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<£« Sale

f)olt>t af ^rffftbent 53. ^ounø i Xabernattet i @tore*6altføe*6tat> ben

8bc 9luguft 1852.

(Sortfat fra <Dag. 175.)

£>og Pilbe bette pære fhibenbe imob

tore forboméfulbe QlnflEuetfer, af inb*

rømme for et SDieblif, at@bviflué, i bane

igienløfenbeQrgenffaber, bar aflagt til at

gjenløfe noQenfombelft af bane £ænberé

©ierninger,— nogen anben leoenbe ©fåb-

ning foruben 3(bamé og ©oaé 93ørn;—
beffe »ilbe maaffee ifte ftemme meb »ore

fontb baPte gølelfer og længe inbfugebe

gorbomme ; men ban bar gienløft forben

;

ban bar gjenløft 3)?ennefleflægten og alt

Sepeube ber rører f(g paa ben; og hM
»il fnlbenbe ft'n eoangeltfle 9)ræbifen naar

ban operpinber fine gjeuber, og lægger

alle fine gienber nnber f(ne gøbber —
naar ban ttlinfefgjør 3>øben, og ham ber

bar bene $raff — naar ban bar opreifl

bette Øiige, og fnlbenbt ft't QJrbeibe, fom

gaberen gat) barn at gjøre, og o»ergioer

bet til fin gaber, figcnbe: "3eg hav gjort

Qlrbeibef, jeg bar fnlbenbt bet; ieg bar

ei alene fifabt SSerben , men jeg bar igjen-

løft beiv, jeg bar paagef oper ben, og jeg

bar gioet til bine fornuftige SSæfeuer,

fom 3D«i bar f!abt peb mig, bereé £anble=

fribeb, og ben bar »æret beflbbet til gulb*

fommenbeb af enb»er fornuftig ©fabm'ng,

etbPerf Zviw af løteuneffeflægten; ieg bar

beparet bereé #aublefribeb ufræufet; jeg

bar paagef o»er bem, faget £>oerbefh)velfeu

af alle bereé Jpaubliuger, og bolbt ^ienne*

flere ©ftæbne i mine jpænber; og jeg

bar fnlbenbt min ©Pangeliepræbifeiv, ibet

ban præfeuterer bet fulbenbte %$ttit for

ffn gaber.

ZU at præbife een ©pangeliepræbifeu,

bebøoeé netop faaban en @bara£teer fom

grelferen; og benne btep begmibt meb

alle ^Renncfleré 58eg»nbelfe paa benne

etter en anben 3ovb; og »il albrtg ffutteé

førenb ©ceuen er flnttef, og alf er fufb*

enbt og Øtiget er ooergtpet til gaberen.

3eg »enfer blot at fee inb i nogle

®ele af ben, fom ben fommer fil mig i

bet ntftenbe Qlavbunbrebe af ben ermfte--

lige Stbéreguing. 3eg pil nu læfe en

;
Qlabenbaring, ber blep gioen til Sofepb

i
©mifb iun, og ©ibuep JKigbou , falbet

1

et @pn: Sptfer o 3 #imle, og gip Qlgf

j

o 3orb, o. f. p. @ee Sævbommené og

lagrene 23og, 92be Wbeling.

©iéfe ere ©rbene af ©gnef, ber bleo

gipet til 3ofepb og ©ibueo. Wit ©inb

bPiler paa beffe ©ubieff, paa benne $eel
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af ©aliggiørelfeué ©oaugelium; 09 bar

boilet berpaa, mere etter minbre, i faare

mange Slav. De £>mfrænbigbeber, bev

omringer mig naften baglid; faabanne

£ing, foni jeg fecv og f)ørev, rommer mig

til at anftitte betragtninger Gbft s3)?euueffe<

{lægtene Silffanb; frembringer feoé mig

en ftor 33egjerligbeb efter at ubftnbe —
at lære l^oovfor tingene er faabanne fom

be er; 6»ovfor bet er, at Jperren flulbe

bpgge en ©lobué faaban fom benne 3orb-

fugle, og fætte ben i 93eoægelfe — ber*

næft befolfe ben mcb fornuftige SSæfener,

og ffben efter fafte et ©lør ooer itt £ele,

og ffjule f(g felo for fin ©fabelfe —
fljule for bem: fin Sstidbom, Jperligbeb,

©anbbe>, Sortræffeligbeb og fanbe hvinet'

per, og baué ^)lan ilet ban bannebe forben.

Jpoorfor fade lette ©lør ooer bem,

og forlabe bem i fiilbfommeu })iørfe —
ooerlabe bem til at bortføreé meb oilb-

farenbe gævbomme, og nbfat for afflagé

Rnggeéløébeb, ber oilbe gjørc bem ujlif*

febe til 9?æroæretfeu af ©ub, feam fom

fatte bem feer paa Sovbené jtrebé. SWifl

baglige erfaring og 3agffa<ielfe fommer

mig til at erfmibigc mig om biéfc £iug.

.Kan jeg ttlffrioe hane 93ii6bom 9llt, han

fom bar organiferet benne 3orb, og be--

folfet ben meb fornuftige 9Sæfeuer; og

fee ftolfet ærligen athaae at gjøre ret

bele ben gaujle Dag, og »ilbe iffe løfte

j?aanb etter Jpæl imob ben almægtige,

men oilbe better baoe bereé Jpooeber iHilte

fra bereé droppe, enb »altære barn. Og

bog, bi bører @en flfrige paa bøu'e jpaanb

:

bette er ©ttbé 2o», bctte er ben rette

93ei; en Qlnben paa »enfrre, ffgeube let

(amme, en anben i ftroitfeu, og en anben
|

bagoeb; og til etboert tyunft af @ont;

;

paéfet, £unbrebcr og Sufinber af bem, ,

og alle afoigenbe ben ene fra ben anben. !

De gjør tit 33ebfre be fan, let fnb*
\

rømmer jeg. ©ee Sorbené 3nboaanere,

bborfebeé be afoiger i bereé Wnffuelfer,

og i bereé Religion. £oab er Religionen

nutifbagé? £oab er alle borgerlige 2o»e og

Regieringer nnomjrnnber? De er blot

#olfefagn,| nben een eneftc Uubtagflfe.

<3Jion Volfet oeeb — at bet er kraften af

bereé Opbrageffe, ber gjør Ret og Uret I>oé

bem? Det er iffe ben Sinie £erren bar

braget; bet er iffe ben 2oo herren bar

gioet bem; bet er iffe ben Retfærbigbeb

ber er ooereenéftemmenbe meb bane @baraf*

teer, ber bar ffabt alle £ing, og »eb fin

egen 800 regierer og ftwrer aUe£ing, —
men ben forboméfttlbe Wnffuelfe be er op-

lærte i
— ben forub baote Sølelfe, ber

er aolet i 5D?ennej!ené 95ørné fjerter,

formebelft omgioenbe ©ieuftanbe; ibet be

er 25æfener, ber er mere etter minbre af»

bcengige af Cmfrænbigbeberue. — 3 bet

be faalebcé (ebeé til at afvige fra bin-

anben, aoleé ber 1 bem forfiettige Sølelfer;

let fommer bem til at afoige i <3n\\\l-

fætniug, £>iemeeb og 23afg, i beveé ©æt"

vaner, Religion, Sove og buuélige©ager

i bete betmenneffeligegio; og bog anfeer

@ub»er, af boer kation fom er nnber

himlen, lig felo for at oære let bebffe

?yolf; at be er be Retfccrbigffe ; bar be

fornuftig (le og bebfle iDiamb til bereé

græder og Regenter, og er fomue nær«

mefi til let ben almægtige $mt forbrer

af bem. Der er ingen kation paa3or»'

ben fom iffe uccrer biéfe Sølelfer.

@cct at Ut ©pørgémaal opfommer

i

(

3KcnnefIebebené forffjettige ©efter —
mon iffe be ©ib(rebagé--.$eUige tccufe at

be er be bebfle Jolf unber bele himlen,

ligefom oi felo? 3,0, netop; jeg tager bet

til mig felo. De ©ibfrebagé-J>etlige bar

be jamme Jolelfer fom be øorige 5olf;

be tcenfer ogfaa, at be bar mere 93iié=

bom og jtunbflab, og er af alle ftoff paa

3orben nærmeft t(t fRdtt.

©æt at 3 oeføger Ubina, og blaubeé

mebbe „bimmelfTe" SSæfener berflebé; 3
oif ffnbe et ?5olf fom befpotter og befeer
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eibcerf anbet golf, og ifær be @britfne.

De anfeer ft'g fel» at »ære belligete, vct*

færbigere, oprigtigere, ærligere; i 93efib*

belfe af mereOpft)éning; be betragter ftg

fe(» fom bebre opbragne; bebre i enbber

Jpenfeenbe, i atie bereé borgerlige og relt*

giøfe ©fiffe, enb nogen anbeu kation
;

uuber J?imfen.

©eet at 3 bernæfT beføger ©panien,

ber t>it 3 ftnbe 9D?oberen, 33ebfremobercn,

og Olbemoberen til atte be cfyriflelige

Sroeébefjenbelfer paa 3<nbené 5?rebé —
enbffjønbt biéfe er blot en ringe ©eet

af 9)?ennejfejlægten, i ©ammenfigning

meb atte 3nb»aanerne paa 3orben. 3?g

troer iffe en Sototebeel etter ©ertenbe--

beel af 3Mbené 3nb»aanere troer paa

3efné @bri(Tué — og fanbft)ittig»iié iffe

een Srebiotebeet af bem.

Sag npmobené (Jfjrijrenbomé 9){ober;

gaa tit Statien — til 9?om, 6^nbeé 9le*

gieringé*©æbe, og »i ftnbe at be ogfaa

betragter ftg felo fom bet bebfte golf i

SSerben — be nærmefte tit Jpevren og

lettene <Bti — og bet mere enb noget

anbet golf P«« Sorbené .ftrebé.

