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©a 9lpo(tlen 9)efrué præbtfebe for

Søberne, ffaer ban: »Dg ban flat fenbe

eber ben eber fornbforFpnbte jefum @&ri*

flum, builfen bet bør at inbtage Jpinune*

len inbtit atle Singé ©jeuoprettetfeé $ib,

Ooorom ©nb fjaoer talet »eb atle fine bet, fom jperreu* ^JUtub baoer ralet

opbøieé, og ftpert 33jerg og J>øi flal for*

nebreéj og f)»ab fom er frumt flat blioe

lige, og bet Uiccone flat b(it>e fom en flet

©at. Og £erren$ ^erligbeb flat aaben-

bareé; og be flat fee, ja altjtjøb titlige;

(jettige 93iopbeteré SDiunb fra Sserbené

23egt)nbel(e af." ©et feeé af ©oen*

tfaaenbe, at atte be jettige 9)rop(jefer fra

Wbam af (jar [japt bereé £Dine fceftet paa

en cié Sib, ia atte Sing flutbe blioe

gjenopretfet til bereé oprinbelige @ficn-

5lf biéfe SSeré (ærer Pt for iet ftørfte,

at en Pié @ené9tøft flfal fjøreé t 5>rfen,

tit at berebe £errené s£ei, jitft paa ben

Stb tux Scrnfalem bar oæret ncbtraabt

af Jpebningene længe nof til at baoe

faaet bobbelf af J?errené £aanb for atle

Deb og 3)pperlig(>eb. 23t lære ogfaa, at bene tømtbcr, ja, naar 3ernfalemé<3trtb

$tben, ta tette flnlbe flee, ffulbe inb=

træffe peb eller benimob @(jrifti anben

£il£ommelfe; tl)i Rimtene flnlbe inbtage

(jam, inbtit atle $ing» ©ienoprettetfeé

Zit, og ba flal taberen atter fenbe Dam

tit Sorben.

23i Pil nn læfe ©faiaé 40. 1—5.

»Srøtfer, trøfler mit^olf, flaleberé©ub

fige; tater Eierligen til Serufatem og raa*

ber til ben, at bene ©trtb er fntbenbt,

thi bene })uégjerniug er forligt; tU ben

&ar faaet bobbett af Jperrené £aanb for

atle bene ©rniber. ©et er fcané Sføfr,

fom raaber i $rfen: rt)bber £errené

9Sei, gjører bor ©ubé banebe 23ei ret

paa ben ftttte 9ttarf. Jpoer ©at flat

er fntbenbt og bene DJiugierninger til-

gione, ta flat benne 9)roclamatiou atter

flee, ligefom ben fletc forbum peb 3 o*

Ijanneé, til at berebe Jperrentf &Sei for

bane anben Sitfommelfe; og peb ben£ib

flat ^er ©at blioe opbøiet og Ouert

33jerg og £øi btiue fornebret, og iet,

fom er frumt, blioe lige og be ujæone

©teber jæone, og ba flat -frerrené J?er*

ligbeb aabenbareé og alt 5vjøb fee ben

titlige, tbi £errené Wixmb bar talet tct.

©aalebeé feer bit, at naur t)pert

58jerg btioer fornebret, boer ©at trioer

Dcrpet op, be uiccptie @teber bliper iæone

og be frumme ©teber (ige, btéfe 9tepolti5

tioner Ptt begt)nbe at gjengive forbene
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£>»erflabe fin førfte @fjønbeb. ^J?eu flebev tærer »i, at (Sontiueuterue og SPmxt

nattet alt tutte], 6a* »i bog tf fe enbuu ffat bli»e forenet igjeu tit @et, fom bet

tgjennemgaaet ©{iniopretfelffn; bet* er
j

»ar i ©fabelfené borgen, og £a»et ffal

mange flere (Tore Sing bev maa ffee, fov
|
oeube tøjern og forfamteé til bete eget

at alle £ing fan btioe gjenoprettebe.

©eruælt b«v »i ©f. 35, b»or »i aftev

(æfer om Jperrené auben Silfommelfe, og

be mægtige ©jerninger, fom ffal lebfage

ben. 35e tørre £Drfener flat tøa»e 0»er*

fføbigtøeb af le»enbe 23anb, og ffat frem«

bringe ©ræé rg btomftre fom en 9tofe,

og paa ben %\t fomnier ©ub meb

SSrebe og 93etaling, tøoilfet maae for-

fra aeé fom bentpbeube paa bane anbcn

&ilfommelfe; og 3érael ffal fomme paa

famme $ib tit Sion meb @aug og e»ig

©læbe, og €>org og @uf ffal ftp bort.

j?er tøav »i ba ©rfeueué ftorbaubelfe

borttaget, og ben bliver mi til frugtbare

og »el»anbebe @gne.

9Si »il nu unberføge om laerne igjen

»enber tilboge tit kontinenterne, fra

tø»itfe be er bleone abffifte. Om benne

©jentfanb anføre »i 9lab. 6, 14. — »Og

tø»ert 93jerg og b»er Spe flpttebeé fra

bereé @teber." 2ff bette lærer oi at be

fløttebeé flubenlTebé ben; og fom bet er

<t$teb , boor bet »ar før; og alt bette

ffal foregaa unber (Tærfe 9?e»ægelfer i

Gaturen, omtrent »eb Jperrené ^ilfom-

metfeétib.

Wa av 3orbeu faalebcé er fommen til

Opreiéntng igjcn, i ben famme berlige

£itftanb i tøpitfeu ben førtf erifterete;

bjergene foniebrebe, dalene opbøiebe, bet

Ujæpue jæ»uet, §)rfenenie frugtbare, og

alle kontinenterne og $erne tilfammen«

føiebe igjen, 5orbaubelfen opbørt faa at

3orben iffe længere frembringer ffabelige

SCævter, og £orne og £ibéter, faa »il tit

uæfle »ære at orbiie og gjeuopreife ben

ufornuftige <Sfabuiug tit ffn tibligere

Svebé- og J?erli8bebé>Sifl?anb, og labe

alt ftjeubffab opbøve paa Sorben. Wien

bette pil iffe ffee, førenb en afminbelig

$Dbefæggelfe er ble»en utøfl ooer^enne*

ffene, boitfeu »il albeteé renfe Sorben, og

borttage al Ugubeligtøeb af bene £>»er*

flabe. Slette »il flee peb bane 9JIunbé

Wiié og »eb baué Støbere Qlanbe; efter

©jenoprettetfené Zib for 5Ilt tøoab ber meb anbre Orb, peb 3lb faafom meb

bar »æret tabt, faa »enbe be tilbage til

bereé ©reber b»or be fom fra. 9Si fom-

mer ba til @f. 13, 13-14. »3orben

2Saubfloben. 6ee @f. li, 4. 6—9.

