolbeé

aabne, ©ad H Nat, 09 ffal iffe luffe*;

til at labe Rebningerneé 3ttagt fomme

til big, 09 bereé gonger føreé &ib. Zt)i

fjoilfetftolf eller Stige, fom iffe pil tjene

big, ffal forbæroeé; ja, biéfe kationer

ffal albeleé bliue øbelagt. Sibanoné Rer*

lig&eb ffal fomme til big, 3otvetvce, ^itt*

træ og 58uébom tillige, til at prpbe min

Relligbomé @feb meb; 09 jeg pil gjøre

mine ftøbberé ©teb foerligt. Og bere*

SSørn, fom big trængte, ffal fomme bøiebe

til big, og be ffal nebbøie fig for bine

Jøbberé ©aaler, ia Wt, fom big be«

fpottebe; 09 be ffal falbe big Rerrené

©tab, 3ion, ben Relligeé i 3érael. 3
M ©reb, at bn Par fortabt og forfjabt,

\aa at ber gif 3ngen igjenuem, faa Pil

jeg fætte big til en eøig Rerligljeb, til

5rpb fra ©lægt til ©lægt. Og bu ffal

bie Rebuingerneé 99?ælf, og bie longere

93rpft; og bu ffal fornemme at jeg ev

Retren, fomfrelfer big, og bin ©jentøfer,

Sacobé Mægtige. 3eg pil fremføre ©ulb

iflebetfor kobberet og ©ølp iflebetfor

jernet, og bobber for Sræet, og 3em

iflebetfor ©tenene; og jeg Pil gjøre at

bin 95eføgelfe ffal blibe til greb, og bine

Srængeve til 9tetfærbig&eb. Der ffal iffe

mere f)øreé QSolb t bit Sanb, eller 5>be«

læggetfe og ftorftprrelfe i bine 2anbe*

mærfer; men bu ffal falbe bine 9Hure

©alig^eb 09 bine <Dorte ?op og tyvte,

©olen ffal iffe mere pære big til et 2pé

om Dagen, og SWaaneu ffal iffe oplnfe

big oeb fft ©fin; men Rerren ffal pære

big til et epigt Spé, 09 bin @ub tit

bin Rertigljeb. Din ©ol ffal iffe mere

gaae neb, og bin 9Kaane iffe borttageé;

tt)i Rerren ffal Pære big til et epigt 2pé,

og bin ©orrigé Dage er ba enbte. Og

I iit Soff/ be ffal aae »ære retfærbige, be

ffal eie forben epinbetigen; be er min

9)lautelfeé Q.pifT, mine Rænberé ©jer«

ning, til at bepife mig fetp herlig. Den

fcifle ffal Mipe til ^nfinbe, ben Slinge tit
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et ftærft 5olf; ieq #erreit, jeg »il labe

bet Ijafreligen fomme i ffn $tb."

2If betfe (Japitcl lærer »i, 1) af bev flat

Mi\>e en @trtb bpgget i be ffbfTe 2>age,

til fooilfen ei alene 3érael, men ogfaa be

anbre ftolfeflag flfal fovfamfeé ; og bet

ftolf etter S^ige, fom iffe »il tjene ben @fab,

flal omfomme cg albeleé øbetæggeé. 2)

5Jt Wamxet paa ben Btal flal Pære 3ion,

jperrené Btal. 3) 5(t ben falbeé ^an^

jpettigbomé ©teb, og fjaué $øbberé ©reb.

4) 5lt be bebtfe ©lage dømmer {lal fø>

reé bevtit i ifltæt^c, til ©tebefé 5or*

ffjønnelfe. 5) Sit be æble Metaller flal

ftnbeé i (tov £>perfløbigl)eb; mebené #reb

og JKetfærbigfjeb flal Ijerfle, bereé ©orrigé

2)age ev enbte o. f. p. o. f. o.

spfalmijreu 2)a»ib fortætter oé om

Siben, ba benne ©tab {lal opbpggeé, i

ffn I02be ^falme fra 13 til 22 93eré.