33eføg bernæft ben førffe ^rotefraufer*

jtirfe ber bfe» organiferet. og be anfeer

j'fg felo nærmere rigtige enb bereé Glober

etter nogen af bereé ©øftre. 3 fan faa-

lebeé følge ben neb tit ben ffbfle £Hefor*

mator paa forben; og ba fræbe tilbage

tit bem »i falbe bebenffe; tit atle ber

nogenfinbe leoebe, fra bet ©teb fjoor 97oa

(anbfatte f(n 5Irf, til Opbcggelfen af

33abelé £aarn; og i bereé Slbfprebclfe,

lægge 5ftærfe til bereé gobfpor tit $lan=
|

bene og gaftlanbene unber bele Rimtene,

;

og 3 fan bog iffe ftnbe et golf ber iffe

!

troer , at be ere nærmeflmgtige i bereé
!

Religion — mere rigtige enb bereé 9fa>

!

boer, — og bar ben bebffe borgevtige i

Øtegjeringéform.

©eet at 3 folber paa bette »ort Sanbé •

oprinbelige 3«^«^" — biéfe »ilbe !

3nbianere; »i fatber bem barbarer; Pi

fatber bem Rebninger, ©filtet (5ber »eb

eberé gorbomme; tab bem »ære ganfle

forglemt, fitligemeb at eberé Opbragelfe

og forrige Meninger, eberé religiøfe Sæve«

fætninger, etc, og (ab eberé ©inb »ære

i aabent ©mi foran ben afmægtige,

feenbe tingene fom be er, — og 3 »il

ftnbe, at tømt! felofamme golf »eeb ftge<

faameget om herren, fom noget anbet;

figefom ben øorige t))?ennefTefiægt, fyavt

be en Dtæffe af 3beer og ©fiffe, ber er

bereé Opbragelfe færegen.

3eg inbrømmer alt bette; og jeg inb«

rømmer bet paa ©runb af min egen

.ftnnbjfab, fom jeg bar angaaenbe 3<H"bené

3nb»aanere; bette »eeb ogfaa ©uboer,

fom er befjenbtmeb be forfJiettige Sanbeé

forfljettige ©æboaner og Jfteltgtoner.

2ab mig gaae ooer tit ©ngfanb, og

føre mine nnengetfle ^Weninger og iJJJane*

rer meb mig, og fee om jeg iffe »il bti»e

til Satter. tab en ©ngelffmanb gaa ooer

til ©fotfanb, og tale og b<utble efter en«

geljl 3J?aabe; bet »i( afotge faa»ibt, at

man »it tee ab barn. Sab en ©fotfe

etter en ©ngelflmanb gaa til 3rfanb, og

bet »it »ære ligeban. 2>enne goriTjel

paa gøletfe, 35ømmefraft og ©æboane

eriflerer i btne Sanbe ber er faa nær

binanben. £)erfom 3 gaaer tit granf-

vig, 3 »it ftnbe at be træber ©ngtanbé

©fiffe og Manerer nnber gøbber, fom

noget ber iffe er »ærbt af lægge ^ærfe

til. ©fnfbe3g«ae faalebeé fra eet golf

til et anbet, beelt igjennem atte kationer,

3 »ilbe ftnbe at be afoiger i bereé religiøfe

og nationale ©fiffe, ooereenéflemmenbe

meb 5)?oberené og ^ræflené Særbomme.

tyaa benne 9J?aabe er bet at 5)?ennefle<

ffægtené ©amoittigbeber banneé —
»eb ben Opbragelfe be npber. 3
»eeb at bette er fanbf, af eberé egen Qhr*

faring.

Det 3 eengang befragtebe, maaflee,
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fom uoæfenligt i 9Migion, 3 nu (>ctvafl=

ter fom meget »æfe uligt, ©et fom 3
eengaug agfebe at »ære utømmeligt i

©elffab, er bte»en faalebeé »ubDccocf i

eberé frølelfer, »eb at 3 »ænucé bcvttl,

at M titflbft foneé ©bev at »ære ganffe

fornuftigt.

9Jaar 3 faHtev et 33lif ooer 3otbené

beboere, »il 3 ftnbe at alle 9ktioneré

religiøfe Særefætninger fjav ilt Ubfpriug

fva bereé Opbragelfe ; følgelig, berfom »i

ffulbe frcmtfilte bele 3orben for pi, og

nøiagtig forbøre bem, »i ffulbe ftnbe at

3orbené Stationer, faaoibt be oeeb og

forflaaer, giør omtrent bet bebffe beoeeb;

be er omtrent (tgefaa ncer »eb at »ære

rigtig, font be »eeb b»orlebeé man fan

»ære bet.

Diéfe 3itbianer--@tammer afoiger fra

biuanben i bereé Sænfemaabe og 'Sølef-

fer; be friger imob biuanben, og giør

5orføg paa at ubipbbe ^tuanbeu ; og

boorfor giør be bette? Jpoorfor, "forbi

3 er iffe faa retfærbige foin »i er, og »i

ønffer at bringe ©ber ooer til »or£ro.»

3 feer biéfe kaliber af 3ubianere gjøre

biéfe ^ing, og 3 foragter M. ©æt at

3 ubflræffer 93riucipef, og fører bet

iblanbt 3orbeué flørflc kationer; 3 »il

fee dronning SSictoria, een af be mæg»

tigfle Regenter, fibbenbe fom #ooeb for

een af be mægttgfte kationer paa 3or--

ben, ubfenbe fine @tribé=.ftræffer iblanbt

biéfe »$immelfje», uebbrpbe @binaé3fture,

bombarbere bereé ©tæber, fafle Sorotr;

ring inb i bereé ©tater, og øbelægge

Sufiuber af bereéftolf, — foinge ft't ftore

9tigeé Ubftræfuiug ooer 3ubieu. £>g

(joorfor alt bette? »5or at uuberfue jer

Rebninger, og bringe jer ooer fil pore

mere oplpfle ©fiffe og ØMigion.

©taaer een kation op imob en anbeu

for at føre 5?rig, ubeu af ftaoe 53eoeg*

grnnbe, faabaune $8e»eggruube, fom be

»iføiøre gjalbenbe fom gobe og filfhæf*

fetige? SSileetftolf ftaa op og førefirig

imob et anbef, uubtagen 9$eoeggrunben,

ber beoeger bem, er af faaban 9iafur, at

ben reffærbiggjør bem i bereé egne Zaw-

fer og Dømmefraft i at banbfe faalebeé ?

9lei. Der er iffe et 3olf paa benne

3ovb, ber »ilbe gjøre bet; alle mener be

at gjøre bet, ber fimeé bem gobf.

Der er 3øberue — buffer paa at be

er et meget religtøé ftøff inbfil benne

Dag; et mere religiøé ftolf fjar albrig

leoef, bet er, 3»baé ©tamme og 33enja*

mine baloe ©tamme, ber bleo fifooeré i

3erufalemé2aub; be er faa nibfjere fom

noget 5olf fan »ære iubtil benne Dag,

for bereé ftæbreé Religion; og boor fan

3 fee bem iblanbt 3orbené kationer,

ubeu at fee et foragtet og forfulgt ftolf?

^ationerneé £o»e bar »æret inbreftebe

til M ubtri)ffeltge $>iemeeb: at bræbe

og ubrwbbe bem af 3orbeu. 3a, mibt i

9?atiouer ber flge at be bolbe |lg til

(Sbriftenbommeué Særbomme -- ber gioer

2ooe, og laoer 2o»e og fætter bem i „ftraff,

— bar man laoet Sooe ferat forflorre

bem ; beruæfl flage nb imob bem, og op*

famle ^øbelbobe tit at forfølge og øbe*

lægge og ubrpbbe 3øberne af 3orben.

Uagtet alt bette, ml be forfage bereé

Religion? Wei. — De bar ttltfebet flg

at fleneé paa ©aberne, bereé £ufe at

brænbeé ooer bereé ^»ooeber; men »il be

forfage bereé Religion? 91ei. — De »il

beller omfomme.

De Sbridne ftger be er »range; og

| "ben Retlige Otomcrfl^afbolfle Jtirfc

»ilbe b«oe bræbf boer @en af bem, for

Qlarbunbreber ffben, \Mé iffe @ub baobe

forieftet »eb fine bellige ^ropbeter, at be

ffnlbe »ebbli»e og formereé; be er bleoen

forbeeff, ubilrøet og abfprebf iblanbt 3or^

itwé kationer, tit at opftjlbe benne og

mange flere af tyropbeterneé Ubtaletfer:

og be er ligefaa paabolbne nutilbagé, meb

^»eufpn til ben Dtetigion, fom i 3)tofeé
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Dage, Dfl center 09 feer ligefaa ængftelig

eftev 3J?eéfIa$.

©amoittigtøeb ev tittet aubet enb fRt-

fnlfatet af 3ovbené 3nb»aatteieé £>pbva*

gelfe og £vabitionev; biéfe ev familien*

»æ»ebe nieb beveé Jølelfer, 09 ev ligefom

en Jtappe, ber albeleé omfatter bem, i

Grgenffab af 9?abof!aber, Sfolt etter 3»bi«

»iberj be fammenfætter ben ©lage 9te»

gjering og Religion, og følge bet Sød

famlet og enfertimé, bev fmteé bent fel»

at »ære gobt.