9?aar ban faalebeé bar renfet3orben

og berliggjort ben meb ©ubé jtuubffab,

flat ffiæt»e og flptteé af fft @teb, og
j

fom SSanbet ffjuler Jpatteté SBunb, og bav

»ære (iig en forjaget 9taa, tø»i(fen ingen ! ubgpbt ftu Qfanb ooer alt Miøi, faa at

optager." Ogfaa 62, 4. »2>u fjal iffe

^bermere fatbeé fortabt, ei fyelUv flal tit

Sanb pbermere fatbeé øbefagt; men Du
ffal falbeé £epbåibab, (min £t)fl), og

bit 2anb flat falbeé 9?eutab; (en Viate*

buftru) tbi herren fyaw SBelbebageligbeb

i big, og bit 8aub flat »ære en 2@gte*

bnflrne.«

baabe ^Kenueffer og 2>m.' bti»er fulbfom*

men uf!»lbige, fom be »ar i 93eg»nbelfeu,

og alene uærer fig »eb »egetabilff ^øbe,

mebené intet er le»net tit at Håbe eller

forbæroe nogetflebé i al ben »ibtubfrrafte

©fabelfe, ba gaaer ^propbeterne frem

meb at gi»e oé mange berlige SBeiTfrioelfev

o»er bene 3nbb»ggereé ©læbe. "2)e

3 bet førfre ©rempel feer »i 3ovbeu i flat bijgge ^)ufe og beboe bem, be f?al

beoæget og liig en forjaget 9laa> og t
i
plante 2Siiitgaarbe og briffe SSiin af

bet aubet, »i feer ben fom en ^gtebuftrue. bem, be flfal plante ^»aoer og æbe Srngt

Oq af alt bette, og af forfJjellige ©frtft* af bem; be ffal iffe bngge og 9lnbre boe
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beii; be ffat tf fe plante og Slubre æbe

ftrngfen; f6i fem et Srceeé ©age, et
1 mit

goløé Dage, og mine ltb»atgte flat længe

beft'bbe bereé Jjæuberé ©ierniug. ©c
flat tffe arbeibe forgjæ»eé, eller føbe i

33ef»ævligbeb; fbi be et* Jpervené iBelfig'-

nebeé ©æb, og bereé Siffom meb benr,

og M ffat fjfee, at føvenb be falber »il

jeg f»are, og mebené be enbntt taler »it

jeg Jjøve." 3 benne loffelige Sitftanb

fD»eé bet, at alle ftulf »il leoe og opnaae

et Sræeé fulbe Silbev, og bet foruben

©merte og ©org, og boabfombelfr be

beber »it bli»e baftelig bøufjøvt, og alle

bereé ftornøbenbeber »il bfioe bem tilbeett

vigeligen. 3ngen af bem »il øuffe at

fo»e i <5twet, be »il natuvlig»ité betlere

foruanbleé, beter, foranbreé i et $iebttf,

fva Døbeliabeb tit Ubøbetigbeb; efter

b»tlfet be »it »ebblioe at regjere meb 3?«

fué paa 3orben.

©aafebeé 6av »i nu fulgt <Prop&eterne

igjennem be forfjiellige33egioenbeber, b»t(fe

titfammeu »it ombauue eller fonipe 3ovben

og bene 3nbbpggeve tit ben fulbfomne

Silftaub i fjwilfen be førft evifterebe, og

i fj»ilfeu be »it eriftere ttuber ©fabetfené

flove ©abbaff). 3Si bar nu feet alle Stng

gjenopreftebe ibtaubt be 2e»eube, og »it

»i nu fpøvge efter biéfe, fom fo»e i ©tø*

»et; men, fov nøiagtig at funue fovftaae

bereé naturlige ©jeuopreiéning, maae »i

unbevvette oé om alle Dmftænbigbeberne

»eb 3efu ©pftaubelfe; tbi (jan »au et

affurat e^ovbillebe, efter Ijoilfet atte baué

Jpellige »it btioe opreift. 23i eviubrer

førft, at ban »ar iflcrbt iviøb og 33(ob

og 33een, liig et anbet iWienneffe, og t

alte tOTaaber unberfafret funger, £ørfr,

©mevte, Srætbeb, ©ogbom og Døb,

tigefom en anbeu tyerfon, meb ben fror*

ffiel, at han »ar itfaub tit at taale mere

enb noget anbet meuueffelig Segeme. gor

bet Qlnbet, at Ut famme Segeme »ar

Jjæugt paa Jvorfet, gjemtemboret meb

fagter, bttitfe b(e» bve»ne tgjennem bane

£æuber og gøbber, og Uné <&iie gjeu»

uemftuffet meb et ©p»b, fra b»itfet bev

ubranbt33lob og SSanb. $or bet Srebte,

at bet famme Segeme »av futbfommen

tioløft, tigefom et anbet S?t», og b(e»

nebtaget uben at et 33een bleø brubt og

ombeggetig iubfoøbt i Sinueb og lagt i

en @ra», boov bet forbte» inbttl ben tre«

i>te Dag; H tiMig om borgenen fom

Cuuiberue til @bri(Ti OJvac, og Ijané

Difctple ogfaa, og fanbt 2inflæberne tigge

uupttige, og ©»ebebugen, fom »ar om

baué #ooeb, ombwggetig folbet og lagt

ncb færffilt; men legemet, fom »ar neb*

lagt ber, »ar borte. Qlf atte biéfe £)m<

ftecubigbeber opbager »i, at bet famme

iviøb og 35een, fom »ar lagt t @ra»en,

»av »ivfftig opoaft fra be Døbe, lja»bc

opftaaet og tilfibetagt Siuftæberne, lj»ilfe

iffe tænger »ar nøb»eubige. — Oq 3efu$

dbviftué fom frem triumpfjerenbe fva be

Dobeé 33o(ig, i 3?ef(bbetfe af bet famme

legeme, fom »ar føbt af ett &»inbe;

