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GDrgait før ae Utofte fiujeø $ellige.

©anbbeben, j?unbf?aben, 2>i)ben og Uroen ere forenebe.

2. Jlarø. Ur. 21* Pen 1. JUifluH 1853. JUriis: 6 /? pr. tørpl.

$ale ovct fcett fa*fte ^iwttefteett til Semplet,

af $tcejtbent 23rt g ^> a m gjoung.

3bag er oi forfamlet i en Qlnlebmng,

ber er een af bc aloorligfte, uiteteéfantes

fle, frobfnlbctfe og berligfte, ber nogen--

ft'nbe bar flect eUer tut fifee ibU\\\i>t

iDienneffené Wexn, faalccuge forben oeb=

oarer i fin miocerenbe gorfafmng og

anoenbeé fom ben mi anoenbeé; og jeg

gratulerer mine 33røbve og ©øftre! 2Si

npber ben nffgelige 8-ovnøielfe at flaa feer

ibag at tjene for Jperren, t en Qinlebning,

ber bar foranlebiget 9>ropbeteré Smiger

og tycnnc tit at tale og fliioe for mange

Qfarbmibi-ebcr fiben.

T>a ben Jperre 3efné @biifttié tog

93olig i .ftjøbet; ia ban baobe fortabt

fin Sabcré J?evligbebé meft op^oiebe le-

gioner, fur at libe og nbgt)be fit 33lob

for fpnbige, fatbne ©fåbninger, fom »i,

og Volfet floffebcé omhing 6am, fagbe

en »ié 9Jianb til ()am: hefter, jeg

oil følge big, boor bit gaaer

ben." — 3efné fagbe til 6am: "9tøoe

baoer piller, og Jpimmelené 5ngle baoer

fftibtx; men Dfentteffeiié @øn baoer iffe

txt ban fan pclbe fit *>ooeb tit;- og

»i finia ifte ffreoet, at benne iOianb

fulgte barn længere.

Jpootfor baobe SfNenn eff ené ©øn
ifre M t?an fmibe belbe fit £ooeb til?

gøtfei bane Svaber baobe intet Jpnué paa

forben: intet inboiet til f)ant eller be«

oaret alene for bane $rng og til ©obe

for fjané lobige 58ørn.

2>en2irf, fom inbebolbt jagten; etter

^agtené Sit! i iDiofe 2)age, ber inbe*

bolbt be tjetlige £>ptegnelfer, bleo flottet

fra ©teb til &tcb paa en 23ogn; og faa

bellig oar itw 51rf, at om en ^Dianb nb«

rafte fin Jpaanb for at fløtte »eb ben

naar Rognen roftebe, bleo ban flagen og

bøbe; og jeg »ilbe ønfle til ©nb at alle,

fom i pore ©age (ftgurlig talt) forbrtfler

fig til at gjøre bette, maatte bele famme

©Eicebne; og iet oil ogfaa flee engang,

berfom be HU bolber bereé Jpccnber, og

bereé Slinger ogfaa, paa fit rette €>itt,

og poloer op meb at bictere ben £>iben,

fom er ©nberneé af be eoige ^eibner.

jpenen befalebe oeb iOiofeé, at naar

^agtené Stvt boilebe, eller naar 3éraelé

SBørn Ijaobe 2eiligbeb til at &oile, (tf>i

be bleo ooerfalbne og fouiroligebe ligefom

be ©ibl?e-£>agé hellige), ffnlbe ber bog*

geé et Sabernafel boori ^)agtené Sjrf

flnlbe boile; og -JSKofeé bleo peb flabens

baring nnberoiift om boortebeé boer 2)eel

af Sabernaflet flnlbe pære, enbog ©ar*

binerne, bereé Sal, og bwraf be flnlbe
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beftaa; famt 25ebæfniugen, Sræforten til

95vcebbei*ne og ©tængerne, og paulunet

og Jpagerne og barrene og 9tcbflfat>et og

alt, fj»ab bet- børte til £abernaflet.

Jpøorfor bebø»ebe ^OJofeé en faa fpecteC

Qlabenbaring for at b»ggeet£abernafel?

3orbi ban baobe albiig feet noget, og

»ibfte iffe bwvfebeé jjan flfulbe bwgge

bet nben 9labenbaring, nben et 9J? ø n f t e r.

©aalebeé »ebble» ^agtené 9(rf inb*

til Da»ibé 3éroeW Æongeé Dage, at

Qaa i et Sabernafel etler Selt; men til

Daoib ga» ©nb 33efaltng, at ban flulbe

bogge barn et Jp'uuø', b»ori £«u, ban*

felo, funbe boe, ellev, fom bau funbe

tomme til, og i boilfet ban funbe fam*

tale meb fine tjenere naar ban »ilbe.

frra ben Dag 3éraelé 33øru bleo ub*

føvt af 2®gt)pten iubtit ©alomoné Dage

baobe 3ebooa intet £oifeffeb x>aa 3&r*

ben, (og for boilfeu lang tyevtobe før

ben Dag er JpijTorien iffe" ubcfjenbt),

men gif inb i feltet etter Sabentaflet

for 5lrfeu efteifom barn bebagebe, ibet

ban intet <&teb baobe at lægge fit £o»eb.

3)et bleo iffe tilftebet Daoib at bt)gge

Jpufet, fom barn »ar befalet at btjgge,

foibi ban »ar en "blobig 3Raub"j
Ut er, ban oar omgioen af ftjenbcr paa

alle ©iber (ligefom be ©ibftebagébettige)

og maatte anoenbe fine Dage i jtn'g og

93lobéubgt)belfe for at rebbe3éraet; (men

ban baobe bet©obe at fuune forfra re

fig og fit 5olf tmob 9)øbel og

9)iorbere, b»ilfen 3?ettig&eb øé btb-

inbtil er bleøen negtet), følgelig baobe

ban ingen 2ib til at bogge herren et

Jpuué, men befalebe fin ©øu ©alomon,

ber fom paa £broneu efter f)am, at op*

føre templet i 3eiufalem, fom ©ub baobe

forbiet af t)am.

hegningen til bette tempel, Scengben,

93reben og £øtben tuben og nben, meb

alt bete Silbebør, bleo ©alomon gioen,

»eb 2labenbaring, at> ben rette 2>ei; og

boorfor »ar bet nøboenbig at ban ffutbc

baoe et aa benbaret pøniter? Sorbi

©alomon baobe albrig bøgt noget tem-

pel, og »ibfte iffe Ornere b»ab ber »ar

nøboenbig i Crbningen af be forffjettige

Wbelinger, enb 9tfofe »ibjre angaaeitbe

Sabernaflet.

Dette tempel, ber talbteé ©alomoné

Sempel, forbi ©alomon »ar 33i)gme(Teren,

bleo fnlbført nogen Sib forub for SWenne*

ffeué ©øné Qtabenbarelfe paa forben i

©fitfelfe af 93avnet i 58et$le&em, og

»ar bleoen inboiet fom Renene ^nné,

og antaget, fom et fnlbført ©tøffe %v
beibe, af taberen, ber befalebe h^m at

bøgge bet, paa M at ©ønnen maatte

baoe et £oile|teb paa 3ovben, naar b«»

tlnlbe tiltvæbe fin TOéffon.

£»orfor fagbe ba 3efué til ben 9)?anb,

fom fagbe ban »ilbc følge t)am b»orban

gif, at »^Jiemiefleué ©øu baobe iffe M
ban funbe belbe fit J?ooeb til.« 3efué

»ibjTe at benne fovcgione Retlige og ZiU

bæuger »av en J?øfler, og at fyvié ban

fagbe batn veent ub, at ban »ilbe iffe

fare faa »el fom fuglene og 9te»e, »ilbe

ban forlabe f)am meb bet famme og faa

»ar Spån fri for at baoe mere 33ef»ær

af f)am.

ffien l)Wv funbe 3efné fige at ban

baobe iffe t>et ban funbe belbe fit

£o»eb til, og bog tale ©anbbeb?

ftovbi tut £uué bane Saber ba^be labet

bt>gge til bane "DJiobtagelfe, og fom ogfaa

»ar bleren fnlbført, »ar Meoen befmittet,

boorfor iet bebber, "mit Jpuué er et

33ebebuué, men 3 bar gjort bet til en

9iø»erfitle", og ban gjorbe en ©oøbe af

©nore og breo atte SSerelerevue og Due*

hcemmerne ub af fitjpuué og omftortebe

bereé 33orbe; men bet gjorbe iffe #ufet

veent, faa at ban funbe fo»e i t>et, thi

foab ber er belligt boer iffe i »aubettige

templer.

5iaar nu Sefué iffe funbe boe i



@n Zalt* 323

»an&etlige templer, &»orfebeé fan ba be

©ib(Ie*:Dagé.-£ettige oenfr, at ben Jpellig*

aanb »il tage Q?olig og bli»e boeube boé

bem i bereé £abernafler etter Semprer

af Seer, uben bc fel» bolber ffg rene,

plætfri og ubefmttfet

?

2)eter iffe at unbreé ø»er atUfenneflené

©øn, fnart efter &ané Optfaubelfe fra be

2)øbe, opfoer til taberen; tfjt f)a\\ bavbe

3ntet paa Sorten at betbe fft £o»eb til.

&ané Jjmué »ar i bane ftienberé Jpæn*

ber, faa at 3ugen funbe renfe iet otn

be enb ba»be ©inb bertif, etter bagten

til at giøre bet, og be ber benottebe

M, ba»be 9la»n af ©ubé SBøni,

men Par ibel £»flere og 5Ipoftater af

b»em intet ©obt funbe »enteé.