9?aar ri feer paa ben bele ©fabelfe,

og tet tilmeb, fra Qlbamé Dage, neb tit

benne £tb, b»ab feer ri ba? Grfter t)t>ai

ber læfeé af 33iblen, b»ab ber figeé af

3efné @briftué, og atte be gamle *PrO'-

Poeter og 2Jpoftler, — oil en&oer ©iæl,

entrer ©011 og 35atter af 2lbam og @»a,

ber bar leoet fra Ooertræbelfené Dag
inbtil benne Sib, ber ril lere fra benne

2ib og frembeleé faalænge font nogen af

2Jbamé og @»aé 2(ffom fjfal rebblioe paa

3orben, — mebminbre be fjenber 3efné

@6rtftité, og bane ftaber, og annammer

ben J?etttg<9lanb, og berebeé til at boe

6oé taberen og ©øniien; bliuer befjenbt

meb bem, og omgaaeé meb bent — atte

bli»e forbømt; entrer ©teet af bem blire

fettbt til Jpeloebe.

Cg b»ab feer ri næft efter bette, fpør»

ger jeg? 9Si feer at bele @&rifTenljeben

er færbig til at Ijngge f(n e jtløer i bem,

font troer paa 3efné @f>riflué, og ftræber

at fontme til benne Æunbffab, og til at

fnttfe bem, og rire bem neb, og »ebbli»e

at fafte fifl o»er bem, og trt)ffe bem neb

— neb til „SBunben af ben bnnbløfe

Qlfgrttnb", og fafte 3ern> og 93lt)lobber

orenpaa bem, for at bolbe bent ttebe.

Qettt er fjoab »i feer, og bele ©fabelfen

fan ogfaa fee bet, berfom ben »il aabne

fin Spine.

3eg flfal iffe paatage mig at berife

Wt fjrab jeg ffger afSSiblen, bog bet er

ber altfammen.

5Keb Jpeufgn til be færegne og for*

fljettige Silbannelfer af 9}uttbené 3ieli*

gioner, »il jeg flge, »i fan fee be fevfte

©runbtræf af @6vi|Ti Religion, b»ilfe

bar eriftevet iblanbt bem fra be Dage

be falbt fra ben fanbeOrben, inbtil nær«

»ævenbe Dag.

Derfom 3 fttttbe iffnn t)bmt)ge ©bev,

inbtil eberé SPine bleo oplufle »eb @nbé

5lanb, »eb Jtnnbffabcné Qlanb, faa »ilbe

3 fitnne forftaae 2ing fom SSevben iffe

fan fee; og forftaae at bet tilfommer et*

fjrert 'SRenneffe nøie at fjenbe for ftg fel»

3orbené 3nb»aanereé £ilfranb. £)lb*

tibetté 5lpoftler faae ben; 3efué G&rifttté

»ibfte alt beéangaaenbe; og 93ropfjeterne

førenb bem, be profeterebe og flreo og

præbifebe om &oab bengang »ar paa

3orben; fjbab bev 6a»be »æret, og (j»ab

ber »ilbe bli»e.

iJKan fnnbe gjøre bet ©pørgémaal:

fan noget ^Henneffe i $>erben profetere,

nbett at beflbbe benne 9Janb? — 9tei, be

fan iffe. De fan profetere Søgne »eb

Søgnené Qlanb, »eb 3nfpiration af en

løgnagtig ?lanb ; men fan be fee og fov-

(Taae tingene i ftremtibett, faa at be fan

profetere fanbfærbigen om tilfommenbe

$ing, mebminbre be er nbftyret meb tyro*

Pbetiené Qlanb? 9M! @r Mtc etboert

tJKenneffeé Sftettigbeb ? 3aM er. Sittab

mig ber at bemoerfe, — bette f^olf, fom

falbeé @ib(rebagé*£ettige, maa fomme til

ben ©fole br-or be »il lære, (berfom be

iffe bar »æret ber atterebe), b»ov be »il

»bmoge flg, ø»e Øletfævbigbeb, foibevlige

©nb, og bolbe b«né33nb og SBefalingev.

Devfom be iffe bar faaet nbeelte Sølelfer,

»il be bli»e rerfebe inbtil be bar bem; ei

alene inbtil enb»er af bem {fal fee fel»

og profetere fe(», ba»e ©mier fel»,
—

men bli»e befjenbt meb alle be ©rnnb*

fætninger og 2o»e, ber er nøbrenbige for
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bem at »ibe, faa af be o»erftiger ben

^øbuenbigfjeb at nogen lærer bem.

@r iffc ben $ib tilfommenbe, uaar

jeg Ijlal iffe flge fil min 9?cefte: fjenb

Rerren, fovbi ban »il fjenbe barn ligefaa

gobt fom ieg? S)ette er bet 5olf bev flat

fomme bertil, tibliga-e eller feneve. .ftan

»i tomme bertil? 93i fan. ©erfom3er

flittige og trofajle ©ifciple i ben ©fole

3 er inbtvaabt i, flal 3 faae Sekter ben

ene efter ben anben, og gaae ftabig fiemab,

inbtil 3 fan fee og forffaa ^vopljetiené

og Qlabenbarelfené Qlanb; fjmlten fan

forftaaeé o»ereené(Iemmenbe meb en fofte*

mafifl ©runbfatning, og fan tDbeliggjøreé

faa at et søiemtefle foiftaaer ben, ligefaa

»ibenffabelig fom ^refeéfor 9>ratt, fom

ffbber bag mig, fan føfe en aflvonomiil

£>pga»e.

3eg agter iffe at gaae tnb berpaa,

etter at flge noget til 33røbrene, eller til

bette ftolf, meb £>euf»n fil bereé baglige

93anbel og Ranblinger. 3?9 foreflog ar

rafte et 33(if paa 3orbené beboere og

bereé ©titling, at 3 og jeg fnnbe for*

flaae at ferien ben Qllmcegtige f>ar fin

^aaut i alle biéfe ©ager; at herren er

paa 3ovben, og fplber Umaaleligbeben;

ban er alleftebé; f>a\\ bicterer(9ou»evucurer

og gonger, og leber alle 3orbené ytatio-

neré QJffairer, og fjar gjort bet fra

Qlbamé ©age inbtil nu, cg »il gjøre bet

inbtil Scenen flutteé og SScerfet fulbenbeé.

©er er fim een (*»angelieprccbifen,

buffer paa M, ©øffenbe; og ben %ib

ber nbforbrté til at prccbife ben er fra

galbeté ©ag, etter fra ben ©ag ia 5lbam

og bane Rtiftru @»a fom (jer paa benne

flanet, og fra ben 2ib, inbtil @briflué

3efué f>ax unberf»unget ben fibfte fjenbe,

b»ilfen er ©øben, og lagt alle Sing nn*

ber fine ftøbber, og fulbenbt alle Siug

benbøvenbe fil benne 3orb.

©a bil @»augeliet »cere prcebifet, og

bet og bete SSirfninger bragt op og

prccfenteret for Jaberen.

9?u f)$ab flal »i giøve meb 3orbené

3nboaanere? ©ereé fanbe ©fitting fan

fvemftilleé for eberé ©iub, berfom 3 »il

roligen betragte ben. (5'tboert ^Jieuneffe,

enten M f>ax reift etter iffe, berfom bet

er befieubf meb Sftattoueineé Riftorie, fan

paa eengang fee, ben JorHiettigbeb ber er,

af Religioner, ©fiffe, Sooc og Regieringer,

og berfom 3 fif appellere til eberé egne

fjerter, fan 3 forftaae ?larfagen til benne

'5orffiettigr>eb.

Qltter ter er be kationer ber b«v le*

»et førenb oé — f)»ab ffal »i giøre meb

bem? .Og Ijoilfen er bereé ©titting i ben

anben SSerben? R»ab tyfé »i nu at flge

om bem? 3*9 f«» fortcelle bet iftortfjeb.

3Si er ifærb meb at prccbife ©aliggiørel*

fené (£»angelium for bem, for be ©øbe,

— formebelft bem, ber b«r fe»et i benne

Ubbeling; og tet eren©eel af ben ftore

©oangelieprcrbifen, libet f>ev og libetber,

ber er nøboenbigt for ben kation fil

f)»ilfen bet er gi»en. 9Keb Renfmt tit

itørbom, Regler, ©fiffe, og mange @a*

framenter, ba maateé ber nb til 3orbené

3nb»aanere, til enr)»er tfcer efterfom be

bebøoeé, i £5»ereeué|Tetnmelfe meb bereé

©tillinger, og f)»ab ber forlangeé af bem.

3 fitune »el fpørge, fjbab maaleé ub

til oé? 3*9 f»arer; be Orbinan^er, be

©aframenter ben J?erre 3cfué Sbviffué

inbftiffebe for at fvelfe 3øbcvne, for bele

3éraelé ^itué, og bernceft for Rebningerne.

1)ette er ^»angetiet — ben ^lan til

©aliggjørelfe Rerren bar gi»et oé. ©ette

er Riget fom Rerren f>av fremflittet for

oé; bet famme ban fremftittebe for 5lpoft«

lerne i 3?fu ©age. 9ht bet tilfommer

Jolfef at giøre f(g befjenbt meb biéfe

£o»e og ©a(iggiørelfeé*Drbinanjer, ber»

nceft an»enbe bem til bereé Si», og bet

»il frelfe ligefaamange i bet celeftiafe Rige,

i ftaberené og ©ønnené ^«r»cerelfe, fom
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ber »il uøiagtig fjo(be ftg berttt. 3)etre

»i fæfer i ben betlige 93og; »i bar ben

for oé fjele Siben, at Ctgefaa mange fom

Dit tro 3efu €6vt|Tt ©»angelium, eftevleoe

befé gforbringer i bereé £i»é Dage, og

bøe i Sroeu, ffat amtamme eu $ivm\$

jtvone meb Qlpoftferne og afle beSrofafte

i ©brifto 3efu.