b»i(fet »ar fovéfæftet; men intet 95(ob

fføb i baué 5farer; t^t 9?fob »ar bet ita*

turtige Si», i boilfet »ar Døbetigf>ebé

©ceb, og et ^ennefle gienopreifl meb

jliøb og 53(ob »ilbe »ære bøbetigt og

følgelig atter ©lenffaub for Døben,

6»ilfet iffe »ar ?i(fcelbet meb »or grel*

fer; beéuagtet bavbe 6au itjøb og 93eeu

efter at ban opftob, (bi faakteé »ifte

ban ffg for fine Difctple, og be bleø

bange, formobenbe at bet »ar alene en

^laub, ber »tfte fig for bent for at for«

flioeffe bem, boorfor ban fagbe, -gfiør

»eb mig og fee, tf)i en ?fanb bar iffe

5?iøb og 93ecn, fom 3 feer jeg bar.«

Og begiævenbe noget at fpife, ble» batt

fer»eret meb et ©toffe flegt 3iff og en

^onniugfage, og ban aab bet. Og uo*

get efter b(e» Zfyomaé bubet at (Tiffe fin

Singer i Naglegabene paa baué^ænber

og Søbber og fin Jpaanb i bane ©ibe,
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af b»ilfet bet er flart, at ban tffe alene funbe forlaugeé, ba»e »i bem i 3ob$

befab bet famme legeme, men ogfaa be

famme ©aar »ebbli»er at »ife bem til et

93ibneéb»rb, dø »il »ebbli»e inbril (jan

fomnier igien, ba 3øberue »il fee paa

fyam, b»em be bar gjennemftuffet og

fpørge, »£»ab ét biéfe ©aar i bine £cen»

ber og Sebber?"

O, 3 £aarbbjertebe ! 3 ugubeltge

^ennejfebørn; eberé $ine »il meget fnart

fee f)am r fom ble» for?fa:ftet for Qrberé

©»uber; ba flfal 3 tet, at *>e £>øbeé

Opflanbelfe ev 23irfeligbeb, noget man

fan røre »eb, og at Qnngbeben iffe er et

@f»gge*2anb eller en ©pøgelfeperben,

fom Sftogle formober.

3blaubt QJubet, fom 3efné gjovbe

efter ft'n Opflanbelfe, ftnber »i fjam i ben

ft'mple forretning at (lege gift og falbe

paa fine Difciple at fomme og fpife. O
boilfeu ©nfolbigbeb ! 5»ilfen tfjerligbeb

!

b»ilfen 9?eblabenbeb! Unbrer Grber, o

#imle! bli» forbaufet, o3orb! @ee ftor*

løferen iflæbt Ubøbeligbeb, og fibbeuoe

»eb en tfulilb nnber aaben himmel meb

bane 93røbre, »bmi)gt beeltageube i et

5Raalrib grttø »ivfeltg tilberebt meb ftané

egne jamber. O 3 ©tore og 9lbefige

paa 3orben, fom rutter (£ber i Ooerbaa*

bigbeb og forfængelig ftitn&eb! O 3
^rafler, fom er belæéfebe meb Sfére,

fifler, Opbøielfer, 9?igbom og benne

93erben& ©lanbé, fjer a eu 2atie for

<?ber, fom »il »ringe ©ber til at røbme.

ftrpgter bog iffe mere for at efterfølge

ben fagtmobige og »bmpge 3efué!

3Jien »i maa »enbe tilbage til Opjlan-

belfen, efter at fja»e be»iifltif Opfpéuing,

at »or 5"lfer opflob fra be 2)øbe, meb

bet famme Segeme meb poilfet han »ar

foréfceflet, fom beftob baabe af 5tjøb og

^ropbeti; fornb omtalt i en fibligere

£>eel af bette 23ævf, b»or »an forfpnber,

at »ané gorløfer »il flaae i be fibfle

£>age paa 3"vben, og ban ffnlbe fee »am

i tfjøbet, flfiønbt Orme flnlbe forbæroe bet

i'egeme, »an ba 6a»be. 93ifl er bet, at

be hellige tgjeu »il mobtage bereé Sege*

mer, enb»er 2)eel i bete paéfenbe og

fulbfomne Sammenfatning, iført tfjøb,

©ener og £ttb, ligefom »i mt er; 5llt

blioer ubøbeligt og feer iffe mere &or«

frænfelfe; iført et »»ibt tflæbebon af

fiiut Sinneb, paéfenbe tit at bære i llbø*

beligpeb. 23el fagbe 2lpofllen: »3 £im*

leu bar »i en mere »arig ©ubftanj",
(iffe ©fpgge).

i))Ceu for enbnu »ibere at oplpfe benne

©ieujlanb, »il »i omhyggelig gjennem--

gaae @^ef. 37. boilfet »f par berørt før.

3 bettt ©pu ev ^lopfjeten bortført i

Qlanben, og en ©al meb tme $een

fremflitteé for »am, og be er utallige og

meget rørre; ogmebené ban flaaer grun-

beube og aloorlig beffuenbe benne fovfæv

be lige ©cene, bliocr ber gjort bam et

meget foruuberligt ©pøvgémaal: "®h

$)ienneffeé ©øn ! mon biéfe tørre ^een

fan bltoe leoeubeV- Og ban f»arebe, »O
^»ene, £erre, 2)u»eeb bet." Dg herren

fagbe: "3)u ^ITeiiuefleé ©øn, fpaa om

btéfe 95eeu og ftig til bem: "3 tørre

33een, bører Jjerrené Orb." Baa bon

propbetcrebe, fom bam bfe» befalet, og

fom ban propbeterebe ble» ber et 93nl*

ber, og fee eu 53e»ægelfe, og 33enene fom

tilfammeu b»ert 33een til ftt 93een og

©ener og j?jøb fom paa bem, og £ub

bebæffebe bem. Og berefter propbeterebe

ban til ajinbene figeube: bommer fra

be fire 93eir, O aanb, og aanb paa biéfe

95een, aab og braf meb fine 2)tfcipfe, 3bielffagne, at be maa le»e, og ?ianben

boilfet fatte bem i ©tanb til beflanbig fom i bem, og be leoebe og flob paa be-.

at berolige ftg angaaenbe be JpeUigeé reé 5»bber, en faare meget flor #ær."