Snart efter 3efu Jpimmelfart flfete

bet, formebeltf Sorfølgelfe, !0?artt)rbom

og Svafalb, at (Sfjritft ittrfe ble» ub*

flettet af forben; drengebarnet, M
bettige tyrccflebømme, ble» bortrøft tit

Rimten bm-fra bet lom; og man børn

intet mere om Uté Sitoccrelfe paa 3or*

ben, førenb Qruglene gjenbragbe M til

3øfepf) ©mitf), web b»té Sienejle 3efn

(Jbritfi ffirfe btep gjenopre ttet paa 3or-

ben ibag for treogtooe 9Jar ffben, meb

Sirel af ©ibfte ©ageé Retlige, til

at jljelne bem fra be førfte 2>ageé

Retlige.

©nart efter btep ^Jftenigbeben Peb por

elflebe Wropbet 3ofepb befalet at bpgge

et Scmpel for ben Qfttevbøtefle i MW-
tanb i Cf)io, og betre er M førfie Jper*

rene Jpuué man børn- om paa 3orteu

fiben ©afomoné Sempelé ©age. 3ofepb

mobtog ei alene ^åbenbaring og S^efa*

ling om at bpgge lempet, men ogfaa et

5Rønffcr, ligefom <D)?ofeé fif tilråber*

naflet og ©afomon tit bane Sempelj tf)i

nben et 9)?øn(Ter funbe ban iffe pibe

boab ber oar fomøbent, efterfom ban

albrig ba»be feet et lempet og iffe for«

flob fig paa bete 33rug.

Uben Qiabeubaring funbe 3ofep& tffe

mere baoe »ibfl b»ab ber bebøoebeé enb

noget anbet 3Renneffc; og uben 33efaling

»ilbe s))ienigbeben, ber par ringe i Sal,

føag i 2ro og fattig paa tyenge, iffe

fuubet begmibe et faa brifltgt Soretagenbe;

men, »eb £iælp af alle biéfe ©ripfiebre,

f!ete bet, meb fuu en £aanbfulb ^Jtønb,

ter te»ebe af Suft, og libt ©røb eg

iWcelf, ofte uben ©alt, ja naar <JSKcelt

iffe »ar til at faa, at ben (Tore 9)ropfeet

3ofepb/ brøb ©teen i ©teenbrubbet »eb

{iue egne J?æuber, og be gaa, ber ba

»ar i
s3,Kenigbebeu , fulgte bane ©rempet

paa ^obigbeb og Slittigbeb, boorfombelfl

M med bebøoebeé; og tbet furerne
(lob ligefom meb ©»erbet i ben ene

£aanb for at forfoare f(g imob 3Sotbé*

mamb og lagbe ©tenen og brugbe 9ttuur«

ffeen meb ben auben, ble» templet i

Kiitfanb, font er M anbet j?errené £uué
man bat' nogen offentliggjort S8efJrt»e(fe

o»er, at ber bar »æret paa 3orben, faa*

»tfct færbig, at bet funbe inb»ieé; og

biéfe førfie 2&lD|le, fom bjalp at bogge

bet, annammebe eu 2>eel af bereé førlle

33ega»elfer, etter maaflee »i tåbeligere

funbe fige, nogle af be førfie etter tnb-

lebenbe i^rbinan^er, fom Sorberebelfe tit

en $8ega»elfe.

®e forberebeube Orbtnauaer etter bel*

lige j?anblinger, fom ber foretogeé, »ar

eitbfIiønbtbelebfagebeéaf@ugfeéQ3etiening

og ben ^>erre 3efu Silftebepærelfe, attige«

»el iffun et f»agt 33ittebe af Jperreud

£uué'é ©fiffe i bereé 5»lDe. ©og »ar

ber Wanae, ber formebelft ©iæ»elené

Snbflobelfer, tænfte be baobe faaet 5llt,

»ibfle ligefaameget fom &i\t, falbt fra

og er gaaet tit £el»ebe; men »cer forfff«

fret 95røbre, ber er fun faa, meget faa

af 3éraelé ^Ibfle nu paa 3orben, ber

fjenber Meningen af iet £»rb 33ega«

»e l fe; for at fuune viie maa be erfare, og

for at fitnne erfare maa et tempel b^ggeé.
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gab mig forflave ebet bet i ^ort^eb.

©beré 58 egawelf e beffaaer i, at evbolbe

alle biéfe Orbinanjer i Jjerrené Jpnné,

fom er nøb»enbig for eber efter 3 bar

fortabt bette 2te, at 3 maa funne gaa

tilbage til taberen, forbi Grnglene, fom

ftaaer Sfifoagt, ibet 3 fovmaaer at gi»e

bem Orbet, gøfenet, be Æjeubetegn, ber

borer til bet bellige tyræftebømme, og

naae eberé eoige Op^øtelfe trobé 3»rb og

jpeloebe.

Jj>»o er ber i benne ftorfamfing, ber

bar faaet og forftaaer (Ig paa en faaban

SPegaeelfe? 3 bebø»er iffe at f»are.

Stemmerne »ilbe tim »ære faa og langt

imellem; men gøglerne til biéfe 9?e*

gaoelfer er iblanbt eber, og Snfutber

ba»er annammet bent, faa 2)jæ»elen meb

atte bane Jpjæfpere bebø»er iffe tænfe at

ban atter fan ubrpbbe bet bellige *}3ræfte*

bømme af3orben »eb at bræbe 9?og(e;

thi han fan iffe gjore bet. ©nb bar

ubraft (In #aanb for fibfte ©ang, for at

gjenløfe flt 5olf, be Oprigtige af #jer«

ttt, og Sncifer fan iffe forbinbre barn

beri.

5ørenb oiéfe 53ega»elfer fnnbe gioeé i

jtfrtlanb, maattt be Retlige fl» for tyobel*

bobe; og »eb megen 9J?øie og baglig 9Ir*

beibe fanbt be ©feber i 3Jiiéfonri, b»or

be lagbe Jj>jørnejTenene til templer i

3ion og b«»beé Staoer, og (Iben maattt

træffe flg tilbage til 3Hi»oié for at frelfe

bereé 2i», fom fnnbe fomme le»enbe bort

fra SRiéfourt; »eb b»it?en Seifigbeb Qlpo*

tfelen 2>a»ib 255. gatten falbf, tilligemeb

mange anbre fom han , og be »ar fæng*

flebe i afflolige ftange&uller og ble» be--

fpiift meb ^Kennefferé itjøb, 3ofepb og

#orum H mange Qlnbre; men førenb

alt bette »ar ffeet, »ar templet i ^irt*

fanb falbet i onbe 'SWennefferé Jpirnber

og »ar af bem ble»en befmittet ligeroiié

fom templet i 3erufafem, og »ar følge--

ligen iffe længere erfjenbt af Jamren

og Sønnen.

3 9tau»oo inb»iebe 3ofepb et anbet

tempel, fom er bet trebie man »eeb no«

get om; ban »ibfle b&ab ber bebø»ebeé,

thi ban ba»be før gi»et be flejte af be

fornemffe 3nbi»iber, fom ba »ar for barn,

bereé 33ega»elfe. £an bebø»ebe altfaa

ingen ^åbenbaring om bet ban forlænge

(Iben baobe lært, ligefaa libt fom biéfe

tut bebøoer, ber bar lært biéfe Stng.

^(åbenbaring er iffttn nøb»enbig ttaar

man mangler Qrrfaring.

5ørenb 9tan»oo tempel ble» færbig

ble» Sofepb mt>rbet, morbet for ben

flare Sol, nnber SBeflottelfe af ben

atlerbebfle Sfagjering , fom ba erifferebe

og enbnn eriflerer paa »or 3»rb. @r

ber bleoen gjort Jorfoning for bane

93 lob? 9tei! Og b»»rfor? <§n 3Karfpré

33lob er ber albtig bleoen gjort 5orfo*

ning for paa »ot 3orb. 3ntet ^Jienneffe,

eller nogen kation af "JKenneffer, nben

tyrætfebømmet, formaaer at gjøre 3or»

foning for faabanne Sonber. 9ll(e faa«

banne Sjæle er -unber alteret«, og

raaber til ©ub £>ag og Wat om £e»n.

£>g (lal be raabe forgjæoeS? ©nb for»

bobe bet! Jpan bar lo»et, ban »il bøn*

børe bem i bane egen belejlige £ib og

gjengjelbe retfærbeligen.

ffltn b»ab ffal »i (Tge om Semplct i

9tan»oo? 9Seb £jælp af Soerbet i een

Jpaanb, og ^uurflee og jammer i ben

anben, meb 3lb»aaben »eb £aanben, et

flærft tyolificorpé og jpimmelené 93elffg*

nelfer, (offebeé bet be #elltqe, igjennem

Jpunger, £ør(t og ^øie, famt SOaagen

og 33eben, at fnlbføre templet, trobé be

Ugubeligeé 9lnflag, faa »ibt, at ^ange

erbolbt en liben Deel af bereé 93ega»elfe,

men »i »ibe3ngen, fom evbolbtben i fin

golbe. Cg for ba at frelfe 9)?enigbeben

fra en gruelig £>øb, flptfebe »i mob



@n ZaU. 325

93eflen, og »eilebte af ben (love 3ebo»a,

fom feev 5llt, fom »i til bette ©teb.

Om ww ftrife bevtil er bet iffe fov*

nøbent at ffge noget uben bette, at ©ub

føvfe oé bevtil. Om beveé tMbelfev, fom

6le» t»uugne til at fovlabe 9?au»oo om

2Sinteven 1846 Møoev »i intet at ffge.

De, fom »av meb Fjenber bem, 09 at

fovtælle bem bevom, fom iffe »ar meb,

»ilbe »æve fom at fvemflitte et ffiønt

gSKafevt for en 33ltnb.