Jpoab nu? 3eg bit fovfceUc ©ber en

^rarié af be <5ibftebagé*£eUigeé'.2©lbfter

ialminbeligbeb. gor ©rempet: 3^3 foin^

nier op fjer og præbifer ©»angetieté 5»lbe,

maaffee tit 3ubi»ibcr fom albrig &'øvté

rebe bem atte til Sorbømmelfe, og »ar

tilbage næfte borgen. Jpan bar eubogfaa

eu af bc bebfte 3J?ænb, »i i)a>obe. Det

»av paa ©Vunb af langel paa Jtttnbffab,

at 6an gjorbe faafebcé. — 3eg gaaer og

præbifer tit Boltet, og fortæller bem »eb

©ttben af en&»er tyv&ittén, at ben fom

troer og blioer bøbt, ffat bli»e fatig; og

ben fom iffe troer, jfal forbømmeé. 3eg

»ebbliøer ber at præbife Dag efter Dag,

Uge efter Uge, ^Kaaiieb efter "SDfaaneb,

og bog troer 3ugeu mit fJSfbrtéébnrb, faa*

»ibt jeg »eeb, og jeg feer iffe nogen Segn

itt før i beveé £i», og jeg flutter meb bertit. fyva'b ffat jeg gjøre i bette Sil*

at ft'ge, 3 fom tro bet, fom jeg f)<U' fagt fætte, berfom jeg er fenbt tit at præbife

©ber, ffat frelfeé; ^vié iffe, flat 3 for--! ber? fan 3 »et fpørge. 3 maae uebbli»e

bømmeé. 3eg forfaber ©ienftanben ber.

"^3U\\", .ffger ©en, > ftger iffe øifcten

faatebeé?" 3 burbe fel» forftare ©ber

bet. "3eg fagbe fun, tj»ab gretfereu

tærte — b«u ffger: »©aaer nb i at SJer«

ben , og præbifer ©»angelium for enb»er

©fabuiug; ben fom troer og b(i»erbøbt,

ffat bti»e frelft; og ben fom iffe troer,

Hal forbømmeé." @iget jeg iffe ixt

Samme?" 3 fortaber tit ber, gjør 3
iffe? »3o; Qtpoftlen forlob bet ber, og faa

giør jeg."

3eg ønffer at forftare bet tibt mere,

o»ereen6ftemmeube meb bet iæ»ne, enfol*

bige, engelife ©prog. ©ttmmen af benne

^rarié er benne: naar jeg bolber cn

at precbife ber, inbtil be, ber fenbfe eber,

ffat ftge tit eber, at 3 ffat fortabe ben

3Sirfefrebé; og berfom ftolfet iffe ub»i-

jer »eb (tue ©terninger at Xiet troer, faa*

læuge be fommer for at (jøre mig, »it

jeg »ebbfi»e at tatc meb bem inbtil be

»ifcr Silbøietigbeb tit ©»augefiet. —
ip»orfor? Sovbi jeg maae »ære taatmobig

meb bem tigefom Jperren er taalmobig

meb mig; tigefom herren er barmbiertig

mob mig, »it jeg »ære barmbiertig mob

Wubre; tigefom bau blioer »eb at »ære

barmbiertig mob mig, følgelig maae jeg

»ebbti»e at »ære laugmobig og barmbiertig

mob Slubre — taalmobigen »ente meb al

5tib, inbtil ?yotfet »il troe, og inbtit be

©»angelte*9)ræbifen, og be iffe troer er berebt ttl at bti»e enten 5Ir»iuger til

^at> jeg ftger, befegler ieg ftrar beveé

Jorbømmetfe. SBrøbve! troer 3 noget

©aabaut; fom bet? 3eg troer bet iffe;

bog er ber mange af be 2©lbfTe faa uri*

melige.

3eg buffer, at jeg i ©ngtanb fenbte

en 2©tbfte til 93riftof, for at aabue en

Dør berflebé, og fee om 9Jogen »ilbe tro.

j?an b«»be tibet mere en trebi»e 2J?ile

(engefff) at gaae; ban tager affteb en ! getiet; og tigefom 3efué ©bvifttté, og bane

Ut celefltate Sftige, etter ©ugle til Diæ»ten.

Da 3Kormoné 33og førft »ar trt)ft,

fom ben i mineJpænber omtrent to etter

tre Uger berefter. 2roebe jeg flrar før-

ffe ©ang ieg tæfte ben? Txn ffianb, ber

bragte ben tit mig, fortalte mig bet ©amme;

ban ftger: ^(tte er ©atiggjøretfeé ©»an--

getittm; en Qtabeubaring herren bar frem*

ført tit 3^v«eté ©ieuføéiting; tet er ©»an*

borgen, og anfommer tit 58riftol; ban

præbifebe ©»angeliet for bem, og befeg*

3tpoftte, maae ®u tabe Dig tøbe tit

©»nberneé JJorlabelfe, etleré »it 2>u bli»e
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forbømt. ©top libt figer jeg. 3eg »ar

tnbbotlet i mine Srabifioiter i ben @vab,

og mine fovubbaote Jølelfev »av faalebcé

fammen»æ»et meb min hofliv, at bet »av

næfren gaufle umuligt for mig af fee; og

enbfljønbt jeg i mit bele Si» baobe feef,

at ftolfeté Srabttioner »av al ben 9!efi*

gion be 5at>t>c , faa lja»be jeg bog fel»

faaet en j?appe o»ev mig. 3eg ffgev.

»ent libt; ^oab ev Særbommen af ben

23og og be 2Jabeubaviuger Jperveu bar

gioet? Sab mig ben»eube nutJpicite ber*

til; og efferat jeg fja»be gjort befte, fcenfte

icg eubnu at jeg (jaube ligefaa (Tov 9tet

fom nogen ^inben paa 3<>vben til at fov*

ftaa ben fel».

3cg unbevføgte og ftubevebe (Sagen,

i to 9lav, føveub jeg begoemmebe mig til

at annamme benne $og. 3/g »ibjle ben

»av fanb, ligefaaoelfom jeg »ibfle at jeg

funbe fee meb mine SDine, ellev føle meb

mine $ingve ellev fovnemme meb nogen

af mine ©anbfev. $ar>i>e iffe bette »a>

ret Silfælbet, jeg »ilbe albvig baoe an-

uammet ben t nbif fe benne ©ag ; bet »ilbe

alt fmteé mig at »ære ubeu ftovm og

Sæffeligbeb. 3eg ønffebe tilftvceffelig

£ib til at blioe o»evbe»ii(l om alting

fel».

3efu Qhvitti @'»augelium maae pvæ*

bifeé fov alle ^afionev til et SSibne og

et 9Stbneébt)vb ; fil et Segn paa at 2?a*

gen ev tommen, ben fatffaffe £ib for

£evven at gjeuløfe 3ton og inbfamle 3^'-

rael, bevebenbe fov Mennefleué ©øné
Sitfommelfe. ; 9har befte Qroangelium

præbifeé til'5olfet, ©omme »il fioe itt,

og 9lnbve »ibe iffe om be flal fvoe bet

ellev iffe. 2)effe ev 93evbeué 2il(Tanb;

gaae ub iblanbt 'Jolfet ; gaae ihlaiM

ebevé egne Naboer!« faa fan 3 fee M\
fovbi £erren bar vøvt »eb ebevé Sovffanb

meb ©anbbebé Qfanb , feer bet ub fov

Qrber fom om Dele SSevben »ilbe fvoe txt,

bevfom be blot fnnne bøve ebevé 93ibneé*

b»vb; 3 9«««i' ben og præbifer for bem,

men, til eberé Soruubring, føueé be al«

beleé uinfereéfevebe; ©omme falber i

©øen, og Wnbre brømmer om bereé 9lolé;

gaarbe og Grienbomme.

^etbobilteu »il fortælle ©ber, ban

hav ba»f ©»angelief fva (In Ungbom af,

og ev bleoen opbvagen i iOTetbobi(l--©am-

funbef: og ligefaa »il &»æfereu ; og lige*

faa ^veéboterianeren ; og ligefaa ©iæ»
ferne, fov be ffgev be ev bet enetfe ftolf,

fom beiebev fov Millenniet. j?»ab bet-

er So» ber er iffe ber; og b»ab ber er

So» ber er iffe ber. 3eg bav »æret »anbt

til benne ellev biin ©ubéborfelfeé^es

tbobe; og jeg bar børf ben gobe gamle

?oue alle mit Si»é ©age.

^efbobiflerue fommer og fifler, 3
fan bli»e bøbt »eb D»erøfelfe eller »eb

33efrænfelfe eller labe »ave af bøbré, for

ber er intet 93æfenligt beri. jGrn 5fnben

fifler : 3 fan beeltage i £evrené 9Ub»er,

om 3 ønffer, eller og faa labe bet »ære,

forbi bet er u»æfenligt; berfom 3 blot

fwnger ben gobe gamle Zone, faa er 2flt

gobt.

mu jeg giør et ©pøvgémaal : £»o er

ben fom fovffaaev ffg paa ttt fom bører

©ub til; b»o fan fljelue imellem ©anb»

beben og 23t(bfarelfe? J?»or er bet Men«

nefle, b^ov ev betjolf nu i SSerben, ber

fan gjørebet? ©c eri(Terer iffe. 93ring

ben bebfle 35iiébom af SSerben frem til

beveé ^icelp, og fee om be fan fjenbe be

gubbommelige Siug. Sab et Mennefle

Ofioe ubflpvet meb 3efu Sb^ifli Qlaben*

bavingev, faa »il b«» ffflc paa eengang:

be fan iffe — itt ev umuligt. Sab ben

veffcpvbige ®ommev labe fin 35afuu l»be,

b»ab »il ban ftge? 3eg fan læfe @ber

td i benne 95og (33iblen).

j?an er meblibente mob alle fine

Jpcenberé ©jevninger ; ban^ Sflieuløéningé«,

Jrelfeé* og ^avmbievtigbebé'^lan er ub«

(liaff o»er alle; og bane flaner er af
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opfanfe, føvc tilfammen pg frelfe afle

3orbené 3nboaanere # meb Unbfageffe af

bem, bet fjar annammet ben 5effig*Wanb

og fpnbet imob beu. ^eb benne Unb*

tageffe, flal clferé ben tyle SSevben fteU

feé. @r iffe iette Uuioerfafiéme? Det
grcenbfer meget nær tit ben.