Opflanbelfe. 9}len berfom flere 53e»ifer 93i bat' bøvf mange Ublæggelfer angaa=
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enbe bette ©mi; nogle ligner bet peb

©pnbere ber omoenbeé, og nogle peb@&ri(lt

Segeme, j?irfeu, ba ben bøbe meb J?en*

fpn til be aaubelige ©aoer: ^ien naar

JUrfen er bøb, faa fan ben iffe længer

ffgeé at oære @bri(Ti Segeme; tfji faa*

længe ben blioer i bet fanbe SSiintræ,

leper ben og bærer ftrttgt, og er iffe bøb,

og bev boorben tffe blioer i barn, er ben

afhugget, fotn en piéfett ©veen, og blioer

brænbt ifteberfor at blotnjTre igjen.

^Slm, fjar bu uogentib I)ørt,£errené egen

ftorffaring oøer bette ©pn i bet famme

@apitel? Den langt ooertræffer alle ai\-

bve gorflariuger, forfor jeg er mee(t

ttlbøielig til at tvoe ben; jeg oil berfor

ffrioe beu og (jælbe til ben og fætre mig

i ftare for at blive upopiilair beroeb.

Jperren ft'ger, "Du ^enneffeéSøtt! biéfe

33eeu, be er alt 3éraelé 3>uué ; fee be

ft'ger : 53ore 35een er blepeu tørre, og oor

ftorbaabning er borte, in' er afljitgne.

Derfor fpaa, og bu ffal ffge til bem:

<Saa ft'ger ©ub, Jperren: @ee, o mit

$olf, jeg tril oplabe eb,evé ©rape, og

labe eber fomme op af eberé ©raoe, og

labe eber fomme til 3érae(é Saub; og 3
ffal fjeube, at jeg er Jperreu, uaar jeg

optaber eberé ©raoe, og naar jeg opfører

eber af eberé ©raoe, mit Jyolf! Og jeg

oil gioe miuWanb i eber, og 3 ffal leoe;

og jeg pil nebfætte eber i eberé eget Sanb.

Da ffal 3 fjeube, at jeg herren, jeg

baoer talet bet og gjort bet, ffger J?erren."

©aalebeé bar bu bet fjele €$n ubfolbet

tpbelig; bevfom jperrené Wutfjoritet fan

engang blioe erfjeubt, boilfet fjeiben er

£i(fælbet i benne SSiiébomé og Særbomé

Qllber, faa flat al 3^raelé Sæb blioe op*

reijl fra be 'Bøbe, og blioe inbbragt i

3éraelé Sattb, ftoilfct oar gtoet til bem

til en eoig Qlro. Og i ben £enffgt at

gjøre betre, ffal bereé gamle tørre 93een

bliøe bragt tilfammeu, boert 33een til flt

58een, og eufjper Deel af bereé Segemer

fætteé i bereé forrige ©tanb igjeu; og

bet oil gjøre et (Tort 33ulber og en uttber*

lig 33eoægelfe, naar be fomnier rilfammeu;

og naar be fommer til at itaae paa bereé

5øbber, vi! bet fanbelig ttbgjøre en faare

meget flor Jpær.

Dette opflarev juff ben tforjccttelfe,

fom faa ofte er gjeutaget i ©friften:

Wn Sjetter Daoib ffal oære eu Jprfte

ooer bem epinbeligen; i ©aitbbeb, bet

famme kapitel gtoerftorjættelfer til bem,

at f)aité 2 jetter Daoib flal blioe opretft

og pære eu $»r(re iblattbt bent, mebené

j?erren ffal oære bereé Æonge; ba baabe

be, bev er (eoetibe, og be, bev er bøbe,

ffal famleé tgjett, og blioe til eett kation

i tfanbene paa 3éraelé bjerge; ba Qa--

oib fommer frem og regjerer fom en 3er«

(Te og Jporbe ooer bem for befrattbig; og

ben Jperre Scftté regjerer fom Jtongerneé

jtottge og #errerueé £erre, paa Stoné

33jerg og i Serttfalem, og for be ©atnle,

meb ^»erligbeb.

O fjeilige ® ag \ o fa (jae £aaD \

O boab feer jeg igjennem min T>aab\
©u falig !lib, et Ipffeligt Sattb;

Der ot oil tage be ©amle i ^>anb;
3^jeiligheb og i ftreb. .fom ba QSettiter;

Døb og ©org nu fuarligen enber!

3eg forttitbrer mig nu iffe længer naar

jeg i^itfommer at ?lbra6am falbte ffg en

3rentmeb og pilegrim, føgeube et bebre

$anb, og eu <Stab froié ©rifter og 93pg=

ger er ©ub. Det fpucé fom bev efter

benne ©jeuoprettelfe oil blioe iffun een

Soranbrittg ettbttu ttøboenbig for at berebe

3orben til iOienneffeté eoige ?lro; og at

ben Joraubring oil finbe <&teb paa ben

flbfle Dag efter at 27?enneffet bar be^ibbct

beu i greb i et Suftttbe 9lar. 2Si bar

nu opbaget ben (tore ^emmeligfjeb, bpif*

fen 3ugeu uben be hellige fjaoe for(Taaet;

og fom oar pel for(Taaet af bem i alle

9Serbené Qllbere; og bette er, at dennes

ffene i .fjøbet ffal boe paa 3orbeu meb
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Weéftai, meb feele 3évacfé £uné, 09

meb alle ben 2IUerbøiefteé Retlige, iffe

alene et tnfinbe Qlar, men i alle @»ig*

»eberneé Groigbeb. ©er »or Saber 9lbam,

meb fft #aar faa 6i)«br fom ben rene

Ulb, »il fibbe paa fin Sbrone meb SSccr*

bigbeb, fom ben ©amfe af ©age, ben

flove ^afriarrf), ben mægtige $»vfte, me-

bene tnfinbe ©ange tnfinbe tfaaer foran

&am, og tnfinbe ©ange tnfinbe tjene barn;

ber »il »an bilfe alle fine 93øni, fom

bøbe i Sroen paa tylttfiaé', meb 21bel,

@notf, 9ioa, -Mrabam, 3ob og ©aniet

meb alle tyvopbeterne og Slpoftlene; og

alle ©nbé Retlige af alle Sibéalbere, »il

bilfe fe»evanbre t jtjøbet; mebené Sefué

ben (tore 3Keéf(aé »il itaae t TOten, og

»il, til at fnlbfcmme bet £e(e, binbe op

om fig og nbbele 33røb og 9Siin til ben

l>ele 9Hangfolbigbeb, og ban fel» ilal

beeltage i \>tt famme meb bem paa 3or«

ben, ibct 9it(e er RjH't i flint ginnet,

veent og Ijoi^t. ©etteerSammeté Stø#

lupé 5Rab»eve. 53elfignebe er alle be,

ber faaer ©eel beri.