93i »il iffe ftanbfe fov at fovtcelle

ebev Qrnfevneé og be ^ovælbveløfeé 2i»

belfev i Cmafja Sanb, mebené beveé SDtønb

og 5«bve »anbvebe t»ævé ooev ©obené

bvænbenbe ©lettev fov at fiæmpe fov et

golf, ber Ijattbe ubbie»et bem fva be

cioilifevebe ©teber, thi be tilflffvebe ffg

bet2anb, fom »i nu boev i, fva »ov9?a--

tioué »ævfte Sjenbe; optagebe @a(ifov

niené ©ulb fov 9Sevben og bvog ben vunbt

om fva bib 6en. Sllle biéfe Silcvagelfev

ev fvemftiflet fov ebev — 3 fienbev bem,

og »i bebø»e iffe at gjentage bem.

Rebene bette tilbvog ffg meb be J?el=

lige i SDvfenen, falbt 9?au»oo6 tempel i

ftjenbené Jpccnbev, fom befmittebe bet i

ben ©vab , at Jpevven iffe alene tffe »ilbe

»ebfjenbe ffg bet, men »amimebeé »eb at

M ffulbe falbeé »eb £aué 9ia»n, og

tiltfebte bem, i b»ié SSolb bet »av falben,

i beveé 93vebe at fætfe 3 Ib paa bet, fom

et Segn paa M, bev bafteligen ml falbe

paa bem og beveé 33oligev, meb minbve

be onwnbe ffg.

^en foab ev »i bev fov benne Dag ?

ftov at bøitibelig&olbe »ov Steligioué

Søbfelébag! $ov at lægge ©vunben til

et tempel til ben allevbøt'efte ©nb, faa

at Jpané ©øn, »ov celbfte 33vobev, uaav

ban attn ffal labe ffg til ©mie, maa

babe et ©reb, bwrtif ban fan belbe fft £0*

»eb, og iffe alene tilbringe en 9lat etlev

en Dag, men ffnbe et gvebené ©teb,

b»ov ban fan tø»e til frm fan ffge , jeg

ev tilfvebé.

93vøbve, ffal 3KennefIené ©øn »æve

tilfvebé meb »ove ftov&aublingev benne

Dag? ©fal ban b«»e et $11116 paa

3ovben, fom ban fan falbe (Tt egen? ©fal

ban &a»e et ©reb, b»ov b«n fan lægge

flt Jpo»eb og b»ile batten o»ev, og tø»e

faalænge ban »il og »æve ti(fveb6 og be«

baget meb 33eciemmcligbeben.

Diéfe ©pøvgémaal ev fov ebev at be,

f»ave. @igev3 ia, faaba»ev3 «t gjøve

©ievningen, elleré bli»ev ttt iffe gjovt.

'Bi ønffev ingen Soujonev til at av*

beibe paa Mtt Scmpel; ei bellev Baa--

banne fom flonfev og jamve ffg. Om 3
iffe fan begnnbe muntevt og fovtfætte

Wxb«ii)tt øeb ben bele 95pgning mnntevt,

faa flif af til Salifovnien, og jo buvtigeve

io bebve. govfævbigev ebev en ©ulbfalø

og bovf ben. Devfom ebevéOmfovg fov

5lnovbningevne til ©aligbeb, fov ebev felø,

ebevé Jeoenbe og Døbe, iffe ev bet gør*

(le og 33igtig(Ie i ebevé £jævtev, i ebevé

©ievningev og %lt b»ab 3 eiev, faa

ret«! 33etal ebevé ©iælb, om 3 H*
nogen, og faev i Jieb, og oiié ©nb og

atte bane Jpellige, at 3 er, &»ab 3 fore*

gioe at oceve, »eb ebevé ©ievningev, @u*

bevneé ©nb, og »eeb meve enb bon,

fom ffabte ebev.

9J?en om 3 ev, b»ab 3 fovegioe at

»æve, faa giøv ebevé *Pligt: 95li» bo6 be

hellige: 33etal ebevé 2!ienbe, og »ævev

ligefaa »ittig til at betale, fom 3 ev til

at føbe ebevé ftamifte, og templet, &»ov*

til »i nu bax lagt ben f»bofllige ^jøvne*

(Teen, »il veife ffg i ©fiønbeb og ©tov*

beb paa en 9Haabe og Zti> , fom 3 iffe

føv b^ev fjeubt eUev tamft paa.

De betttge i btéfe Dale bav tiltaget

i ÉKigbom og i Coevfføoigbeb af 2i»et6

©obev, paa en SHaabe bibtil ufovlignelig

i Jjifloviené ©paltev, og bevfom be »il
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gjøre mob bereé Jpimmelfle gaber, fom be

(jar gjort imob bem felo, »ti bette £ein«

pel fuart blioe fulbført; men berfom 3
gaaer ub paa ©peculationer nieb be

©jennemreifenbe, fom mange $tbtfl bar

gjort, Pif 3 tffe leoe af fee ©lutjtenen

af betre Sempel (agt, og eberé QJrbeibe

og ©ftb for eber felp og 93enuer, bøbe

og lepenbe, »ti ba Pære pærre enb om 3
albrig fyavbe vævet til.

9St tilegner benne, ben fpbofllige

#jørue|Teen af belle tempel, til ben

2ltlerbøiefte ©ub. ©ipe ben maa ligge i

greb fil ben (jar gjort fin Sjenejte, og

tnbtil J?an, fom Ijar infpireret pore f>jer*

ler for at opfolbe Ijané fjellige 9)rop&eteré

9)rop&efter, at! JperrenéJpuué ffulbe pære

oprcift »ooen paa 33jergene" , flal

Pære tilfrebé og fige : htt er nof ; og gioe

at enljPer Smige, *J3en og 9Saaben, fom

maatle føreé imob benne eller nogen an*

ben J?jørnefteeu af benne 93»gning maa

føle en opbragt ©ubé 23rebe og Sngtclfe.

©ipe at ©pnbere i 3ion maa forfærbeé

og 2@ngflelfe belage £pfleren fra benne

Sime af, og gioe QJUe, fom iffe føle ffg

flemt fil at ft'ge5tmen, maa gaae bafle*

ligen til ben lange £»ilenaf, feporaf in=

gen ©oøenbe otl oppogue, førenb be pæf*

feé af 33afnnen peb ben anbett £>p*

fianbelfe.

Stole omv Den aitten <t>iø?ttefteen,

Qlf SMffop Jpunter.

$røbre og SSenner — Denne, ben
|

fpboefllige Jjjørnetfeen fil befteSempel i

©altføbal i Utab territorium, er lagt

af t>et Qlaronfle ^ræObømme, Ijpilfet

ftaaer i gorbiubelfe me ^ %et ^elftfebefffe

^Pvætfebømme for epig — for af for«

biube biéfe fo *)3ræfrebømmev fil ©nbé

Stigeé Opbpggelfe i be fibfte Dage —
og for af op&øie 9Jteuneffet paa 3orben

og for ©ub, og berebe @brifTt porSgjetu

løferé .Komme.

Def forbigangne, 9læroærenbe og

Silfommenbe, por£i|torie og por@fjæbne,

erinbre pi meb forbobblet ©tprfe peb Seilig*

beber fom benne. Sil ben (love ©nbé Sféve

er Di ber forfamlef, til 53jergeneé Dale er

Pi bleoen lebet peb bane almægtige Atraft

og omboggelige ©tprelfe. 23i er blepen

befriet fra Pore gjenber, fra Pore Unber*

træffere, peb Ijané ufeilbarlige 23iiébom

og uforlignelige .ftjerligljeb.

Slibrig før tøarbe hellige fuuuef fafte

bereé $iue omfring og fee faa berltge

og faa gobe Ubfigter til at ubføre M
©fpffe Qlrbetbe Pi i Dag begpnber.

Uagtet greben for en Sib (jar fmilet

runbt omfring, faa par tet bog ligt ben

eenfomme QSanbreré 95aubring, fom møi*

fommeligen ubføger ffn 3Sei ooer ben

ueppe (Iprfnebe, enb ».arme 2aM, mibf

iblanbt Sratere af øiebliffeligen ubflufte

SSutfaner, ber iffnu baPbe opbørt at ub--

gobe bereé flpbenbe 3lb for at famle mje

og (Tørre træffer og atter ubfenbe bereé

flumle glammer; fmeltenbe ©rumbeb og

Spbelæggelfe runbt omfriug.— ©aalebeé

fjar t(t altib øæret meb beffe golf; mibf

iblanbt gjenber bar be flibf og jlribt for

at opbogge ©fæber, boori be funbe boe;

opføre templer fil ben ©ubé 9Japn, fom

De tiener, boori be funbe filbebe og

imobfage bereé bellige ©alpelfer og 93e*

gaoelfer; men albrig faa fnart Ijar be

begpnbf, førenb ©afané 9tigeé tjenere
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ogfaa bar begmibt af tube, og at raabe,

ligefom be raabtc fcv 9)ilafué, ba be

tbjelflog 53erbené ftretfer: "»æf meb barn

!

foréfæft Hm ! fovéfæfl 6am! • £>g be bar

ubøfT bereé 93rebe — bc bar morbet be

hellige — jaget betn fra @tab tit <Sfab,

fra Sanb tit Sanb; berøoet bem bereé

@ieubomme; øbelagt bereé ©ræber og

bereé £empler, og bræbt beveé spuopbetiu.

@om let »av i ftuclfeuené og baué

2lpo(Tleé Dage, faa bar bet »æret i »ore

Dage. De bar fcvugt alfebaanbeSifT og

ftav giovt bem al mulig Umage fov at

titiutetgiøue 93ræ(Tebømmef paa 3orbeu.