3ffl bar prcebifet af ©afiggjøreffenfl

Størbomme fov Volfet, mebené jeg reiffe

nbe omfring. Sftaar jeg fommetiber oilbe

optage benne Materie, faa føb Unioerf>

lifterne efter mig ooer bunbrebe 9J?ile,

ffgenbe: »ot er Unioevfafifler, bPor jeg

boer, og oi pfagi'é meb 9)ietbobif?er og

fovflfjettige ©efter; pilbe 3 iffe fomme
og begfe bem igjeunem for otf; pi ønffer

cit faae bem tané.

7>et er tffun Dele eller ©fpffer af

©»augeliet at 3 bører; (ibet fjer og tibet

ber, abfprebt oocr befe 93erben. ?ab nu

9D?ennef!ené 9?ørné fjerter bft'pe opfpft;

lab bem blioe oppaft tif at forftaae £er«

rene £enffgter i ^?ennefleté <Saliggjøre[fe;

fcporlebeé tn'fbe ba tffe bereé 3?ø|Ter gien*

fpbe fra ben ene til ben anben? jeg pj(

fige (Sbcr, f)Pab etfjoert jpjerti-é ftø/elfe

»tlbepcere: ©aligbeb, $rpb, 2o» og tyriié

for ©nb og kammet til epig £ib £»or*

for? tyaa ©lunb af fjané non-pætteé

93arm6iertigf)eb og 9J?ebfibenbeb ; forbi

fjané QSiiébom bar tifoeiebragt bet for oé,

fom li iffe fefo funbe fcaoe tiloeiebragf.—
35et er b»ab al ©fabelfeu øtflb'f gjøre.

3eg »il optage en anben £raab af

min 25iffuré, p t-b at obferoeve, at nogle

faae 9)ccnneffer paa 3orben, f)Vr funbet

et ^mift af ©anb&ebeu f>id og fjer, og

(jar iubblaubet let meb bereé egen 93iié*

bom, og fært SSerben at Jperreu agter at

freire bele ^Henneffefføgten , ligemeget

fjoab be gjør. 9?ogfe anbre »if gn'be ef*

ter be fafoinitfiffe ©runbfcetuinger; be

bofber for, at herren &ar forub beffiffet

bette, f)iint, og ben anben, og fTiinbbaf«

tigen paaflaaer at perten baobe be«

ffuttet, og baobe forubbefliffet &pab*

fombefft ber fieer, og affleb be rcuber.

Gru anben fommer meb fri ©aligfjeb for

afle; fjan bar opfnappet ben ©runbfæt*

niug, — og affleb (øber be alle, og fra*

beber ffg alt fj»ab ber er auberlebeé eub

jufl ben lille bitte ©mufe fom boer ifcrr

fjar taget tif flg.

©aalebeé fommer ben megen ftor*

fljeffigbeb r ben refigiøfe SSerbeu. 93i

feer eet sparti fjer, og eet ber, flrigeube:

fee ber! og: fee ber! og ftolfet fioeé

bitterlig meb fjiuanben, kation imob 9?a*

tiou, ©amfuub imob ©amfuub, og 9Ken*

neffe imob $)?enneffe, ibet be føgc at neb*

rioe bPerauben, efter at bringe bpevanbre

tif benne lille ©mufe San-bom, fom f)per

tfær tamfer er netop rigtig. Den er rig*

tig, faaPibf fom beu ræffer tif.

^euneflet er giorbt tif at banbfe paa

eget Slnfpar for befé ©nb; bet er orga*

niferet ubrrpffelig tif let i^iemeb, at

tomme til at figne ffu lefler. 3 erin*

brer nof een af Qipoftfeneé Ubfggn, at

naar Pi feer barn, pi ffaf figne barn; og

atter, piffafporbe ©uber, nemfig ©ubé
©ønner. &efer 3 nogenflebé, at pi ffaf

befibbe alle £ing? 3efué er ben ælbre

33rober, og affe 33røbrene flaf fomme tub

at faae ®eef meb b«m; en figelig Deef,

efter bereé ©jerniuger og ^afb, og be

ffaf froneé tiaigemeb barn. ^>ar 3 fcrft

at J^relferen bab, at be Retlige maatte

porbe eené meb b«m, figefom ban og

Jaberen? 33ibfen er fufb af faaban $sv-

bom, og ber er ingen ©pub i ben, faa*

fænge ben er opereenéftemmenbe meb bet

9?pe £e(tamenfe.

3*8 Pif fortfætte bet ^Dunft jeg nu er

peb. herren bar ffabt ©ber og mig t

ben ^»enflgt, at pi flnlbe bft'pe ©uber

figefom barn fefo, naar oi er bfeoen prø*

pebe i PorrcerDcerenbeDogfigbeb, og b«r

oceret trofrtfTe i 9iit boab ban gtPer oé

at beffbbe. 93i er flobte, pi er føbt nb*
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rrcffelig til bet £>iemeb, at groe od fta

ben rane 3D?enneffe»©fanb, tit at blioe

til ©nber ligefom »or gaber i himlen.

Dette er ©anbfjeben berom, ligefom bet

er. — Jperren Jjar organiferet lOTenncfle*

{lægten til ben ubfittffelige ipenfigt: at

forøgeé i ben j?nnbf!ab og ©anb&eb, ber

er fcoé ©ub, inbtil SfKennejfet er iftanb

til at flabe SSerbener, og blioe til ©nber,

nemlig ®nbé ©ønner.

£»ormange »il bli»e faafebeé optøøiet?

©aamange fom ærer gaberen og ©øu--

nen; fom annammer ben Jpetlig-^anb, og

røgter bereé Jtalb, og betfnbeé rene og

Ijellige; be ffal froneé i gaberené og

©ønnené 9?ær»ærelfe. Jpoem elleve? 3n-

gen. £»ab bli»er ber af alle be anbre?

23 il 3 fføbe bem neb og nebfænfe bem

til 33nnben af ben bnnblofe Sifgrunb, fom

Diæ»erené ©ngle?— £»o er ftané (Jngte?

3ngen 3D?anb eller D.»inbe, unbtagen be

annammer ©aliggjørelfené ©oangelium

og ba fornegter bet og ganjle r-enber f(g

bort fra bet, ibet be fel» paant) opoffrer

©ubé ©øn. De er be enefie ber »il libe

©nbé aSrebe i at ©»ig&eb.

£»ormeget »il bet fotfe at berebe en

!SJ?anb, £l*»inbe, eller noget £tøfen, til at

blt»e en Djæ»elené Grngel, at libe meb

fjam i al Ghngljeb? Sigefaa meget fom

til at berebe ©en til at inbgaae i bet

ceteftiale Stige, til gaberené og ©ønnené

Qlaftm, at blioe en 2fr»ing til JjanéØiige

og af ftané Jperligfjeb , og froneé meb

#erlig&ebé, Ubøbelig&ebé og e»igt 2t»é

5?rone. 9hi, fj»o »il blioe forbømt i al

@»igfieb? 9Si( nogen af Øteflen af Wew-

neffeflægten? 9?ei! — iffe een af bem.

9Si talte om fel»e jpebningene; berfom

be (jar en ?o», ligemeget 6»em ber Ijar

forfattet ben, og be fjanbter efter bereé

bebfte SSibenbe, ba »il be faae en #er--

ttgljeb, ber ooergaaer b»ab 3 fuune fore*

fiille (Sber »eb nogen 93effri»elfe jeg funbe

gi»e; 3 fan iffe* begribe ben minbfte

Deel af ben ©lorie ©nb bav berebt ffne

9Sæfener, f)ané £ænberé ©ierninger; thi

biéfe golf, fom fibbe for mig, &»tlfe er

loomæéffge ©ønner og Døttre af »or

gaber i himlen, nbfprang alle fra fjam;

bet er iffe opfommet i ^Kennejlfefé fjerte

at begribe Ijoab fjan 6ar berebt for bem.

herren ubfenbtc f(t ©»angelium til

golfet; ban fagbe: „3eg »il gioe bet tit

min ©øn Qfbam; fra fjam annammebe

3)iet6ufe(alj bet; og 9^oa6 annammebe

bet fra ^ef&nfetalj; og 5)?eltf)ifebef meb*

belebe tit 2ibrafjam. — 3 9?oæ Dage,

golfet forfatfebe bet i Qltminbeligfjeb.

Qllle be ber bte» gjorbt befjenbf meb bete

©rnnbfætninger, og beroeb bte» gjorbt

befjenbt meb og fmagbe gvelfené itraft,

og »enbte fig bort berfra, be bleo Diæoe*

lené (Sngle.

2ab oé anoenbe bet birefte paa oé

fel», ber ftar annammet ©anbfjeben og

fmagt ©nbé gobc £>rb. Sæt at jeg og

3 »enber om og forfader bet, og lærer

»ore 33ørn at bet er en Ufanbfjeb, (ærer

bet famme til »ore Naboer, og at bet er

Narreri for »ore ©anbfer; lab oé for*

negfe ben J?erre, ber fjøbfe oé, fjoab »ilbe

ber blioe af? »ore 5#øm »ilbe opoore i

SSantro, og ©tntben »ilbe 6»i(e paa »ore

£o»eber. -SOten er »i trofafte, og golfet

»il iffe froe »ort 9Sibneéb»rb, ba flat »i

annamme »or belønning, ligefom om be

froebe bet.