(Sovttøtteé.)

$« Sale af rø*æf. *. ®> ÆtrøfcaH.

#oftt i 2a6ernafiet i ©tovefattføjlab ten 11. §ti!i 1852.

©e @ru*bfcetninger, Prober ©anicl

£»ler »ar forelagt oé, Ijar intereéferet

mig meget, J?an er en -JJianb, jeg bar

»opret fjenbt meb i mange 2lar, og jeg

»eeb, »an er en gob ^anb. 3eg fan

fige meb ©ifferfjeb, at jeg »ar »ørt

©»angelinm ibag, faalebeé fom Ut er

nebjfreøet i bet 9?» Setfamente.

3 »ibe io ; at bet i 2llminbelig»eb

feebber om oé, (og maaffee iblanbt mange

af be ftremmebe, fom er Ijer tilfiebe ibag),

at »i iffe troer 33tblen. Qettt er en

foar SWiéforftaaelfe; »i troer ben. 3eg

fan fige, fom een af be gamle Qtpofiler

fagbe, (og M er mit 9faab og Sorma*

ning til eber), prø» QJlt og bebolb M,
fom er gobt. 3eg raaber eber, ligefom

»an, til at prø»e biéfe Sing, vanfage

bem og otteroeie bem, og faalebeé prø»e

øm tet er ©anbbeb, fom man falber

"^jftormoniéme". i?ab mig fige eber, mine

2Senner, at b»ié3 itte giør M, »il ber

fomme en ©ag ba 3 »il fortr»be bet.

Jj>»orfor? Jorbi ber »il fomme en ©ag,

ber »il afgiøre biéfe £ing.

©et »il iffnn »«re nogle faa 2lar,

(maaflee iffe o»er ba(»trebé) , førenb ber

iffe »il »ære et enefie
s))?enne(le paa

benne 3orb af bem, fom er »er ibag.

3 »il inbgaae i Wanbeoerbenen til at er*

fare 'ZHrfeligbeben af en anben 'Silwanelfe.

£»ab »i Ijar at giørc maa »i giøre i

benne Siloævelfe, mebené »i er i »ore

fjøbelige £»tter; og berfom »i giør ret

33rng af »ort iMø, af »ort Segeme, af

»ore talenter, ia »il M gaa oé »el;

men giør »i iffe, ba »il »i fomme til at

giøre ^egnjfab for be ©ievninger, »i »ar

gjort i legemet, ©iéfe Segemer J>av bet

famme SBcefen giuet eber, fom »ar gi»et

mig mit ; og be er eber ooerlabt, fom en

J?né»otbning, af ben ©nb, fom fat oé

ber; og 3 ffolbev 9*egnflab for eberé

^nébolbning og »»orlebeé 3 Ijanbler.

©erfom 3 laber ben SSolig bli»e »an*

»cUiget, berfom eberé Slanb laber legemet

bli»e befmittet meb @»nb og Uteerligbeb,

»il 3 fomme tit at bøbe for bet førenb

3 fan faa eberé 3gienløéning nb»irfet.

gjline fenner, gi» ?lgt berpaa; tbi bet

er faalebeé fom jeg bar fagt.

^)«ttt er (Soangeliet, fom »i bat bøvt
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tbag i en iæiMt og letfattettfl 6titt, og i

ben ©nfolbigbeb, fom 3efué og b«né

9»pofT(er og mange Wnbre, fom oav orbi*

lieret af bem, præfebe bet i. golf ffger,

be troet* 93iblen ; bele ben djviflne 25erbe»

ftger, be troer ben 93og; — at bet er

93tb[eu; men troet be fjoab ber ev flveoen

i ben 93 i bel? Om be gjør, be ubøtter

bet tf fe. £ttormauge ibtanbt eber, mine

SBvøbre og 93anbvefcet(er til Groigbeben,

bar iffe »fte i eberé 2)age, i eberé ©lægt

og i ebevé ftamiltefrebé (agt, »bei-forn jeg

fnnbe fee eet SJHenuefle øoe ben Religion,

fom 3efué og (jans 5(poftlcr tærte, faa

oitbe jeg »ære eu-freUig.« 3eg Ijat fagt

bet mange ©auge førenb jeg nogenft'nbe

børte '^Jiormoniémen", og jeg bar føgt

efter biéfe £iug og ønffet mig bem og

bebet om bem efter ben jfunbffab jeg ba

baobe. 3Hen 6»ab oibfte jeg om @nb,

eller boab fjeubte jeg til Groangeliet, af

M jeg børte fra 9)rccfeftolene?

3eg (jar »æret i ^Jietbobifrerneé 5?ir*

fer mange Orange, jeg b<u' møbt til bereé

betfemte iWøber og føgt efter Religion

;

og naar Obgeu antog ben metfjobtftiffe

£ro, bar jeg feet kræften gaa til 23aii--

bet forbi ber »ar 9iogen øuffebe at blioe

bøbt i 9Sanbet, men iffe forbi bet i no*

gen Jpeufeenbe oar nøboenbigt. Gren fnnbe

fi'ge, jeg ønffer at blioe beftænfct; en

QJnben, jeg ønffer QSanbet ffulte g»beé

o»er mig, og en £rebie, jeg ønffer at

Mitte ncbfæufet i 3Sanbet. 2)et er alt=

fammen rigtig, ffger kræften, bet ene er

(tgefaa gobt fom bet anbet, for ingen af

bem er nøboenbig til ©aligbeb; oi fores

tager #aubfiugen iffnn for at tilfrebé-

tftlte ben ^Daagielbenbe. Om nn Sooene

i be Jorenebe ©tater »ar faalebcé be«

ffafne, at be funbe pære Qllle ttlpaé efter

bereé forffjellige 2lnffuetfer, faa at (Jnboer

fnnbe gjøre fom ben bebagebe, bttab faa?

jpoab pilee 3 tænfe om et fgabant

Sopgioniugébepartement? SSilbe 3 baanb*

bæoe bet? 9Silbe3 feu^c en 9)?anb ber«

til, fom en delegeret, fom eberé 9tepva>

fentant, for at faa funbe 2o»e, faa at

Qrnbtter funbe oeberfareé 3tet? 3eg »ilbe

iffe batte en faaban 8oo; jeg oitbe for*

falle ben tilligemeb bem, ber gao ben.