Det (»ffebeé bem eeugang; men »il bet

gaa faalebeé nu? 9Sil ben almægtige

©ubé Ijellige *)3ræftebømmeé ^ulbmagt

ofteve blioe foubueoet fra 3ouben? »il

9)uopbefeune og QJpofTleune alle blioe

buæbte og ingen blioe eftevlabte t 33efibs

belfe af be leoenbeOraflev fov gubbommelig

©anbbeb? 9Tet! net! 3ebooaé 9Kagt »il

bevaxe oé. Den J?evve ©ub »il fTaa oé

bi, og ft»té bet fJulbe flee, af »i ffulbe

attex igjen bli»e abfpvebfe fora før, ba

»it ban famle oé i (tøure ^Tagt, (Tørre

Sat, meb langt (Tørre @»ne tit at ubføre

baué 53æuf paa 3oubcu. -

Sab alle frolf, ©rnibere, ^øbcl og

Diæole lære af Grrfarinø, at ftoufølgetfe,

^fmibriug, 9tø»evi, 23olbégievniug, 9JIorb

Ubbiioelfe af £jem og $øbetanb tffe »it

ffaffe <5eier. ©e bar ttlfulbe forføgt

benne ^lan, og bet cv rilfulbe miétpffe-

beé bem fil euboeu Zil. ©i» blot 3lgf;

læg en nt) ^fau næ(Te ©ang, (joowffeu

3 fan ba»e nogen ©iffeubeb, at let

mulig»iié maa loffeé ebeu; men »i lja»e

ben ©læbe, iffe at blioe ploubuebe, m»u*

bebe og fovuveftebe paa ben famme gamle

9Siié. 5tnfTuæug ebevé Dpfhtbelfeéeone

fou at optænde en Ulve ty\an ftl at ub*

unbbe ©ubé Sot! af 3ouben.

^Diaaflec 3 »ilbe giøue beb(T i at puøoe

»ou tjøit agtebe, fliønbt (angt fra»ærenbe,

(æubc, meget autigc og ubefymuebe 5?røttt*

fere, Sieutenant ©uttuifoné, 9ffaab, nem»

lig: "fou 211 »or af tabe oé »æuc.

"

ffien jeg »il iffe gi»c ebeu noget Staal,

ba jeg fjau (Tov Sillib fil ebcvé Dtrøfigbeb

til at fovanbvc eberé Sremgangémaabe.

9Taar ebevé ^lan btioev faa vinge og

foag, at ben eu albeleé fraffeétøé og

unpftig, faa »it jeg uaabe ebeu. 3ntib*

(cutib maa be Retlige euinbue bet Søffe

$væf. 2) o ung gjorbe bem, ba »i buøb

3ovben tit benne ©vuubootbé Sægning,

nemlig len I4be ftebvttavt ftbfTteben, at

» tf fe een af bem, fom et baobe gjenuem*

gaact ben bebe 9)uøoe, flulbc mifTe Set«

ligbeben bcutif, faafremt be »ebbti»er fvo--

fa(T; De flat iffe »æue et $jeb tilbage

fou biéfe, fom øa»e libt be gvueligfTe

^infler, fom bc Retlige bar maaftc

gieunemgaae. Om 3 er tuofaft, dat 3

faae be looebe SSelffguelfev, bcu tilbøver

bem, fom bleo mebbeelagtige t »or £erre

og ftretferé 3efu @bri(Ti Sibelfer.

9Taar »i feeu oé omfuing, b»ab feeu

»i faa? — 95i feeu be atleuufeilbauligfTe

Zeqn paa9Sel(Tanb, fixel og£)»eufløbigbeb,

be ubet»i»lelige Jrugfeu af be bøie£im=

(cé befliærmenbe Varetægt, fom og af

(Vtittigbeb, 2tl»or og Sro.— Spul meer

feer »i? Dubffab; ^roeéforncgtelfe, \XW
ret meb be mange £o»eber, »o»er at

retfc ftg op; — $D»e ItfTer fig omfriug

tblaubt oé.

Det laber tit, at tigc faa fnart fom

jperreu ubgt)ber fine 95elffgnclfer o»er fft

ftolf og3iou n»ber Jvreb en^ib, faa er

ber ogfaa Qlulebuiug for 9Togle til at flaa

bag op og fltprte, ibet bc »enbe bereé

y?æl imob ben gobgjørenbe ^JKagf, fom

be fifolber bereé ?:il»ærelfe; fom bar føbet

og »cbcrg»eget"bem og lebcf bem ligefom

bc Retlige i gamle Dage, bete ben ganffe

Dag.

Spul bli»er be ^»ettigeé ^ligt unber

faabanne Cm(Tænbigbeber ? gorftaaer 3/



328 <£n Xatt.

at eberé gremtibé 9Set for en ffor ©eet

beroer paa eber felø, faaoelføm 3ioné

©agé fremme, ©anb&ebené ©agé Ub-

breoelfe o« fremgang i QSerben? 93e>

teater 3, at bet er eberé spiigt, at renfe

og 6eUtøfliøre eberé fjerter for ©nb og

bolbe bet £»nbe langt fra eber. at imob=

ftaa Diæoefené Sriftelfer og Silloffelfer,

og faalebeé, tført Dprigtig&ebé, ©aub-

beti og Strtfærbigbebé blanfe SRuftnin«,

meb rene ipjerter og rene £ænber, ftaa

op i Sefjooaé ©tørfe, Waqt og WUie*

ftæt og nebjTaa Uretfærbigfceb; ja meb et

Salfeøie nbfpeibe ben, og meb en ftærf

Qlrm bringe aUe nrafnemlige 9lanber til

eøig Sanébeb, boié 9?ærøærelfe fmitter

meb 95anbeaig6eb bet aUer^eHigde ©teb;

©aabanne, fom ringeagter biéfe fagter,

biéfe bettige føtptigttWit , fom øi &ar

inbflaact meb oor egen fri QStflie? <05aa<

lebeé fjfal 3érael nbrøbbe Uretfærbigbeb

af fin Ufinte, og faae og beftolbe ben

Jperre Sebaotbé Waabi.

#ar 3 tffe nof læft om ©abian;

tonerne i iDformoité 93og? 9Si er omgivne

af bereé 5Iffom; biéfe øæmmelige, bløb*

agtigc 9)røøer af 9)lenueffef)eb , fom Pi

bagligen feer i øor 2)?ibte, er 'beret 33ørn;

be er nebfnnfne til bet laoefre £rin i

røennejlelig Sifoærelfe. S3i boer i bereé

$anb, og Ruinerne af bereé ©ræber,

33øer og ftæftningéøærfer er enbmt til at

fee. ©fat øi, ben 2lllerbøiefreé hellige,

fom i ©ærbeleébeb er blepen Pelfignet

meb i'iøeté og ftrelfené ©rafler til benne

©lægt, til alle tilfommenbe ©lægter, ja

og til biéfe, fom er gangne foran oé,

flal »i, formebelfl ©fferfobenøeb og g-or*

fømmelfe, tilftebe en ©rnnbøolb at læggeé

i Por Glitte, ber tilfibfl pilbe bringe

©eier for Ugnbeligøeb, grafalb og al«

flené 93eberfrøggelig&eb, fom mebfører

gorbærøelfe? 3cg ffger eber om Pi gjør,

Pi bepøper iffe gaa Pibere meb bette

9Særf ; thi Pi pilbe øitfnof fomme til at

bele ©fjæbne meb biéfe ©abiantøner og

bereé 93ørn. — ©et øilbe pære langt

bebre for oé at flanbfe, og førtf nbfeie af

oor ^Jlibte og fra øn-e Ubfanrer etbøert

é$por af ©pnb og Cnbflab, fom man

iffe Ijar omoenbt ffg fra. Derfom oi

iffe flaaer bet neb, øil bet flaa oé neb.

Om pi iffe gjør bet naar m par 9ltt>

tigfteb og Seitigljeb og røgter port jvalb

og opfpfber por <Pagt, faa Pil Jperreu

por ©nb unbbrage fin 9lanb fra oé, fom

uoærbige og forfømmelige tjenere.

3eg peeb at ©fæøelen rafer og gjør

(la, meget øreb naar be JpeUige laocr til

at bøgge et Sempel; jeg peeb at ban

rnmflerer i alle hjørner og .ftroge, for

at øinbe Ooermagten, nebflprte og for-

føre, opøæffe©plib og Uenigbeb og Jjin*

bre QSærfeté fremgang. #an føger at

øenbe be Retlige fra 2Jarøaagen&eb til en

falff, føonagtig Srpgpeb, at følne bereé

Søer og £engiøenbeb, &emme bereé 33e*

ftræbelfer og gjøre bem fmgteéløfe, for

at faae bem til at forfømme bereé ^lig«

ter, bliøe fnnfne og ligegølbtge for

©ubé ©ag.

SBrøbre, imobtag min Wbøarfel imob

biéfe Sorførelfer, benne ©øfigbeb; iet

gaaer albrig an; M Tømmer flg iffe for

be ©ibfte^ageé^etlige, ^t>té Qfrbeibe

læggeé for bem ligefaa fort fora be for-

maaer at nbføre bet. ®e Retlige beber

bereé ftabcr i himmelen at bafle meb

{it 9Scerf øg fftmbe \>et frem øeb ffn mæg»

tige 5traft.

93ibe 3 iffe, at JJMmlene er rebe til

at brøppe meb 9Selffgnelfer i Døerflob

for be trDfafle hellige, om be øar rebe

og ffiffcbe til at annamme bem? 1)en

almægtige ©nb er rebe til at rprette fit

Stige paa Sorben i *3J?agt og 9}?aje(læt,

berfom bane ^olf par rebe til at an*

namme, berebte fil at forralte beri meb

^»elligbeb, 9teenbeb og 9Stiébom.