©æt at 3orbené 93eboere ftob for

mig: be ber er bøbe, lj»ab flat »i f(ge

om bem? @r be faret til Jpimlen etter

ti(^>el»ebe? Der er et ©prog af en »ité

ffianb i 95ibfen faattjbenbe: -Jj>»o fjen«

ber at ^)iennefleté9fanb, ben farer opab

eller at D&reté Qlanb farer nebab.» ?llle

%ax be ^lanber, f!n(be jeg ^eraf formobe^

?Itfer bebber bet et anbet ©fob : „herren

ga», og jjerren fog; ^errené 9lam\ »ære

looef," 'jØTenneflfet bøer og bete 5Ianb gaaer

tit ©nb fom gaø ben. ?tf(e biéfe ^ing b>--
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ret fif ©»angeltefé 93ræbifen; alle biéfe

©runbfætninger tnbbefatteé i benne flove

©»angelieÆiffuré.

£»ab ffat »i ftge om »i flet iffe feer

6eu til ©frifterue? £»or farer befte Solfé

2Iauber feen, naar be ueblægger bereé

boliger? £>e gaaer til ©ub, og bem

»ebeifareé efter ben Wlmægtigeé »elbcbage*

Uge SSittie. ©aaer be til ftaberen og

©ønuen, og fjerliggjøreé bev? 9?ei! be

gjør tffe. 2)erfom en 2ianb gaaer til

©nb fom gat- ben, ftaubfer ben iffe ber.

QSi er fjele Siben i jjerrené 9}ær»ætelfe,

men at oi er i Jperreué 9}ær»ærelfe, beraf

følger iffe at &au er i »or 9?ær»ærelfe;

man fortfaaer af 3J?enneuV-Waubeine flaaer

fj»or be »il »ære i Jperrené 9}æt»ærelfe

naar be gaaer i 2laube»etbeueu.

Stoppeten ueblægger fit legeme, ban

ueblægger f(t 2i», og &ané 2(anb gaaer

tit ?lanberneé $>erben; tyrop&etené ftor*

følger bøer, og i)an gaaer til Jpabeé; be

gaaer begge tit eet ©teb, og bli»er iffe

abffilte enbnn. 9?u forjtaae, bette er en

2)ee( af ben (tore spræbtfen Jjcrren præ--

bifer i fif 5orføn, cei1 ^etfærbige og ben

Ugnbelige er tilfammen i £abeé. — £>m

»i gaaer filbage fit »ort 9Jioberlanb, ftn«

ber »i ber be Stetfærbige meb be Ugubelige.

©aaer »i tilbage til »ort^Jioberlanb,

©taterne, ber ftnbev »i be 9tetfccrbige, og

ber flnber »i be Ugnbelige; om »i gaaer

tit Californien, flnber »i ber be 9?etfær=

bige og be Ugnbelige; alle boeubc til*

fammen; og naar »i flaaer (jmftbeé befte

©tør, og forlaber »ore Segemer, fom ble»

tagneaf ^)tober 3orb, og fom maae»enbe

tilbage; H »il »ore Slanber gaae øinff--

beé ©tøret; »i gaaer lj»orf>en baabe£el--

lige og ©ønbere gaaer; be gaaer alle til

eet <Btét. 9flen, fiar ©iæoefeu 9J?agt

o»er retfærbige iJJienuejleré ^lauber? 9?ei.

Spån er tæufebunbet fit benne 3orb, og

fan iffe naa »ibere. j?an bar blot Sil*

labelfe at &a»e 5J?agt og Jperrebømme

paa benne 3orb, fjenfjøreube til benne

bøbelige Seerfj»tfe; og naar »i (tiger

igiennem ©løret, ba er »i Wlle for ©ubé

2tøfon. S?x>a1> fagbe een af be ©amle?

„£»or flal jeg gaae fra bin Qlanb, og

6»orf)en flal jeg flø fra tit Qlaføn; ber*

fom jeg farer op tit Jpimten, ba er bu

ber; »ilbe jeg tage 3Dtorgeurøbeué 9Sin--

ger, og boe fjoé t>tt »bertfe £a»; faa

flulbe ogfaa ber bin &aaub føre mig, og

©in bøire jfyanb 6otbe mig faft."—

£oor er bane iWagté Gntbe? Joan er ah

mægtig, ban ft)lber Umaaleligbebeu, meb

ft'ue i^efutbmeegttgebe, meb fin 3ubfT»belfe,

meb fin Slanb, og meb fine Sjenete. s23i

er i ©ubé 9?ær»ærelfe ber, fom »i er M
f>er. #ar ba Steuben nogen 53iagt o»er

be Ofetfærbige? 9?ei! £»or er be Ugube*

ligeé QJauber? 3)e er i ftæugfel. Hoov-

er be 9ietfærbige, ^lopbeferneé oø 3ipofT--

terueé ftauber? De er i ftængfel, 33rø ;

bre; bet er b»or be er.

9cu, lab oé lægge "iJftærfe fil libt @r«

faring, at iffe nogle af ©ber flitlte »ære

ooerrajfebe »eb benne 3bee: J?»orlebeé

føler 3> -^fttige, naar 3 er følbt meb

©ubé Jtraft og tfjerlig&eb ? 3 tv tigefaa

løffelige fom ebevé legemer fan taak at

»ære. £oab mon eberé ftølelfer »ilbe

»ære, berfom 3 »ar i ftcengfcl, og futte

af ©ubé tfraft og ^jertigbeb; »ilbe 3
»ære utøffetige ? 9?ei. 3?g tænfer gæng*

fler »ilbe »ære fom ^atabfer, beifom3c j

funt boebe ber. ®ette er ©rfariug. -

3eg »eeb bet er en forbaufenbe 3bee, at

ftge at ^propbeten og ^)ropbetené 5or*

føtger, begge gaaer i Sængfef tilfammen.

Jp»orlebeé bar be JSetfævbige Ml S5e er

i 35cfibbelfe af 3cfu %W*, ©ubé tfraft,

boilfet er bereé J?immcrig; 3«fué beføger

bem; @ngfe fomnier fil bem; og be feer

og
-

forjTaaer mere enb jeg elfer 3 « -^iø'

bet; men be &*r enbnn iffe faaet bereé

Segemer, følgelig bcer i Jyængfet. 9?aar

»il be blioe fronebe, og ført inb for fta»
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berené og ©ønnené 9(af»n? 3ffe førenb

be jjav faaef bereé Segemer; bette er be*

veé Jperligbeb. Jpoab bøbc be betlige

^Karfprer for? gorbt be baobe ben $m
iceffetfe at be ffulbe annamme Segemer,

fortjerligebe Segemer, i ben førffe Opftan-

belfe. — ftor bette be leoebe og taal*

mobigen feeb, i)g fov bette be bøbe. 3
gaberené og ©ønnené 91ærPærelfe fan

be iffe boe og blipe fronebe, førenb baabe

Segemeté og Qlanbené 3gienløéning et

fulbbprbet. ^flen boorfebeé er bet meb

be Ugubelige? De ev i gængfel. @r be

falig? 9?ei. De ev tvaatt t'nbenfor ©løs

ret, til bet ©teb fjoov ©tøreté Dæffe er

bovttaget fva bereé gortfaub. De for«

flaaev fulbt »et at be bar forfulgt f>am,

fom er retfærbig og betlig, og be føler

ben Qllmægtigeé SSrebe boile ooer bem,

og bar en gruelig Qlbuelfe om ben enbes

lige £>pfplbelfe af bereé retfærbige Dem,
at blipe Djæpeleué ©ugle ; ligefom bet er

i benne SSerben, affurat.

£ar DiæPelen ^agt tit at plage, og

fafte Sfonben i tyine? 9lci! 9Si ba* ba

opuaaet at flige oper Hm. jbtt er alene

i benne SSerben, ban bar ^agt til at

paaføre Sibelfe og ©pgpom, og ©merte,

og9?øb, ©org, Qlngft og ©fufirlfe; men

naar »i fommer ber, fee ! ba er 3efu

gjenbeé SHaaberum forbi, bane Sænfc er

for fort; ban bar enbt f(t 9)infelé=9Jrbeibe;

ban fan iffe fomme oibere; Pt er b»or

ban iffe fan naa oé; og be fftetfærbtge

fope i greb, mebené Wanben længfeléfutb

foroenter ben Dag ba herren Bit fige>

Baagn op mine hellige, 3 b«t fooet længe

nof; tbt ©ubé SBafun flat lt)be, og itt

fooenbe ©tøo flat opftaae, og be fras

oærenbe Qtanber øenbe tilbage, forat for*

eneé meb bereé Segemer; og be Bil t>a

oære <perfonligbeber meb legeme, ligefom

taberen og baué ©øn 3efué ^6vtfTué

;

ja, ©uber i ©oigbeb.

De feer faemab meb flor Sængfel efter

ben Dag, og bereé ©aligbeb pil iffe pære

futbftænbig — bereé Jpertigbeb »il iffe

opnaae fin bele gotbe, førenb be er traabt

inb i gaberené og ©ønnené umibbelbare

Sftærpærelfe, for at froneé, (igefom 3efué

oit Pære, naar Ssærfet er fulbeubt. 9kar

bet er Ruttet, naar £erfeu er præbifet, i

alle fine Qlfbelinger, benbørenbe til 9Ser*

bene 3gientøénfug og ben enbelige gufbs

fommetfe af atte Sing; ba pil grelfereu

præfentere gabereu bet, figeube : gaber! jeg

bar fulbeubt M Qlrbeibe Du gao mig at

giøre; og ba Pil ©ønnen opgipe bet til 5«-

bereu og pære f>am unberbauig, ogbaoit

ban blioe fvonet, og ba er ttt at 3 og

jeg ogfaa Bil blioe frouebe.