@ttb bar een ^Olaabe boovpaa b«n

frelfer iJKeuueffer, og 3 fan iffe blioe

falig oeb noget anbet princip enb bet

3efué @bri|Tué lærte, og
i
eg oeeb bet.

3eg fan fige tit benne 5orfamliug, og

tit enbtter auben, b^b jeg bar fagt i be

Jorenebe ©tater og i ©torbrittanien,

at uben 3 annammer 3?fu (JbrifTt Orb,

og bereé, fom ban bar beffiffet og nb*

fenbt, 3 fan oære ligefaa oié paa 3or-

bømmelfe, fom i er ttié paa at bøe; og

jeg oeeb bet. Tutte er tåbeligt; og

Groangeliet, fom Prober 35aniel bar præ*

bifet, er bleoen aabcnbaret i btéfe ffbfle

$ibcr. 2>et £t)é , ber eengang par nb*

ftuffet formebetft Ugubetigbeb, er bletteu

tæubt igjeu. Det gamle Groangelium er

aabenbaret igien, fom og ($>ubé ©øué
^ræflebømme; ogbe ©ibfre-£>agø;£eUige

bar benne sJJ?agt, og 3 fan iffe be-

røwe bem ben. £>eifov er pi ber tbag;

bet er 2(arfageu boorfor ieg er ber ibag,

i et Sanb, boor ber er g-veb og Dtter--

fløbigbeb og funbt at bo, meb mine 33rø*

bre, fom er fomne ber tit for at finbe

et gøbt £jem. Sinber iffe 3 Solfet bev

at oære frebfommeligt, penffabeligt og

fjertigt, og at paéfe bem feto? £ar 3
nogenft'nbe i ebevé Sio truffet paa et

mere frebeltgt ©fcb, i be goreuebe ©ta-

ter, etter t Qrngtanb, etter i nogen £>eel

af 3Serbeu, enb Mte er? 9?ei; jeg tør

ft'ge, 3 f«n iffe ftnbe noget frebeligere

®tet> enb titte. SBi er ber i biéfe rolige

3)ate forbi »i iffe funbe faa Seiligbeb

tit at bpvfe ©nb i •Ottereenéftemmclfe

meb b«né gorbringer i oort gøbelaub.

9iog(e af eber oil maaffee ftge, »bet fan

jeg fuap tro"; men faattifT, fom3leoer,
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el- jeg blepen plt>nbvet og foJflpHtrt fer

©ange føreub t^9 fom f>erfif, og er ble*

pen tpitiigeu til at fortabe min 35olig og

mtt ©obé. Det tv ber nu, og be maa

gierne fjape bet. 3 eg er iffe ben ©uefte,

ber Oav libt fdalefret, men ber er farne

flange ; og altfanimen for »or 9ieligioné

©fplb. 3Si bliper betragtet fom be aller-

pævfte fæener paa 3orbeu. £ar 3
nogenftnbe tæuft paa nogen taft, fom ei

er bfepen paalaat oé?

3ofepb ©muh og bane Prober ble«

bræbt i (Jartbage Wrreft. Sfcfepf ©mitb

par en ©ubé tyropfiet, og jeg oeeb bet.

3eg bær iffe QSibueébprb om bettc forbi

jeg bar troet bet faa længe, men jeg

pibfte bet for tppe Qlar fiben ligefaa gobt

fom jeg nu peeD iet, og Ijar ptbuet berøm

for 3ovbeué kationer; og Ijpab pil gøl*

gerne af hetie QSibneélun'b Pære? De,

fom troer og bliper tobt, ffal blioe falig,

og be ffal annamme ten Jpellig^anb

unber bereé £æuber, fom Ijar ti(\i rette

s)Jtt)nbigbeb til at mebbele ben SSelftguelfe

;

og faafvemt be gaaer ben i bereé #jé&

tene Cprigtigljeb og bliper bøbt, tvocnbe

af ganfle fjerte, ablpbenbe ©pangeliet,

og blioer begrapue meb @brifro i Daabeu,

faa ffal be faa ben £etlig^lanb.

tyaa WinbfefefTené Dag, ber ^etvué

forfpnbte ©pangeliet, blep ber omtrent

tre tnft'ub ©iæle lagte ttl 9)ienigbeben.

£oovlænge par be om at omoenbe ft'g?

3ffe længere ettb til be blep pillig til at

tro, og aflægge bereé ©pnber meb en

fafl ^efuttniin, at forfage bem og ilte

fpube mere.

3eg glæber mig Peb at leoe i biéfe

&tber; jeg ev glab at jeg bar giennem-'

gaaet f)pab jeg bar, for ©pangelieté

©fplb; men fan M fammenltgneé meb

bPab fWttmtfUet maattc giennemgaa t

3efu Dage, ban, fom blep ophængt paa

.Korfet for fin SfMigion? £an bøbe paa

©olgatba for fin Religion; be bræbte

fjant, fom en falff 9)rrpfjet; og felp be

af Ijané eget £uué troebe b«m iffe.

De ibielflog ogfaa bane ?lpofr(er og be,

fom troebe paa bereé £>rb. 2ænfer 3
tffe M par ligefaa lapt for bem at tro

paa 3^fum @bri|tum, fom M er for oé at

|
tro, at 3ofepfj@mifb oar en sDropbet? Spån

par en ^ropfjet og 3efué par ©noé ©øn;

og Jptmtm ©mitb par en 'Datriarf, og en

©øu af ©ub; og jeg ptbner bevom for alle

30Jeuneffer. ^ange føler fom at for*

bømme »iDtormonerne", og falber bem

alt enligt, fom onbt er; men ffaber bet

oé? ©faber tet por ©aligbeb i minbffe

3J?aabc? 9?ei! 3o mere taalmobig pi

taaler tet, jo ftørve bliper por £erligbeb

og Dpbøielfe. Det er for por 9Migioné

©fplb at ftolt er urolig.