SD?en er bette golf rebe? 9?ei! ®e er
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iffe: bereéSSærf er fovbetvbcnbe, 09 jeg

er løffelig »eb at troe, at bere>< $rem=

flribt er (Icerfere, at be flribe fremab tit

ben Qfen&eb, $ro og ftnlbfommenbeb,

$ta< gobe ©jerninger 09 gttbeffge Wttraaer,

fom ffal oibne til Jperren »øv ©nb, at be

baftetigen nærme ft'g ben betobningéfnlbe

2ib, ba '»lenneflené <3øn »il oife (tg i

Qttné tempel for at for tøffe ffue 93ømé

£ievtei\

himlene er miéffnnbclige, og berfom

»i gjøv 9ief, oil Jperren oor @ub pære

»or 9Sen, pelfigne oé og tabe »øve 5?e*

ftræbctfer tøffeé for oé til at fnlbføre

bette oovt forberebenbe 33ærf. 23i ttl

opbygge et lempet fil S«co6é mægtige

©nbé 9faøn (jer i ben øbe SDrfen, iblanbt

93iergeneé @fooe, paa ben ©mnboolb oi

benne 3>ag betliger til Jpærflareweé £erre;

oi oil opføre en kogning, f)øori oi fan

annamme ^Betjeningen af ©ngle og f)(U

lige SSæfener; tøøori oi fan annamme

Værbom og nbføie forretninger tit »ore

35øbeé ^gjciUøéning; annamme gøgler

tit ©nbé itWbtl Opjlaubclfe, ta oi oit

famfeé meb be fnlbfommebe JHeffærbigeé

Qfanber, og atter $aa Jpaanb i £aanb

meb be nunbebe tywfåittv, 3ofepb og

JÉtørmn, og alle biéfe fom Ijaøe tiibf og

bøef for bereé 33ibnoéborb om 3efné.

9Si er, fom et ftolf, langt begøemme?

tigere (Kiteret og langt pebre iiTanb tit

at nbføre bette 23ærf enb nogentib før.

3Si bar ef£mié, øøori oi fan bolbeoore

Stattbéforfamttnger, et Sabernafef, Ijøort

oi fan bolbe oor ©nbéfjeneffe, ftorraabé*

Ijnfe tit at imobtage ftotfeté Sienbe, og

25cerf(leber og Raffiner i fnlb ©ang.

anrette oil fnart fiffre biéfe ©runbe

imob nloolig Wbgang. iSt er faagobtfom

fri for©ietb; 9ltting tøneé at begnnfh'ge

bette 93ærfé bnrtige ftremffribf. 93røbre,

bet beroer paa eberé 5lib/ eberé ©aø=

milb&eb og eberé SrofafTbeb, om bet ffal

gaa rajl frem etter (angfomt.

SSi er nti færbig at inbbobe be SptU

ligeffgenbe: -fom og biælp oé; frembær

tit Jpcrrené Sienbebnné eberé Sienbe og

eberé Offer; betal boab j flolber, at

oore jpænber maa blioe løft, og oi friet

fra oor retferenbe ©jelb ; at be offentlige

Wrbeilereé Jpjerter maa glæbeé oeb Støcté

©ober og 3Selftgnetfer." Saber eberé

©aomilbfjeb fjenbeé af eberé ©jerninger,

og fom ibn, at bet er eberé eget 5lr»

beibe 3 opforbreé til at gjøre; et Qlr--

beibe af ben atterfførfte SSigtigbeb for

@ber. $om frem meb eberé 33ogningé*

materialier: ©teen, Jvatf og <3a\ft, SBræb--

ber og dømmer, gjjr, ©ran og @eber,

jern og 6taa(, @ølo, ©nlb og foftelige

@fene, tit at probe, forjTjønnc og (jerffø

giøre bane 9?ærøære(feé '&teb , b»ié

})iajeffæt ooergaaer iOTenneflené 33øwé

Sorftanb; 5(men.

Sole otier ten tvetie ^iøvttefteen,

af 3o6n 2)onng.

35røbrc og ©øflre — jeg bar iffe en
|

betobningéfnlbe Seiligbcb. ^oab jeg ffger

ffreoen ^ale at Icrfe for eber, men flal i oil fomme (ige fra mit ^jerteé Jtilbe.

nøieé meb ftmpelt at nbfrt)Ffe be ftølelfer,
j

3eg bar i ©cerbeleébeb en %m% at

fom giennemtrecnger mit 35ri)ft oeb benne! f(ge: — at benne er ben bebfteDag, jeg
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uogenffnbe faae i forte mit £i». 3eg er«

fjenber, at jeg er flovligen vclftgnet i

forening meb mine SBrøbve og ©øtfre

af benne $iv§ c, at bet ev mig forunbt at

leoe, at fee benne ©ag, og at (Taae paa

benne trippe, fom ev ben novbocflfige

£jøvne(Teen til et lemper, fom flat bpg*

geé paa benne ©vunb, fooilfen ©teen »i

foav lagt i ben £evve 3efu Sforiftt 9?aon.

3eg tvoev fatf, at ligefom »i jTaaev

paa benne Sllippe, faa ev ogfaaJtivfen

af ©ibfle Dageé Retlige gvnnbfccflet paa

ben e»tge ^lipvc. SWia beftanbige

i?øn og mit £>nffe ev, at »i maae lc»e

at fee et £empel ligget til ben aUer-

foøietfe ©ubé 9?apn. 3eg føler mig fel»

æret af ©nb og mine 93røbre »eb at

foa»e ben Seiligfoeb at flaae foev ibag, og

<xt tak og foøve foPab jeg foar, fiben jeg

fom til Sempelgvuuben.

3eg fyaabev \>i ffaf fee ©lutflenen (agt

meb 5vt>bevaat». 3eg trocr pi {lal, om

oi forblioer tvofafTe i ©aubfoebené ©ag.

3eg »eeb meget gobt, at DjcePlen,

»eb 33egt)nbe(fen af be Semplev, fom

bibtU ev oleoen tagget til £evvené 9}apn

af Mte ftolf, aUetibev foav brugt fif

Qlvtittevi meb en langt fløvve „ftvaft og

SStrffomfoeb. Qette er ©vunben til tet

fl'evbe tempel, fom be ©ibfte^ageé

hellige foav lagt; og jeg beber, at »i ffal

atte føle fovnpebe meb Jtvaft til at fulb*

føre bet ffove og Ijevlige 2?ævf, fom Pi

ev falbebe til at ubføvc.

£oab mig felo augaaer, føler jeg, at

jeg foar iffe længe at pcere paa 3orben;

men jeg foar tt flovt 33egjcev fov at lepe

i ftovbinbelfe meb mine 9?røbre , at fee

bette tempel fnlbføvt. 3eg tvoev oi ffal!

£»ovfov jeg foetfl ffulbe ønffe at boe

paa benne 3ovb ev fov at fee £errené

SSævf hivté, og fov at fojcrtpe af Qflt

fooab bev flaaer i min 3)?agt til at rulle

bet fremab; og naav jeg figer, t(ttt er

ben bebfte Dag, jeg nogenftøbe faae paa

3orben er bet, forbi Ubffgterne til ©ubé
3tigeé 3-remoært er fløvve nu, enb ieg

nogeuftnbe faae bem før i mine 3)age.

3eg bar atletiber i bele mit £i», begjeeret

at fee jpevrené ©ag Ipffeé paa 3orben,

men i ©ærbeleéfoeb ffben jeg fanbt en

faub 5?ivfe gvunbfceflet oeb ©ubé 95ropfoet.

9Si bar ^propfoeter ibfanbt oé — en

©eer og 9labenbarer, og tillige 2(pofI(er

af 3efué @foritfué. 9Seeb jeg tffe, at

jeg i benne 2)ag ftaaer i be fførtfe 5J?ænb$

9tev»auelfe, fom finbeé paa ©ubé $øb*

bevé ©fammel ? Wlin 9tøft fv>bev nu i be

(Tørfte !Dtcenbé SDven, fom er benne ©ibe

G>»igfoeben, bet »eeb jeg. Om jeg ffulbe

(Taae for alle Sovbeué konger, Regenter

og Sbvfter i en alminbelig Sorfamltug,

faa pilbe ben iffe fuube ligueé oeb benne.

De er ^iamb palgte af ftolfet alene, og

uben et epigt ^flræftebømmeé "3)tagt,

btéfe er Sévaelé mægtige $»ev|Ter, falbebe

og beffiffebe af Jpærffavevue Jpevre , be*

flæbte meb ©aligbeb og epige 2i», og

nbfenbte til en SSelft'gnelfe for be Svofafte.

3eg ev glab og taffev©ub. 3eg foar

iffe ©pvog nof i min aflagt til at nb*

tvt)ffe mine 5øtetfev. £aobe Jeg iffe

nogen ffreoen £ale, faa er bet bog fa-fe

ben i mit Sob at gjøve nogle faa 95e*

mcEvfniugev. 3eg følev tet er en 2£ve

at (laa foev iblanbt mine 35røbre, og jeg

beber at ©ubé 2Ianbé itvaft maa b»ile

ooer bane Jyolf, at be faare meget maa

triocé, og fuoppeé og blomflre fom en

frugtbar ©reen paa bjergene. 3eg bar

fornummet, mebené biéfe ©tene bleo lagt,

at ©ubé ©ugle »ar runbt omfving oé;

og jeg beber, at en ©fare af bem be*

(Tanbigen maa bc»ogte benne betlige ^læt,

inbtit alt for-ab »i ønffer at gjøre til »or

foimmelffe tabere 2@re og til foané ©agé

5vemme paa 3ovben, er gjort, bet er

min S3øn. 91 men.
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Zale ovet len fietit #iø*ttefteen,

af Jgtøfte $ $. tyratt.

"£>g naar be ffulle (Tge til eber: føget* fil bem, fom ba»e fortvoltcte Qlauber,

og til Srolbfarleue, fom goibbre, og mumler; ffulbe iffe et 5olf føge til fin @ub,
be Seoenbe at børe fra be 3)øbe?"

ftoregaaenbe Serf fog 9iepbi af @fa*

taé'é 93og omtrent 600 9lar før @bri|ti

t ftøbfel og inbe&olbeé i 2 9?epbi 93og 9 @.