1) 5lt bev er en Sib bejremt for £>p--

bpggelfen af 3iou, eller ben ^tal fom

Grfaiaé omtaler, nemlig, lige før @6rifri

anben Silfommelfe; og at herren, naar

benne <Btal er bpgget, »il labe f(g ttb

fr>ne i fin Jjeiltgfjeb, og iffe før. Og

fjeraf bliper let pift og fafl, at om en

faabatt ©tab iffe bitper bpgget, »il Jjer=

ren f)etter albrig fomme. 2) 9lt 9?afio*

neme flal famleé til at tjene ferien baabe

i Sion og Sernfalem, og 3) at benne

^falme ble» filetten for bem af ben til«

fommenfce ©lægt, fom flal prife herren,

naar be fæfer ben og feer bet opfplbt.

3cg vil nn bebe Sæferen fjenpenbe fin

£)pmærfi'omf)eb paa en tyavt af let fjette

@apitel i @tfjeré Cptegnelfe, fom inbe*

fcolbeé i ^ormoné 33og; fee Qile 547

og 548.

ytaax oi læfer benne 9)ropfjefie tører

pi: 1) 5Jt Qlmerifa er et af herren ub-

palgt ?aub, oper alle anbre Sanbe. 2)

2lt bet er ©tebet for bet Hi Serufalem,

fom flat fomme neb paa ben np 3<nb.

3) 9Jt et npt Sevufalem flal »pggeé i

Qlmerifa , for be Dperblepne af 3ofep&,

ligt bet gamle 3ernfalem i @auaané Sanb

;

og at bet gamle 3erufalem flal blipe

gjenopbpgget paa famme 2ib, og begge

biéfe ©ræber tripeé og tiltage inbtil ben

frore ffbfte govanbring, ba Jpimlen og

3orben ffal porbenpe. 4) 2Jt naar benne

ftoranbring fieer, fjenrpffeé biéfe to ©tæ«

ber til Jpimlen tittigemeb bereé 3ubbpg«

gere, og fommer fiben efter ftoranbrtngen

neb, ben ene paa Wmerifaé Sanb og ben

anben paa ft't eget ©teb, fjoor ben før

par, og 5) lære pi, at 3ubbpggerne af

biéfe to ©ræber er be famme, fom fam«

(ebe ffg og førfT opbpgte bem. ©e Doer*

blepne af 3ofepD, og bem, fom blioer

famlet meb bem, arper let np 3ernfalem,

og 3érae(é ©tammer, fom tnbfamleé fra

9Jorbenlanb og fra 3<H'bené fire hjørner,

aiper let anbet; og ibet 2Jlt faalebeé er

blepen npt, ftnber »i biéfe, fom eengang

oar ftremmebe og ^Pilegrime vaa 3d"-

ben, i 93efibbelfe af bet bebre Sanb, og

ben ©tab, be føgte.

9Si Pil nu fjenpenbe oé til 3ofJanm'é

^åbenbaring , og befee ©tåben efter at

ben er gjort np, og fee om ben ligner

let 95illebe ber er fremfiittet af ben førenb

bene fibfte ftoranbring. ©ee 3o6- 2tøb.

21 og 22 kapitel.

5lf benne fljønne ^effripelfe lærer pi

1) at ben np 3ovb er iffe beelt forme*

oelft noget ^>ao, og følgeltg »il bet, fom

nu falbeé be øfllige og pefilige ^ajllaube,

la Pære eet 2anb. 2) 9(t herren gjør

ei alene himlen og 3oi'ben up, men 511«

ting. 3) Qlt ©tåben laae i en ftirfant

og paobe tolP ^orte meb be tofp ©tam^

mere ^aone, eet vaa b»er ^)ort; tre

^orte mob 9?orb, tre mob ©pb, tre

mob SPii og tre mob 93e(T; ganffe efter

famme 3Siié fom ben eriflerebe timelig t

be tufinbe 5lar, og fom ©jefiel bar be*

jlrepet. 4) 2lt ben beftob af foftbave

©tene og ©ulb, tigefom ben timelige
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<&tab, fom <$\a\aé beffrioer. 5) 9(t en