3 be ^orenebe ©tater er man urolig

beéangaacnbe; i ©torbvittanien, tfraiifrig

og Danmarf er man urolig beroper.

kræfterne ffriger "falffe tyiopbeter« og

»^ebrageri", og ten nfpulige QSevben

banfer, mumler og gpibbre, og man fla*

ger. Wlan er fornnbret og peeb iffe

boorlebeé M bar ft'g. Den ufwnlige

SSerbeu er urolig; be piffer, banfer og

mumler, og foliet abfpørger bem om bet,

ber tøører ©ub til; men ber er iffe een

af bem fan fortælle bem 91oget om s2ser-

beué Qnibe. De ev i en gruelig ©tilling.

Qrftcr boab jeg fibft børte fra ©tåben

.^odKfJer, fom jeg tøar boet i ^ærbeben

af, faa par ber eet bttnbrebe og fem og

trebioe aanbelige ©frioere i ben €>tai.

3eg tø<tr en ©poger ber, fom er preé*

bptevianff ^ræft; ban fnnbeiffeabfpørge

&\\i> om tilfommcnbe £ing, (jpørfov ban

abfpurgte 2lauberue; men be fnnbe iffe

fige barn 9?oget buerfen om be Døbe

eller be Seoenbe. De tøar omtrent lige*

faa meget i'pé i bereé Qlabenbaringer,

fom benne 2Serbeué 33øm bax i bereé.

De er alle i 95epegelfe; f)\>ai mon ber

ffal ffee? 3eg Pil fige @ber; ©nb pil
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gjøre et batt'\a.t Qlvbetbe vaa %ovbe\\, og

ben lifønu'g* QSerben er urolig ooer bet.

3 toiDler tf fe cm bet, mine 2Senuer;

O foni fommer fra befSorenebe ©tater

Jan fee at bet ev faalebed; og dolUt i

9?t)-2)orf og mange aubre ©tater ev uro*

tig, faa at be fan iffe butte, net iffe en

Dag. De ev i Soroirrtng, og faa mob-

falbne at be »ibe'iffe foab be ffa( gjøre.

Det fovefommev mig, at Spevvené Dag

nærmer ft'g og ev uavmeve enb 3;.tæufev

ben ev.

3 ev fjev for at opføge ©ulb; men

bev ev 9?ogct, font ev r-avbt meve enb

3orbené ffintteube 3ut>eler. 3eg figev,

lab mig tjene ©ub, og efrerleoe [jxwll

i*o»; faa maa 3 gierne tøaoe ©ulbet og

alle J$or>ffié JHigbomnte; jeg brober mig

intet berom; tfyi alt, boab 3 Eatt tage

meb eber naar 3 forlaber benne 3orb,

<v iffe meget.

3eg erinbvcr en Drøm, font min egen

Datter baobe for fort 2ib (Iben. 3eg

pil fortalte ben. j?un brøinte at fjun

bleu forbveoet titligemeb be, ber oar meb

benbe. De (»ar-be mange fljønue 2iug

paa 3orben, faafom 'JJieublev, ©ntb og

©ølo og alt 5(nbet; og bet fmevtebe

benbe at f)ttn t?ar uøbfaget tit at efter*

tabe 9((t, og fnnbe iffe tage 9?ogenting

meb ffg nb afSSevben. Grubelig bteo bet

benbe fillabt at mebtage en É>t>tt> $jole.

3eg fagbe til benbe: bet ev alt oi fan

tage meb; i oove Sigftæbev »il »i btioe

bentagt i ben (titte ©vat). Oløgne tom

Di tit 5?evben, og nøgne oil ot gga nb

af ben, tfji ©tøo t)i ev, og tit ©tøo ffat

»i attev btioo. 5?an3 nttbgaa bet? Om
3 fan, 3 ()«r mere iDkgt enb jeg f>ar.

3eg Denter at blioe nebtagt, tittigemeb

bete ben mennefldige ©lagt, ligefom

©nbé ©øn bteo, og ieg fan iffe nnbgaa

bet. 3eg fjenber ebevé Jøtetfev; jeg fear

(eoet ben Dag ba jeg elffebe ©ntb og

©ølo og fmnffe j?jøvetøier og £e(Te og

benne SSevbené ©ober; men jeg bar tabt

biéfe ftøleffer, og git)e @ub fov jTebfe bit

oebblioe at flttfe bent fra mig faa langt, fom

SPften er fra hejren, og tabe min $jer;

ttgbeb oare tit barn og Ijaiié Sfage inbtit

mit ffbfte Waitbebræf. %ea Vnh at om

jeg albrig fommer fil be ^Pteuebe ©tafev

ellev ©torbriftauieti meve, faa ev mine

flæber bog fvi fov benne ©tagté 35lob.

3eg bav intet annammet af bem fov mit

Wvbeibe, nben flet belønning; og om

nogen iDfanb f>av gjort fin ^Pligt imob

benne ©lagt, faa har: jeg gjovt min.

3eg bav fagt bent ©vUtbbeben, og enten

3 er i J?e(oebe etter i Jjumlen, faa ff at

3 »tbe at "iWormomémen" ev@anbbeb;

og b^ab jeg og mine 33røbve b«v fagt

ebev ibag, ev Jvelfené ©oangetinm. ©ttb

oæve eber ba naabig og frelfe eber i fft

Jftige. 9Imeu.

@n ZaU af *£vcef. f&. ^otnta,.

£i>lt>t>aa farume £tt> og ©teb.

Der ev oé enbnu [nogle limiter til-- ' getinm ev fanbf, og at ©ubé Ovb, enten

maalt til ©nbébovfetfe i ftormibbag,

boilfe jeg pil afbenytte tit mine Sttøøve*

reé Jortrøflning, faaøelfom min egen.

bet er ffreoet etter tatet, er fanbt.

Zittab mig at gjøre et ©pørgémaat.

J?oo er ber \>aa benne %oxb, fom fan ft'ge

3eg fan oeoibne at 3efu @fmfti <$Mn> bette i ©anbbeb? £oo fan f(ge at 3efu
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Støiftt ©oangefimn er fanbt og at f)nn

lem-? j?an be G&riffne? De fan iffe.

De fan nof fifle be troer og 5av at mm
lig £iftro tit at 3efué teper; be fan bape

Sitfib nof tit at ernære at 3efn @6rifti

©pangelinm er fanbt, ineb 5?efTemrbeb

erffære at biblen (ifær bet WfrZcfla*

mente) et @anbf)eb, at befé 3nbbo(b er

©aliggføretfeiié tyfon og ev fanbfærbig.