3 be ffbfle faa 2lar er SSerbeu blepet

meget foruroliget »eb 9Kebbelelfer fra

2lanberneé 23erbeu. »IWeémeriémeu",

''@Iairpopanferne", -Qlanberueé ^anfen",

»Waubeflriff" ofo. ffgeé at »ære ^cbbe*

Ielfeé--9J?iblerue imellem be£e»enbe og be

2>øbe. ippor ofte blioer man iffe opfor*

bret fil at føge til et eller aubet <•W i b-

bel« til @n fom er "fortrolig mebQlan*

ber" for at &øve fra ben benfooebe ffa*

ber, ^ober, 9ttaub, Jptiftru eller aubre

©lægfninger og fenner.

93aa ben anben ©ibe mobffgeé biéfe

Jttebbeleffer fra 2(auberneé23erbeu paa bet

iorigfTe, meb ben ^)aa(Tanb, at ber iffe

er nogen faaban W)ilofopf)t i Gaturen,

at ber iffe fan »ære noget faabant ^eb«

belelfeémibbel imellem be Seoeube og be

ber er gangne inbeufor Døbené £)ceffe,

og at berfor alle ^jJicbbcleffer fra ben

ftilbe abfolut maa »ære falffe.

"Det bør be Jpellige, meb £enfpn til

bennt ©jeuftanb, faaoelfom til alle aubre,

af pccve bpgfige fil at bømme rigtigt og

fovflanbigf, »eb bereé .ftuubffab om ben

faube ^ljt(ofop6ieé ©runbfccfniuger og

om ©ubé ?ooe og SSæfen.

3)erfom ot paa ben anben &ii>e inb*

rømmer, at ber ffeer ^OTebbelelfcr imellem

Qlanberneé 5Serben og por egen, og ufor*

bebolbeut og uabjfitleligen fcengioer oé fil

enbber aanbelig Silfieubegtr-elfe, ta ftaaer

»i i ftare for at blioe ombrepne af en*

bber £ærbomé*2$inb og af boer 5laub fra

ben flove gorffielligfjeb i 2lanberueé «3Ser>

ben. SMæole, uvene Slauber, boragfige

eller morberifle Qlauber, be ber elj!er og

øper 2øgu, fan famtale meb SSæéner t

Æjøbef, (igefaapel fom be ber er mere

fanbbru og ærlig. £>g atter, be Wauber,

ber er oanfunbige, uoplptfe og i93ilbfa*

relfe, fan filfjenbegioe fig igjennem tet

famme ^Kibbel fom biéfe ber er bebre

(ært. — $or at fuune forflare benne

©ienftanb bil bi betragte bentelegrapbiffe

Sraab, fom er et 'UJtebbelelfeémibbel imel*

(em 9tp 2)orf »g 93ofion.

3gtennem bette iOlibbel fuube en bel*

lig 9)vopf)et eller Wpoftel mebbele ©anb*

bebené bellige Crb, mebeué »eb bet famme

^Ribbel ogfaa fuube mebbeleé ©anbbeb

i J?enfeenbe til 9?t)beber, JpanbeléPceéuef,

93ibenffaben o. f. o., famt atlebaanbe

2øgne, ftoroirring, Q3ebrageri, o. f. P.

Mltfaa, om Volfet i 9?p*2[)orf Pilbe (abe

ftg lebe af be Råener i 33ofton, fom tit«

faler bem oeb Selegrafen eller aubre

bibler, Pilbe be blioe lebet af en33tan*

bing af 2pé, ©anbbeb, Sovoirring,

gøgu, o. f. p. af enboer fænfelig 2lrt.

©aalebeé er bet meb SJHebbelelfer fra

^lauberneé 95erben, uaar Pi føvff iub=

rømmer at ber pirfelig erifterer et 'SKeb*

belelfeémibbel.

3Ken om Pi foruegfer ben ^bilofopb«

eller bet 5affum , at ber fieer aanbelig

<3JIebbelelfe imellem be Seoenbe og bem

fom er bøbe, faa foruegfer Pi felpe

j?ilben, b^orfra be jlore ©anbbeber eller

©runbfcetninger ubfprang, fom par ©runb«

oolben til ben gamle fiirfe og er bet til

ben up.

^>po falebe meb Sefué og bane Di*

fciple paa iet bf Hige 93ierg? 3DTofeé og

©liaé fra ben ufpnlige 23erben. ^>po be*
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ffiffebe Wpoftlerne til at gaa nb i al

93e;ben og prccbife Grvangelunn for al

©fabningen? #an, fom var (jebengangen

tinflbeé Døbené Daffc og (jaobe været

i 2(anberneé 93erben, ia 6a n, ber var op*

faren til bet £øie langt over Døbené

@gne, og langt bort fra tøanbeverbenené

Svrfrenbømmer og fagter, og var inb*

gatigen og bleven fronet i M nbøbelige

tfiobé boliger.

#vo var bet, fom talebe til ben el*

ffcbe Difcipct paa Spen tyafmoé ; og

aabenbarcbe btéfe vpperlige ©anbbeber,

fom inbebolbfé i bane pvopljettfle 35og?

Det var ban, fom fevebe og var bøb,

ber gjorbe bet veb ffn Grngel, fom fagbe

til3ob*»nncé: -fce, jog er btn 3Rebfjener,

og bine 93røbreé 93ropljcterneé, fom bave

3efn SBibneø&orb.« (3o&. Stab. 19. 10.)

£vo var bet, fom talebe til vore £i*

beré (tore tyrop&et, og aabenbarebe igjen-

nem &am, fom et ^Kibbel etter JRebjIab,

ben 5alt>e 3orbflobeé gamle Jpiftovte, og

be gamle Jpenfovcbcé Optegnetfer? Det

var 9)ioroni, ber bavbe ( cl, et paa forben

for fiorten Jpnnbrebe Star fibeu. #vo

orbinerebe 3ofep6 Vrop&efen og banS

^ebtienertilftorberebelfené^ræjtebømme,

(il at bøbe til ©onbé ftorlabelfe? Det

vu- 3obanneé ben Døber, ber ble» Ulé-

bitgget! Jpvo orbinerebe vore førfce 93c*

gpnbere til Wpoftedmbebet, til at bolbe

koglerne til ©wbé 9iige i biéfe ©jen*

oputtelfené Siber? Det var tyetvni,

3acob og 3ob«"neé fra ben evige SSerben.

#vo nnberrettebe Um om Dftgeté £emme*

(igbeber og 9ltt, bvab ber bører til ^rcefte*

bømme, 2ov, 9)&i(ofopbt, betlig ^vgntngé*

funfr, betlige £anblingcr, 93efeglinger,

©alvelfer, Daab for be Tiøie, og £cm*

ligbeberne om ben førfte, anben og trebie

himmel, af bvilfe mange tffe er titlabt

at nbtafe ? Det var Grngte og Qfanbcr

fra be evige 93erbner.

£vo fnnbgiorbe f>am flanen til be

Døbeé 3gienløéning og Cpbøieffe, ber er

bøbe nben ©vangelinm, famt be nøbven«

bige gøgler og Silberebelfer til en foellig

og vebvarenbe Jorbinbelfe meb 3efnm

@(jrtfhim og be fnlbfommebe 9tet*

f cv r b i g e i 91 a n b e r, meb be ftørftføbteé

(tore ftorfamling i b e 1 2J 1 1 e r b e f l i g f t e ?

De fra be Døbe.

Qltter : bvorlebeé venter be hellige at

faae ben nøbvenbige Unberretning om

bvorlebeé be flal nbrette $ienef?en til be*

reé^Senneré ^relfe og ©aligbeb, fom er

bøbe? De vil faae ben veb Gren, fom $ax

gøglerne til ©nbé Orafel, fom et 3Nib*

bel, b&origjennem be Scvenbe fan børe

fra be Døbe.

©fat Vi ta fomegte bette princip,

benne ^)f)itofopbi, benne Atienbégierning,

at ber fan ffee ^ebbefelfer fra anbre

SSerbner? — 9Jei! viéfelig net

!

Den nnvccrenbe Sibéatbcré aanbelige

93&ilofop&i blev inbført i 33erben veb

3ofepb ©mitb* Volfet i be ftorenebe

©tater overgav barn til iDtarfprbøben og

bane Gr'terføfgere til 3 tb, ©verb, 9>ft)n*

bring, Sængélt'ng og titft'bft at lanbfor«

vifeé til biéfe fjerne bjerge og Sprfener,

blot forbi be bavbe fnnbet et hibbet,

bvorveb be fnnbe faae Unberretning fra

ben nfvnlige SSevben, etter bvorveb be

Sevenbe fnnbe børe fra be Døbe. 911*

brig faafnart bavbe Volfet og kationen,

faalnnbe ftytbig i at nbgvbe nffplbigt 33lob,

fntbbprbet bcJpelligeé Ubbrivelfe af bereé

^ibte, førenb be begpnbte at optage

nogle af be famme ^rinciper af ben

aanbelige ^b'tofop&i, fljøubt i en forvenbt

95etvbning af Orbet.

^ebaftører, ©tatémænb, *Pbi(ofopber,

sprcefter og ?ovfpnbige, faavelfom Sccg*

folf, begvnbte at anbefale og forfvare

2a:ren om at tale meb be Døbe veb ©p*

nev, ©paabom, Slairvopance, 93anfen,

9tanbeflrift o. f. v. Denne aanbelige

^Pbtlofopbi om ©amtale meb be ®rtt,
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fumpifer, tbet ben førff R ftabfæflet web

bene npe Oprettereé Qlrbeibe, SKøie, Si*

betfer og Sttartprbøb, og nu er antaget

af en (lov Deel af ben lærbe fBerben, en

Ittrttflere og fulbfomnere Svittmpb, en

meve ubfrvaft ©eier enb nogenflnbe er

bleren optegnet paa ligelang £ib, i Por

SBerben.

5ov et Doart Wavbunbrebe ffbeu be*

gpnbte en ufjeubt Dveng og bane faa

^ebbiæfpeve paa 9]p=2)ovfé »etflige Ub*

fantev at ^o(l>e ©amtale meb be Døbe,

og nu n ©pnev, nt> Qlabenbaving, @laiv*

oopance, Ovaflev o. f. o. omtalt og fov*

foavet ligefaa otbt font ben mobevne

«Pveéfe ubflvaffev ffu Snbflpbelfe ellev

Dampen fine befovbvenbe jlvccftev.