reen 5lob af Sipfené 93anb, ftart fom

jtrpftal, flpber igjeuuem benne upffabtc

©tab, ubfpringfube fra ©ubé Sftvone,

lige fom teoenbe 23aub ubfpraug fra J?el;

ligbommen i ben timelige ©tab, fom

Qrjeftel bar beflrepet. 6) 2lt Siofené Sræ

ftob paa begge ©iber af Sloben; bet

Svce, fom eengang baobe baarct totø

©lage 3vitgt, og baobe gitter fin tfrugt

boer Maaneb, mebeué bete 33labe par

tit 2cegebom for ftolfenc. Men nu 3 o*

bauueé feer bet, bar ftolfene iffe £cege*

bom bebop, tbt 25øben er iffe meve, ei

betler ''Pine, ei b^er ©org; tf)i be fov*

vige £tng ev borte og 3flt ev blepeu nt)t,

følgelig taler ban fom om bet forbigangne

og figev, be par til Scegebom for $ol*

fene; naturligpité menenbe i ben £ib ba

be erifterebe timelig, førenb ben ftbfte

goranbring; efter ©jefieté Orb.

yin, af alt bet pi Ijar omtalt er bette

©nmmen: at ©jefiel og be anbre 9)ro»

Pbeter bar afbilbet oé ©tæberne 3ion

og 3erufalem fom be pil Pære i be tiu

ftubc 3favé £oile , fom falbeé Millenniet;

og Sobanneé Ijar bejlrepet oé be famme

©ræber efter bereé ft'bfle Soraubtina. naar

be fommev neb fra ©nb nbaf himmelen

og ffaacr paa ben up 3orb. Men &tf)ei-

bar gtoef dé en fort 33e|!rtPe(fe ooer

bem, bøorlebeé be ffal Pære, baabe i be-

reé timelige og i bereé epige £ilflanb;

og ban bar tpbelig fortalt oé bereé 95e*

liggenbeb førjl og ffb(T; nemlig, bet m>

3erufatem i 5lmerifa, beboet af be £>øer*

blepue af3ofepb og bem fom famleémeb

bem, be, ber bar tvættet bereé jtjortler

og giort bem b»ibe i Sammeté 33lob; og

bet anbet 3emfalem i fit forrige Qteb,

beboet af 3éraelé jpuué, inbfamlet fra

^orbenlaub og fra alle Sanbe, meb bereé

kjortler tpættebe i Sammeté $8lob. Og

bette er @ubeu paa ©agen.

3eg pil blot titføie, at be ftoreuebe

©tatere ^egjertng i længere 2ib bac

(uafoibenbe) jfpfTet meb at famle be

Operblepue af 3ofep& netop tit bet Bteb

bPor be tilftbft Pil bpgge et 9}p*3cvufalem,

en 3ioué@tab, peb £ebntngeueé £jælp,

fom Pil famle bem fra bete £anbeté Jvrebé;

og benne Sorfamfing er tpbetigen forub*

fagt i Mormoné 33og og anbre flaben*

baringer, fom og bet forubbeilemte ©teb,

og ben faftfatte Sib ba bet ffulbe gaa i

Opfplbelfe : og berfom iffe £ebuiugcue

ompenber bem fra alle bereé 3Seberflpggelig*

beber og inbgaaer i beu famme ^)agt,

Pil be fnart blipe atbeteé ubrpbbet «f

Sanbet, faafom ©faiaé ffriper: "t>et

#olf og Stige, ber tffe Pil tjene big, flat

omfomme. 3a. biéfe golf ffal porbe

albeleé øbetagt." Cg fom ^ropbeten

5Repf)i (jar ffreoet i bet ©ibfte af9be og

33egpnbelfeu af lObe dapitel af bane

Optegnelfe; fee Mormoné $og ©ibe

483, 7be Sinic tit ^>ibe 485 eller 86,

(ftortfeetteé.)