2Si pil fee beraf, at alle 3orbeué Øla«

tioner, meb Unbtagetfe af be ber er af s

pegne, fra ©oangelieté ^relfe: enfjper ©øn
etter Datter af Qtbam, (unbtagen be ber

barfornegtet ben#et(igsQ(anb efterat f>a\>t

annammet ben) , btioer fat i ^oeugfel ben

ene faaoelfom ben anben, faaoelfom ^)ro=

Pbeter, kræfter og jpettige. 9Si fuune

benoife libt tit ©friften angaaenbe iettt

^unft. — 3tfué bøbe for at igjeutøfe

SSerben. 2aa iffe fyané Segeme i ©ra«

pen? forlob iffe bane Wanb i'egemet?

3o. — Jpoor gif ba b«né Qtanb ben?

fuune 3 fpørge. 3?g D^eb iffe at fors

tælle ©ber bet bebre enb ben gamle Qtpos

ftet b«v gjort; ban ft'ger b«n gif ben at

præbife for Qtairberne; fom par i ftoroa*

ring. Jpoitfe er be, f>a\\ gif ben at præ*

bife for? Det golf, ber leoebe i QSerben

før ©nubfloben. #an præbifebe ©pan*

getium for bem i 5lanben, for at be funbe

bømmeé ligefom ^euueffer i Jtiøbet.

£oab ffat oi nu ffge om bet golf, ber

teoer i htt uittenbe Qfarbunbrebe? 0?aar

nogen af be ©ibflebagé 2@lbfTe eller Wpoftle

bøer, og forlaber benne QSerben, er bet

tilftræffetigt at ffge, bereé SKanber gaaer

tit btin gorparing, og præbifer ©Bange*

(ium for bem, ber er bøbe uben at b«»e
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Ijørt M', og enfeper 9lanb ffal bømmeé

ligefom om ban lepebe i 5?iøbet, ba @»an*

Qetteté 5»fbe »av paa forben, Dette

rebet mine £anfer fil bc frelfenbe og fgieu-

løfenbe kræfter, be Stetfcerbige beffbber;

men »i »ti iffe (jaoe $ib i Sormibbag at

tale berom ; nof at fige, at ber opfommer,

ftrelfere i be fibfte ©age, paa 3ioné 23ierg.

3>effe fifler jeg om ett&øer ©øn 09

Datter af Qtbam, om 93rop&eter, ^rafler,

og be bev iljielflog 9>rop|jetei'ite, alle gaaer

til Samgfel; be fibfte af benne fitrfe

gaaer bib, og fortfætter bereé Wrbeibe

bev; og om en (iben $ib »ti 3 fee 3ion

befriet, og Sceifeye pil opfomme paa 3ioné

93jerg. De trofade XSlblle »il Fomme

frem, og forrette ©nbé fcetliae ijanblinger,

at »ore ftorfæbre og alle, ber er bøbe

føvenb ©oangelieté 39ienopreftelfe i biéfe

fibfle ©age, fan blioe igjentøtfe.

9Jn 3 3<*raelé »Ile, naar 3 fiQer

at 3ofjn QBeéleø gif tit £eloebe, fug at

3ofep& ©mitfj gtf Oflfaa berfjen. 9?aar

3 fortæller om 3»baé 3ftmoteé, fom

gif til £eloebe, flig at ^efué gir ogfaa

berfjen. jgerbeji fan iffe fee ben fjele

Qrpaitgelieprcebifen Peb eet SDiefaft, be

fan fnn opfanfe libt feer, og libt ber.

De ber forflaaer itt fra 3?eg»nbelfen til

©ttbeii oeeb, at bet er ligefaa ver, fom en

Sinic fan brageé. 3 fan tffc ftnbe et

Kompaé paa Sorben, ber Pifer faa affn«

rat, font ben eoangelule ftrelfené *Plan.

Den Oav en 9)labé for enftper Sing, 05

fætter enljper 2ing paa fin 93(abé. Den
beler 09 atter befer, og giper til en&oer

Deel af ben menneflelige ©fægt, efterfom

Omftænbigljeberne feæper.

Det bør oé at nboifle oé af biéfe

£rabitioner, i fj»ilfe »i er inbeflnttebe, 09

lære pore 3?øin (joilfen 9Sei be flal gaae,

at be naar be blioer gamle, ia iffe »il

»ige bevfra. Det er @beré og min 5ov«

rettigbeb, at fee ©pner formebeltf JperrenS

Wanb, Gntljper i fin egen Orben, faafom

@nb 6ar bejfiffet bet, at enfeoer "SKanb

eller £).»inbe fclp fan Pibe, om ben giør

0?et i Doereenéftemmelfe meb ben flore

©altggiørelfetfplan. 3eg (jariffnn berørt

Sibet af ben (Tore ©pangelteprccbifen, 09

Siben er foinmen, at pi maaeflutte port

3Jiøbe; ben £erre 3^raelé @nb pelfigne

@ber, i 3cfn 9tapn: ?lmen.

(5»rtfat fra ^ag. 170.)

©ibnet) ©. Dtigbon Par føbt i ©t.

@(air ©ogn, Qlllegljant) (Soitntp i tyemt*

fpfoanien ben I9be 8ebr. 1793, og »ar

ben mtgfTe @øn af SSitliam og 9tanc»

JHtgbon. Jpané ftaber 2Bittiam 9tigbon

»ar fra Jpartforb Gonutp i ^atplanb

©rat, føbt 1743 og bøbe ben 26be ^Jtai

1810, i fit 62be 9lar. 2Bitliam Stigbon

»ar en @øn af Sfcomaé 5Bafev Otigbon

og Qlnn 2ucp 9tigbou. Zfomai ®afer

Stigbon »ar føbt i ^arwlanb og »ar en

©øn af ^feomaé 9$afer Otigbon fom fom

fra ©torbrittanien.

9lmt t-nco Stigbon, 5J?ormober til

©tbue» ©. Stigbon, oar føbt i 3rlanb,

og emigreret til ©tåben 3?ofton i ^Jlaé-

faefmfetté, og ber blepen giPt meb Sfjo*

maé SBafer 9ligbon. 9?anct) 9tigboné

^JJiobev par fra ftveefcolb, "3Konniout6

(Jonntt) i 5^» 3erfe», føbt ben I6be Wavii

1759 09 bøbe ben 3bie Cctober 1839.

^»un par ben celbfte ^atttv af ^Borant



190 3fofepf) ©mitøø Sctmetétøb.

©atlabn-, fom »av en 3rfcenber. Grlifa*

betfj ©attaker, 9?auct) ftigboné 9Kober,

»ar bemetbte 33orant ©allaberé anbeu

Jpufrru, og benbeé ^abevé 9?a»n »av 9teeb,

og bun »av føbt i Sftonmoufb @ount» i

W. Scvfft). Jpenbeé Sorcelbre »av fra

©Fotlanb.

Utofte 9tigbon mener ban ev af nor*

mauiff ©tamme, og fceufer at 9k»net

Stigbon Femmer af bet franffe £>rb Stig*

o*bau, fom betober en Danbé, fecitfet

©prog tafebeé af Normannerne, og at

bane ftorfccbre fom o»er fil (Sngtaub meb

SSitliam ©eieroinbereu. Jpané 8aber

QBittiam Dtigbou »ar en £aubmanb, og

flDttebe fra føfarpfanb nogen Stb førenb

ban gtotebe ftg, tit tyennf»l»anien; og

bane ^ober »ar flettet nogen Zib før,

fra 9lt) 3evfer> fif famme ©rat, bPor be

bte» gi»t og ble» »eb meb Sauboccfenef.

De harte ftre $8ørn, nemlig : tre @øu*

ner og een Datter. De afbfre ©ønner

Ubbe @ar»il, Soami og ©ibnep ©., b»em

jeg f>er flvfoev om. Dafterené 9?a»n »ar

Suci).

Der fitbrog ftg iFFe noget færbeleé

mærFucerbigt meb 2£lb|re Stigbon i bane

Ungbomé Dage, 110F at ffge, ban »ar

bjemme t)H ftne ^orcetbre og arbeibebe

,

i i?anb»ccfenet tit ban »ar ft)tfeu 9iar
|

gammet, og ba bøebe bane Jyabcr; b»or*

efter ban »ebbfe» paa famme ©aavb boé

fin ^ftober inbtit ban »ar fer og t»»e

Slår gammet. 3 bane fem og t»»enbe

Slår inbgt'F ban i et ©elflab, fom ber til*

lanbé Falbfeé "Oiegulaire 93aptifler". Det

©amfmib ban iubtvaabte i »ar, paa ben
j

Zib, nnber bane Sfévoccrbigbeb £r. Da-
j

\>ib ^bittipé, 35ef!i)velfe, en ©eifllig fra i

SBateé. Slaret berefter forlob ban ©aar*
j

ben og tog fft Opbolb boé bane 3Gh-»æv*
j

bigbeb Jj>r. Slubren) @(arf, en tyræft af

famme Orben. SERebené ban »ar f)oé

ham, erbofbt ban en 58em»nbigelfe til at

prcebife i bet ©amfunb, og begwubfe fra

ben $tb af at præbiFe , og befattebe (Tg

iFFe mere meb SlgerbprFningen. Dette

»ar i 9)Carté 1819.