<§t oigtigt <Punft ev inbtaget, ©eiren

ev ounben, og en tattøé £æv af mobflii*

benbe 9J?agter unbevtoungen augaaenbe

een af #ooebgrmibene fov ©anbbeben i

monnoufl ^bilofopbi, uemtig: « ?( t be

Scpenbe fan børe fra be Døbe.«

ØKcn, uagtet totéfe ©anbbebené (tore

©eierpinbinger ooev SBilbfavelfe , 93an*

funbigbeb og Ooevtvo i piéfe 'Punftev af

aanbelig 'i^ilofopbt, faa ev bog meget

tilbage enbuu, fom maa ifee føvenb veen,

nbefmittet ©anbbeb Pil fomme til at bev*

ffe meb Iviumpb, eg -UKøife og 23ilb*

favelfe ooevflioe beveé fibfle ftæfhung paa

3ovben.

Da M nu ev bePiift at øæve ©aub*

beb, at bev fleev aanbelige »JKebbelelfev,

boovPeb be Seoenbe Ijøvev fva be Døbe,

og bet bevfor iffe længere fan befotoleé

af be berom oplofle, faa fortaber pi Ut

<J)unft og »il benoenbe Opmcevffombeben

paa ffoiffjetten, eflev paa at bømme imel*

lem be loolige og uloolige alibier, fom

benptteé til benne ©amgoem; imellem

helligt og Uveeut; bet ©anbe og bet

3alf!e.

Rebene tyropbeteué Ovb i por Zext

paa ben ene ©ibe inbvømmev bet ^3vin»

cip, at be Seoeube tøm fra be Døbe,

(kaffer og reofer ban ogfaa tillige ®aa--

banne (Trængt og offentligen, fom føgte

biéfe, bev harte fovtvoligc Wanbev og

Svolbfavlene, fom qoibbve og mumler, og

eriubrer oé om, at et golf buvbe føge

beveé ©ub for be Sepeube at børe fva be

Døbe.

*Beb fcpilfet 3JIiobel fan ba et golf

føge beveé @ub for faa otgtig en 9Sel>

fignelfe fom at børe fva beløbe? £pov*

lebeé flat Pi ffielue imellem bem, fom

føger barn, og bem, fom føgevM ©amme

oeb uloolige JRiblev?

gov bet ftøvfte fan 3ugen meb £elb

føge ©ub om benne ©aoe, uben be troer

paa bivect Wabenbaving i oove Dage.

gov t>et 5Jnbet ev t>et umuligt for oé

at føge barn meb Jpelb bevfom »i fovbtioev

i »ove ©pnbev. @u fulbfommen 9fugev

og Dmoeubelfe fva oovt fovvige Seonet er

abfolut nøboenbig, b»ié Pi M fø9 e barn.

ftor bet Srebie ev 3efué @bvitfué M
euefle ^aon, bev ev gioet imbev ^»imme*

len, fom et 3Jlibbel, boovigiennem man

fan nævme fig til ©UD. Sngen fan oa

oæve loolige tOIibleve, fom iffe tvoev paa

3efum (5bri(Tum dier paa up Qlabeu«

baving, ellev fom fovblioev t beveé ©pub,

etlev fom banblev i beveé eget 9JaPn i(Te--

Ut fov tet 9Jaon, fom ev befliffet.

3)bevmeve bar ©nb befliffet et bettigt

^vceftebømme paa Sovben, og i himlene,

og ligefaa i Qlauberneé éerben, boilfet

^ræffebømme ev efter bau3 ©øné Orbeu

ellev i Sigbi'b meb feani, og bar gioet

Mte ^væftebømme 9Jøglevue til bellig

og gubbommelig 2labenbaving, og til gov=

binbelfe og ©amtale imellem @ngte, Qlan-

bev og SDIcnueHev, og imellem alle be

bellige Depavtementev, — ftovftenbømmev

og ^agtev unber bane Øtegeviug i alle

93eibenev.

ligefaa bar £men orbiuevet, at alle

be bettige lim , ber bører til be Døbeé
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©altggjørelfe, og alle be attev^ettigfle

©anitaler og Sorbinbelfer meb ©ub,

©ngle og Qlanber, flat alene ffee t #efltgs

bommen i bane tempel paa 3ovbeu, naar

bet bevtit er berebt af bane Retlige og

bltocr imobtaget og foroaltet af bem,

fom er orbineret og befeglet til ben 9Hagt;

til at bolbe gøglerne til ©ubé ^eUige

©rafler.

Dette famme princip beoibneé af

tyropbeterne @faiaé og
l

5J?irf)a ibet be

flger, at i be ftbfte Dage {fat flange

nbaf alle kationer gaa op til Jpervené

Jpnué, at be maa lecre om hane SSeie og

oanbre paa baué@tier; tbt af 3ion flat

ubgaa en Soo," o. f. p. og ^eraf oper*

bepifeé »i om, at Volfet af alle Stationer

t be fibfte ©age Pilbe »ære albefeé ube

af ©tanb til fulbfommen at lære #er*

rene 93eie paa noget anbet ©feb enb i

et belligt tempel, oplægget iblandt 93jer*

gene; tbi, bevfom Oraflerne, be atler*

betligfte Drbinanjer, og gøglerne og

ipemligbeberne fitnbe erbotbeé noget a\v>

bet ©reb, eller paa etboert &ttt, faa

»ilbe ftolfet atbiig giøre f(g beu Umage

at begioe ffg til eet J?uué m i b t t b l a n b t

bjergene for at lære om bané93eieog

panbre paa fjané ©tier. ©fter bPab ber

er aabenbaret for be gamle 9)ropbeter

og fornpet for oé, er bet nu altfaa en

afgjort ©ag, at alle be bprifcmagnetiflfe

©ærfpn, alle (SiairPopanceuS £enrpffelfer

og ©pner, al ben forunberlige aaubelige

SSanfen, ©frioeu, o. f. o. fommer af

urene, uloolt'ge og paujjellige ^ilbev; og

at biéfe betlige og uboalgte StM, ber bol*

ber *Præftebømmeté gøgler t benne SSer*

ben, i Wanberneé 3}erben, eller i be £>p«

ftanbneé SSerbeu, ftaaer ligefaa langt

ooer biéfe urette 5)tibter eller panbetlige

JKebflaber til aanbelig ^ebbclelfe, fom

himlene er bøiere enb Sovben, eller er

ligefaa forffiellig berfra, fom ben trebie

Jpimmelé £emligb?ber, (joilfe M iffe er

(oplig at ubtale, er fra ©efterneé ufør«

ftaalige #Ptrpar af 93anfunbigbeb og

Daavffab eller urene 5lanbfré, £rolb*

farleé, ©ortefunftnereé , Saffenfpittereé

og ©paagoinberé fortællinger.

3 ©ibfte*Dageé<i>elIige! 3 3éraelé

JjærfJarcrS Suflnberé! 3 ev forfamlebe

ber ibag, og bar lagt biéfe ^jørneftene

i ben beftemte Jpenffgt at be Seoenbe

maatte børe fra be Døbe, og at Pi maafte

børe fra be Døbe, og at Pi maatte be*

rebe en Jpeltigbom, boor "5olfet fan

føge tit beveé ©ub, for at be

Sepenbe fan bøve fra be Søbe«,

(@f. 8, 19.) og at himlen og 3orben og

2lanberneé QSerben fan tale fammen —
at kongerne, be Qtbetige, ^prfterue, 9te*

genrerne, Dommerne, kræfterne, 9?aabé<

berrerne og ©enatorerne, fom ubgiør

SDteuigbebeué alminbelige ©amfunb af be

gørfteføbte i alle biéfe foifiellige j?rebfe

af timelig og aanbelig Stloærelfe, fan

fibbe t ©torraab og bolbe en @ougreé

eller Øtet paa 3orbeu for at lægge *Pla*

ner til at omfafte »Uretfærbigbebené

jjemmeltgbeb - , $pvannerneé "Sbroner,

^ræfreliftené og Ooertroeué templer,

og Uoibeubebené, ©mibené og Døbeué

jperrebømme.

Retlige! biéfe ©eire pil blipe ounbne,

og 3efué @briftué og bane Retlige pil

unberlægge ffg atle fagter, fom mob-

fætter fig, erlange alminbelig .fteiferbømme

i Rimten og paa 3orben, faaPibt fom

uflptbigt 93tob uogenftnbe blep ubgpbt

paa 93jerget ©otgatba, eller £>oiigbebené

©egt bleo brubt paa &nié ©øué ©rap.

Denne Dage Qlrbeibe, at lægge biéfe

£iøruefte»e til et Semprl iblanbt 58jer*

gene, er eet ©fribt fremab i be nøbpeu*

bige Serebelfer til biéfe mægtige 9lepu=

lotioner.

3ion fulbføre Mt( lempet, bet pære

bettiget ttl og antaget af ben almægtige,

bet Pære beparet i £elligbeb efter Ut
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billige tyrætfebømmeé Sooe, og 3ion flat

iffe fatteé en Sfflanb til at ftaae fov

ferien 09 annamme Orafferne, og fov«

Patte i #ané #etligbom og foroalte

gøglerne til Jpané Jperrebømme paa

3orben.

Derfom be Retlige fttlbføre bette og

iffe (abe af at giøre eftev 3efu Gbvifti

befalinger og bane Sjeneveé Dtaab, jfal

2serbené Stiger albrig fovmaae noget

imob bem fra benne £ib af og fov eoig.