SSlanfctttge^

røbSfart paa 6oIørat»o. —
, The star" (et SBlab x (Jaliforuien) be-

retter at en damper nu løbev faa bøit

op fom til Munbingen af ©ila, og man

forføger nu at faae een til at løbe open*

for Munbingen for at lette Dtetfeu ooev

Sanb imellem be to Oceaner. 9Jfftanben

fra ben feilbare $)eel af Sotorabo tit

©alt«@øe ®tab fan iffe beløbe fig til mere

enb flrebunbrebe engelflfe Mile og maaflee
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minbre. ©n Serubane berimettem, fom

hormonerne »il anlægge, »il »ære 35e*

gonbelfen til bet (love 93ærf, fom man i

be fire ffbfle Qlav næflen uop^ørHgen bar

talt om— og naar 93eg»nbelfen er gjort,

er Sulbenbelfen næjlen oié.

Watt) ©mit&, ©ufe eftei' ben m»r»

bebe <Patriarf £»rum ©mitb afgif »eb

Døben ben 21be (September 1852 i en

2Jlber af 51 'Hav. Jipun »ar »iéfelig en

'^Kobev i 3éraet», og benbeé 9ta»n og

©ievningev »il e»ig erinbreé, ba bun »ar

forføgt i be jptliigeé ftorfølgelfer og be

faa førgelige ©ceuer, fom albvig »il fors

glemmes. Jpnn befat* i en meget bøi

©rab be færbeleé ©geuflaber at opmuntre

og trøfle i ^Kobgaug: bun ubbolbtSNbel*

fer og o»er»anbt SSanflfeligbeber, meb en

Saalmobigbeb og Ubbolbenbeb, »ærb at

efterligne. 93eb Ugierningen i @arfbago

ben 27be 3uni 1844 ble» bun efterlabt

til alene at forførge en flor 5lof 93ørn

og <J)leiebørn, for b»ilfe bun »eb fin

utrættelige SSirffomfjeb i enb»er ipenfeenbe

bar Omforg for bereé Op&olb og Ub»an<

bring fra 9lau»oo til benne frebelige Dal

i 93jergene. Og efter at ba»eførgef for

bereé fremtibige 9løbtørftigbeber ber i

Sioet er bun bleoeu talbet til at fortabe

bem og en talrig Ærebé af (Slægtninger

og SBenner for at n»be benbeé morbebe

J?uébonbé©elffab tilligemeb tyropbeterne*

og be #elligeé, fom er gangue forub til

et anbet 8i». #enbeé fibjle ©ogbom,

fom »arebe omtrent to ^Haaneber bar

bun meb fin fæboanlige ©tanbbaftigbeb

og £aalmobigbeb og ønffebe fun at leoe

for at gjøre benbeé familie og benbeé

£)mgi»elfe ©obt. #un er iitbgaaet til

#»ile og gib tet Qrrempel, bun bar fat,

mebené bun »ar ber paa 3»rben ittt

bti»e forglemt af bem, fom bun bar efter*

labt, til at følge ffg efter.

©tæbevne $roø, Utica, 9ioru>icf),

Sacramento, (Jambribge, ^Darferdburg,

Wleraubria og $a»ou Sara i be 5»renebe

©tater ble» forrige 9Jar biemføgt af foære

Slbebraube.

t3T SJfcienfce almtnfceliae (fpiftel tv nnlig arri»erel og »il ubfomme i »ort

næfte klummer af »©tier n en«, hoften bar tillige bragt oé abilillige 9J»beber

fra Dalen, af b»ilfe »i ber berette at ©runbflenen til templet unber ftor^øitibe«

ligbeb og en talrig ftorfamling, ble» lagt ben 6te SJpril 1853. Pibere »il erfareé

af »ort ncefle dummer.

3 n b ii o 1 t>.
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„@fanbina»iené ©tierne" ubfommer ben lfle og I5be i b»er SERaaneb, og faaeé

boéDJprr. SBogbanblere, famt hoi SRebactøren i ©otberégabe 9lr. 28, 2benS5agfal.

Ubgioet og forlagt af 2B. ©noro.

trpft \}H 9. <5, Salling.