3 ffiai ?fKaaneb famme Sfar forlob

ban ©raten ^ennftjfoanien, og bega» ftg

til £rumbatl @ounf» i ©taten Of)io, og

tog ftt Opbolb i Sibamfon 93entlet>é £uué,

en 9)ræbtfant af famme £ro. Qette

j!ete i 3uli famme Slår. Rebene f)an

»ar ber, ble» ban beFjenbt meb tyfyebe

33rooF, tit b»em ban ble» ægteciet ben

12te 3nui 1820. Jpun »ar føbt t 9$iib*

geforou i @umberfanb @ountt) i ©taten

9Jt) 3erfep, og »ar forben flottet til Srum*

bad Sonnto i £>bio. — ©fter at ban »ar

bteoen giot »ebble» ban at prcebiFe i bet

Difrrict inbtit 9?o»ember 1821 , ta ban

ble» anmobet af ict foruemfle 58aptifl»

©amfunb i ©fabeu ^ittéburgb om, at

tomme bio og paatage ftg ^afrorembebet

o»er famme ©amfunb, ^uilfet ^itbub

ban mobtog, og i ftebruari 1822 flpttebe

ban fra SBarreu i Srumbatt Sountp til

ben 'Btao, Dg ttttraabte flrar ^Daftor*

embebet, og »ebbfe» at prcebife for ben

^enigbeb meb gob S»ffe. T>a ban be«

g»ubte fut £jenejre t ben ^euigbeb, »ar

ben, og baobe »æret i nogen Zio, i en

meget maabelige ^itflanb, og ber erijte*

rebe megen Uorbeu fom ifølge af bere^

forrige ^aftové £)pførfe(.— 3ffebeénunbve

jlebe ber fuart, efter at Jglbflc SRigbon

begmtbte fin ^jencfte, en glcrbefig ftovau--

brittg; tf)i, formebelfl bane uaflabelige

?lrbeibét»er og færegne iO?aabe af præbife

paa, ble» 5tivfen opfplbt meb opmoerf*

fomme ^ilbørere. ^Kebtemmerneé Zal

tiltog burtigt og bet ble» fuart tit eet af

be mcefl refpeftable ©amfunb i ben

®tat>. — Jpan »ar nu en meget »nbet

^ræbifant i ben <Btab, og $olf af alle

@taéfer og SroeébeFienbelfer føgte bane

©elffab. fflen ba ban H^e »æret i

ben ^labé en Zi\>, ble» ban urolig i

©tnbet og ptinfeé meget »eb ben 3bee,
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at be Sflfvbomnn* fom bet ©amfunb bolbte

fov at »ære vigtige, pare iffe ganfjfe

opereenéftemmenbe nieb ©friften. Dette

»ebbleP at pivfe boé 6am meve og meve,

og bane ^etvagtninger i ben Qlnlebning

»ave befpnbevlig frtflenbe; tf)i eftev bane

3J?aabe at befragte ©ubé £>rb, ta't bev

ingen anben Jtirfe, font f)an »av fjenbt

meb, »ar ret, etter i ftptø ©amfnnb f)an

fnnbeftaae; følgelig ftoté ban ffnlbe foigte

ben ^ivfeS 2ævbomme, fom f>an ha tit*

fjøvte, pibfte ban iffe nogen anben Ofævingé«

pei enb at avbeibe meb fft ©ittbé .ftvæf*

tev, og f)an ba»bc ba jtone og tve SPøvn

at ernære.

*Daa ben ene ©ibe oav 9?igbom, ^n*

blifnmé 2)nbe|r og 2£re, pÆS ben anben

»ifte ft'g 3ntct nben gattigbcm og fjaavbt

2lvbeibe. 9)ten, uagtet (jan ba»be flov

2t)Ue fom ^væfl, og gobe Ubfigfev til

SPiag og Doevfløbigbeb, (b»iffet ofte gjør

boomobig og hav en uvigtig 3nbffpbelfe

paa altfov mange, fom bævev &eUigbebé

5vappe, fom fov $3erbené Sioeé og fRifr

bomé ©fptb, fan bevoelige og nebbpéfe

beveé ©amoittigbeb og nnbevfafre ft'g ben

almeettpubebe Jvirfe), faa bæoebe ban ft'g

bog ooev alt bette. ©anbbeben oav bane

ipiemeeb, og for ©anbbeben »av ban

berebt paa al ben Opoffvelfe bev ftob i

bane >D?agt. ©fter nøie Opevpeietfe, bt)b

93efænfning og alwovlig 33øn til bane

bimmelfle Jaber, beflit ttebe ban, og gjovbe

bet vigtige ©ftibt: 3 5lngttft iOiaaneb

1821, ha ban harte tjent hit $elf to

Slav og fe* iJJiaancber, filfienbegaø ban

jln 93eftntning at fovlabe ^enigbeben,

eftevfom ban tffe længe ve fnnbe befjenbe

f(g til be Særbomme, ben lærte og aner*

fienbte. Denne 2i(fjenbegi»e(fe par lige*

fom et Sorbenflag, — $ovbaufelfe hf-

mccgtigebe fig ftorfamlingen . fom tilfibft

braft i ©raab. Det »ilbe pære fovgjeoeé

at fovføge paa at beffviøe ^fenigbebené

gøletfev oeb ben Seiligbeb, be fom Pave

bereé bøttelffebe ^aftor faa tovigt ben*

gione — etter at beffn'pe bane ftøfelfer.

$n b«né Deel pav bet piéfelig en 5?amp

meb en ©runbfætning, ber opevgif 5?ier=

ligbeb og SSenffab.

9Seb famme $ib, font ban forlob ben

$irfe, pav ber en "SKanb peb 9?aon 5fle.r«

anbcv (Campbell, fom fov længere Zih fiben

par fommet fra 3rlanb, og baPbe fiben

ben Sib pmtbet betpbctig 93crømmetfe i

ben religiøfe »Bevben, og Par ba et 5Jteb-

lem af famme ©amfttnb, og fiben efter

forlob bet. Der pav ogfaa en anben

SHanb Peb Wam SSBalfev ©cotf, en©fot--

Iccnbev af ftøbfef, fom »av 9)feblem t ben

ffanbinaoifjfe i))?enigbeb ber i ©tåben, og

ubtvaabte af bet ©amfnnb omtrent peb

famme £ib.

ftøvcnb biéfe ?3vaf!itteffev boebe $v.

Campbell i 33etf)ant) i 35roof (Sonntp i

2Sirginieit, boov ban rebigevcbe et maaneb*

ligt Stbéjlrift fafbet Den rf)riftne 93ap«

tift. ©ftevat biéfe iD?cenb baobc flitt

fig fra be fovffietlige ©amfunb, bleo be

binanbené bebfte 93enner, og fom ofte

tilfammen fov at talte om Religion; tf)i

be oav enbba ttoiéfe, meb Jpenfpn til

(Jbvifri Sære, ellev b»ovf)en be fjfulbe gaae.

iøien buovlebeé bet nn par ettev t'ffe, faa

opftob bev af benne forening en np ©cft

i letben, befienbt ttnbev ^apttet „@amp=

bettitcr"; be falber fig felp, „Difcipte".

^larfagen b»orfor be bleoe falbte Samps

bettitev par, fovbi J?v. Sampbett ttbgap

ovennæpnte Sibéffrift, bøtlfet Pav bereé

Ovgan, igiennem bPilfet be frntbgjovbe

bereé 2inffnelfev for letben; eUevé par

Jpr. Campbell iffe Cpbapémanb tit benne

©eft meve enb X@lb(Te EKigbon.

Da ban nn harte nnbbraget f(g fra

^ieneften, og baobe ingen anben Ubpet

til at ernære fin familie, enb peb batte

egen fttib, faa Par ban nøbfaget tit at

føge anben Qrmploi for at fnnne tiloeie«

bringe Sipeté Sornøbenbeber, ofl tit ben



192 3ofept) (SmitøS 8eimetøtø6.

@ubc engagerebe ban ffg i al §9bm»gbeb

boé en ©aioer ber i ©tåben, og forbleo

»eb f(u no 33e|fjæftigelfe, ubcn Snut, i

to Mav — i fjmlfen $ib ban baabe farte

og erfaiebe at ban, »eb at fortabe fft

<Prceftefalb i ben ©tab, og gioe ffg til

faa »bm»g en Jpaanbtering fom en ©ae«

»eré, baobe taU 3)?angeé SSenfifab, fom

eengaug fmtteé at flaa barn meget nav og

nboifte ben ftøvfte Æjerligbeb til bane

©elflab — «t naar be faae (jam i en for

en ©arperé #aanboærf paéfenbe tyaa*

løbning, beoifte be ham iffe længer ben

fri SSenligbeb og SBenfltøb, fom før — at

mange af fjané forrige 93enner blep frem*

mebe for barn og betragtebe ham meb

Jlnlbe og SigegDlbigbeb — altfov tåbeligt

(il iffe at feeé. 5or en $Hanb meb funb

Sornuft og et oploft ©inb, b»ié Sanfer

bæPer ffg' op ooer ben egenfinbige og for«

fængelige ©rambfelinie, fom ©tolt&eb og

^Htéunbctfe bav bvaget, fov en faab«n

Wanb, tager beélig en 2lbfærb flg flet

nb — og fan tillige iffe aubet enb for«

aarfage befonberlige ftølelfer (M ben,

fom, paa ©runb af fin fjertene £>prig«

tigbeb og S&rligbeb, bar ubfat fig for at

blipe til ©jenftanb beifor.

3)iéfe gorljolb b«»be alligeoel iffe

3ubffobelfe nof paa barn til at foraubre

bane 93effutning. $a\\ [baube belaoet fig

paa følgerne føreub fin Sratræbelfe, og

baobe gjort fin $one befienbt meb fin

93eflutning, og bun beeltog meb ©læbe i

bane ©org og Jornebrelfe, troenbe at

Wt »ilbe tjene bem til ©obe, oibenbe at

boab be b«»be gjort, baobe be gjort for

©amoittigbebené ©folb og i Jjerrené

ftvogt.

(Sortfæfteé).

eS* 9lf „^JtormøttS 35oa« aubbommcliae S!røt><*rbtø&e&" «f Ww*
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