^en ifjnfommev, O 3, ben bitter*

fcøieffeé Retlige ! 3bufommer, at Sien*

ben liggev paa &utr, at ben gamle ©lange

og bane ©ngle, fom meb faa Unbtagelfer

tøav regeret benne lavere SSevben i faa

mange £ibéalbre, iffe tam og nben -3)?ob*

(lanb otl tiljTebe, ©ubé 9xige, Dtegertngé*

fæbe og Jpetligbom atter at bltoe oprettet

paa oor flanet fbr iffe mere at blioe

omftørtef etter nnbevfaftet, tnbtit enboer

D.oabratalen af bet ntøuve ijerrebømme

flat Pære gjenevobvet af bete rette ©ter.

yiti\ 5va bet $ieblif ©runben bleo op*

brnbt til bette tempel, bar be, fom er

infpireret af barn (©atau) begonbt at

rafe, og [jan oil oebblioe at opbibfe fine

tjenere tilflSrebe imob bet fom er gobt;

men bv-té oi er trofajle, er ©eiereu oor,

i Sefn Sbrifti 9?aon. 9lmen.

dlevohttionen i (^tjtita.

Det bebber t North China Herald: ©il*

@. 93onbam bar talt meb mange af Op*
rørerneé Qlnførere baabe i 9^ceif)eben af

9knfin ofl 2fd)iu»fiaug fu. tførfhiæonte

35o et albeleé øbelagt og bele Omegnen ev i

en^ilflanb af 9lnavrf)i og ftoroimng. Den
Unberretning ban bav erbolot om Opvø»
rerneé @barafteer og $temeeb ev meget
tntereéfanf. Gru gob Ooerfættelfe af 93il>e*

len blioev ombeelt iblanbt bem, og meb
fanatijT %x>n føge be at ubrpbbe bele

ben tavtavijle diace, mebené i aubve S?t\u

feenbev ftrengt moralfle pligter iffe alene

paabpbeé, men ooerbotbeé.

3 ooeunæonte 93lab af 7be ffiai beo*

bev bet enboibere

:

3nfurgenterne er GtøvijTne af ben
proteflantifle £ro. De anerfjenbe fun
een ©nb, ben (jimmeJffe ftabev, SBevbené

afoife, almægtige og alleftebéuæroævenbe

©taber; fvembeleé Sefué (Jbviflué, fom
s)JtenueffefIægtené ftrelfer og be« f) e l li g e

9lanb, fom ben fibfle af be tie ^erfoner
i Sveemgbeben. Deveé Doerbeoeb paa
3orben er en ^erfon, fom falbeé Sal*
pingnjang, grebe forften, og boem be

tillægge gnbbommelig Opvinbelfe. 3J?en

langt fra at forlange Silbebelfe, forbober

ban i et ©biet, at man paa barn maa
anoenbe Ubtrpffene -boiefl'', "belltg" og

anbre 93enæouelfer, fom bibtil bane oæ=
ret tillagte Rejferne af @biua, men fom
ban iffe pil mobtage, ba be fun tilfomme

@ub alene. Den moralffe 2oobog falbe

3nfuvgeutevue be -bimmelffe ^eglev,
fom oeb nærmere Unbevføgelfe fanbteé at

oære be ti 93m>. Diéfe SJubé Ooerbol*

belfe paabobeé ftrengt af Oprørere 2ln*

førere, ifæv jtmang=tnng og .ftroaug fe,

9)iænb, fom ev meget gobe Sbviftue og

(laae i ben Svo, at ©nb flebfe ev meb
bem. ©e Onber, be baoe libf, anfee be

for ©traffe og sDvøoelfev af beveé bim*

melfle fiabtv, ben Spffe, be have f)avt,

ev 33eoifev paa bane yiaate. SiHeb ftolt

3}bmt)g()eb og (Tvaaleube jpne tale be

om, at be peb 33egt)nbe(fen afbeveé^ove*
tagenbe fov omtrent ftve 9tar fiben fun

talte 100 til 200 ©eelrageve, og at be

nben beveé bimmeljre gabevé ^>iælp al*

brig funbe b^( ubrettet f)Mb be bar

giovt.

''35e-, fagbe en af bem , ibet ban
talte om be „fieifeilige, »ubfpvebe alle

©lage Søgue om oé. De ffge, at oi

bruge magifte ^unffev. 2)et enefie ©lage
iSKagie, oi bav brugt, er 33øn til ©ub.
Da oi baobe befat g)uug*D.uou, bleo oi

baarbt trængte; oi oar bengang fun 2 til

3000 iOIanb. S8i oar omringebe paa alle

©ioer af langt (Tørre 2Jntal; oi baobe

intet ^vubt titere og alt oort ^Jhtnbfor*

raab oar opbrugt; men 00 v bimmelfle

ftabev fom neb og oifle oé 23eten til at

bvt)be nb. 9Si (Tillebe oove jtoucv og

%m\ i Wbten og tiltoang oé iffe alene
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ni ©icmuniflonfl, men flcg albeleé »ore

Sjeufcev."

@fter ni fort $aué&eb tilføiebe ban:
»jj>»ié bet ev ®ubé 23illie, at »or

5-rebéft>rfte ffat »ære (Jbinaé ©ouocrain,

»il (jan bltt>e @biuaé @ou»erain; ftmé

tffe, »il »i bøe (jet.«

£>eu 3)»anb, fom fagbe bisfe Oib,
»ar en fammenflrumpeu, gammel, lille

*flerfon, fom faae pttbfig ui i fin gule og

røbe j?appe; men ban tænfte og talte

fom enkelt. #au og flere af Oanél'ige

bar forftaaef at tubgcbe mange 2lnbre

bereé egne mobige og mpralffe ftølelfer.

@t (5'rempel beipaa »av en ^higling paa
19 2lar, ber fulgte fom 9Sei»ifer meb en

£rop, ber reb ttl 9Jaufin, og fom, me«
bene ban løb tilfobtf »eb <£>iben af £olfen

Jj>r.
s))ieaborøé, uaflabeligt bab barn om

at ban, naar ban fom tilbage fra ©bang*
bae, »ilbc bringe ha\n en ©abel, men
tilltge formanebe barn til at afbolbe ftg

fra at r»ge, fra ©ruffetiffab og aubre

Safter, meb en eenfolbig 2ll»or, fom paa
engang »ar morfom og bennbvingf »errbig.

2)enne j?nøé, fom »ar ©øu af en lærb

9)tanb i Jpunan og fel» »elfhibeiet, baobe

fovlabt fin tfaberé J?uué i en Wlber af

17 9lar, for at gaae til Oprørerne* Seir

»eb ftroeilin og beeltage i »at erobre

Jvloberne og bjergene" — faalebeé be*

tegne Sae^pingé "feelltge erigere" beieé

ftoretagenbe.

2lt ber er ævgjerrige ^evfoner, fnilbe

Sflebragere og bereguenbe løftere mellem
bem, toiole »i iffe om, og »i bet»i»le

beller iffe, at SDiauge beeltage i Cpjlan--

ben af lige faa »erbélige og uccble $e*
»æggruube, fom bem, ber lebe mange
@briftneé Opføifel i Ueffen. iOien blanbt

33e»ægelfeué Sebere og Opbaoémænb er

ber umiéfjeubelige £egn paa en gob
©uurbeig, fom »i baabe »il ubbrebe ftg

blanbt bele 9Jtængbeu.

Oprørerne er nu i 93cfibbelfe af ^an-

fin, fom be falbe "Seeufing, ben (jt»m

melffc £o»ebftab", £fd)in*fiang, 2)ang--

tfeborø og nu nwlig 2Jmot), og er for £Die*

bliffet iorigt beffiæftigebe meb at for*

bebre og uboice 5æfhiingf»a:tferne »eb
biéfe ©tceber.

(3?iéfe 35e»a?gelfer i @bina, ber for

eubwer, ber bar åorfianbé oplofte §pii\e

for id ftore for @(jvi(ti anben Silfom*
melfe forberebeube SSccvf , og fom nøie
lægger "3Jiærfe til Siberueé £egn og 33e«

gi»enbeberne før og »eb ©»angelieté &or*
fmibelfe i be forffjellige Sanbe paa 3or*
ben, »il »opre at aufee font ©nbé »ife

tøturelfe for fit SolP iflerebelfe og Ul>=

friel|e, baabe »i »il t eu iffe ringe ©rab
begunftigc be af be ipelltgeé iDuéftDiianer,

fom i be fibfte Qlar er ubfeubte til Mte
i*anb af .ftirfene bøie tyræfibentflab t

3ion. 3 iit ftoie, i en laug£ib afben
mougolffe 3'OlfefTamme 9&?aubfd)u beber*

ffebe .ftatferbømme (Sbtna, le»er fra be

ælbfte £iber et #olt, ber allerebe i flere

ttifinbe 2lar bar befibbct eu i mange
J?enfcenber l)øi ©tab af (Jultur. jteiferen,

ber bor beftbbet en uiufftamfet £erfler=
magt og uccfleii bar »anet ©jenftanb for

gufrbommeltg £iibebel|'e, bar i ^orbinbelfe
meb eu ariflofiatiff ©taub OJiaubariuer)
bttubet golfet, fom be bar bebaublet meb
(tor foragt, til be gamle o»erle»erebe£o»e
og 3ubietuiiiger, og »eb at forbobe bem
al ©amfaibfel meb fremmebe kationer
binbret bereé »ibere Ub»ifling, inbtil

naonlig t bet 18be og 19be ^larbunbrebe
europæifte kationer bar tiltounget ftg

5lbgang til enfelte ^a»ne, og bibvaget

meget til bereé Oploéuing og friere Ub»if=

ling. 2)e ftlbigere bett)bningéfnlbe *egi»
»enbeber^i feloe Sbtnaé 3ubie »il aabne
©ubé genere 2)ørene til at ubfaae
©»angeliet, og ubfrie et i be celbfte ^tber
upaat»i»leligt af herren meget benaabet
^oif. Uiet.)

©fter 93re»e fra ©migranterne tattvet 28be 3uut paéfeerte be 3Jii*fouvifloben
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