Dette fan be oet erflære meb en gob

©amoitfigfjeb og meb ramme 21(pot\

3Wefl tab mig fpørgc, boor er ber 9?ogen,

fom fan figc at be peeb at 3efué teper?

og b»o er ber, fom fan figc at bane

©oangetinm et fanbt og at bet er ©alig*

giørelfené tyfon for SWenneffet? 3eg øit

tabe @brifTcnbeben befpare bette @pørgé<
maar for bem fefo; men for mig er bet

uift, at ber leper intet 9)ienneffc paa

Sorben, ber fan fige betfe nben biéfe,

fom @britfné bar aabenoaret ffg for.

2Jnbre fan nof fige meb gob @am<
t>ittigf)eb, at be troer ban leper; men 600

Peeb at ben J?errcé 3efn @&tifH Seere er

fanb? Der er iffnn eet ©lage ^enneffcr

W* 3orben, ber ueeb bet, og bet er biéfe,

fom IjHber Ijnné 93nb og gjør (jans* 3Sit--

(ie; ingen Slubre fan fige bet. 3ngen

Qlnbre fan erflære meb frit itJTob og meb

©fterttitf, at 3efué leoet og bane @pan=

gelinm er fanbt. tyaa en meget ftmpel

og tpbelig })iaabe tærer pi bette af bane

egne Orb, fom be er nebffreone af een

af bane Difciple: "De, ber gjør min

QSillie, ffal forftaae min Sævbom, og be,

fomelffemig m'1 bolbe mineSBub;" og jeg

Pil tilføie : "be, ber fjenber og ciffer mig",

figet Sefué, "pif gjøre fom jeg ft'ger."

'Siette er mit 23ibneébi)rb. Qrpangc=

lieté førfie ©rnnbe er blepen oé forelagt

i ftormibbag, og pi f)ar f)ørt een af be

ftbfte Dageé 2tpoftleé 2}ibncéb»rb til at be«

fvæftc bet. 3eg er ogfaa et 33tbne om biéfe

£tng, fom bet Sftm'Seftamente tnbebolber.

2i(fob mig, mine £itbørere, SSrøbre

og ftremmebe, at ffge tit @ber: bet* er

ifte nogen Wlawo, fom bøtet min fftøft

ibag, enten ban fatber fig bane Difcipel

etter et, ber fan fige at 3efné teper, og

tidige ffge af Sofepb Smt'tb par iffe en

Jpertené tytopbef.

Der ftnbeé iffe noget iDfenneffe, fom

af en ©ibffebagé #et(ig er btepen nnbev*

rettet om SSeien tit Sip og ©aligfjeb/

faalebeé fom ben er beffrepen i bet 9?t)

Seftamente, og i sjjjormoné 33og, og i

Særbommené og tyagtené $8og, og fan

fige at 3efné @btiflné teper og bane

Groangetinm et fanbt, og bog ffge at 30«

fepfj ©mitfj par iffe en ©nbé tytopbet.

Det er (Trængt ^ibncébprb , men bet er

fanbt. 3ngen fan fige at benne 58øg

(biblen) er ©anbfjeb, ©nbé Orb, æeien,

Q3eunfcren paa ©tien, et ©frift b^taf

vi fan lære at fjenbe ©nbé QSillie, 3" s

gen fan fige bette og ttl famme $ib

fige, ar 5)?ormoné S8og er Ufanbfjeb,

berfom be bar læft ben etter 6ørt ben

iccft og lært bene Særbomme. Der et

3ngen paa benne 3orb, fom hat lært

3efn @6rtfti ©oangelinm af biéfe to

93øger, ber fan fige, at ben Orne er fanb

og ben 21 nben er falff. 3ngcn @ibffebagé=

^ettig , iOIanb etter Qptube , fan ffge

iWotmoné 55og er fanbfærbig og titlige

fige at 33ibleit er ufanbfærbig. Derfom

ben @ne er @anbt)eb, faa ex be bet

®egge; og om ben Grne er falff, faa et

$egge falff. Om 3efné teper og er

^erbené Jrctfer, faa et 3ofep^ ©mitf)

en ©nbé ^ropbet og lepet i pané J^abet

^Ibrabamé 6fjeb. Uagtet be b^t ibiel-

flagct f)ané Segeme, Upet ban bog og

ffuet ffn gabet« Slnffgt i himlen; og

bane flæber er faa rene fom ©nglene,

ber omgfpe ©nbé^brone; og intet $Jien«

neffe paa 3ovben fan ffge, at 3*f»é (epet

og titlige benegte min ^Daaftanb om *Pro<

Pbeten 3ofepb. ^ette ex mit QStbneé*

bprb og bet et jTarpt.
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Sitlab mig at ft'ge , at jeg er (Toft af min

Religion. Det er t>et G'nefte jeg cv ftolt

af paa Sorgen. £>m jeg fnnbe ppbonge

©nlb cg @øto fom bjerge; om jeg fnnbe

|*amle ©obé og ©ieubomme vunbt om*

fring mig, faa fnnbe jeg bog iffe fjaoe

nogen ©tabe ben tin eb ben ©fæbe jeg

bar i min Religion; ben er i'tjfeté og

itunbflabeué .ftilbe; ben opflnger al ben

€>anbbeb, ber er i aScroené W(of»p^i

baabe bebenfl eg efyriflen; tew omfatter

^KennefTené aSiiébom; ben omfatter at

93erbentf 33iiébom og 5\raft; ben naaer

til bet, ber er inbenfor Stoffet. 35eué

©vcenbfer, Dmfrebé, Grube, £øibe og

Dobbe ooergaaer be Døbeligeé ftortfanb,

tf)i ben bar ingen.

Siilab mig, mine £ilbørere, at fpørge

meb Jpcnføn til 9}ntibetré 2t>é og ben

^nnbflab, fom (Jbvitfenbeben bar: boor--

\<zme oilbe et bctcenffomt, bpbtccnfenbe

^?enne(Te meb funb ftonuift, oerre om at

opfatte f)tH'r@mn(e teraf? ©et fan oeieé

og maaleé tigefom ©ntbfløoet. ftor Gf\rcim

pet: gaa tit "^loberfivfett", forfra atte

(Jbriflenbebené Religioner er itbfpinngne;

gaa tiltage til ben Zit> ta bun ftorevebe

i fin £erligbeb; fj\m lang Zii oilbe bet

oel tage o£ at opfatte Oenbeé Religion,

ben "Retlige Gatbotffe jttvfé-? tfan iffe

oi lære ben tfiifeé ©rmibfætninger paa

meget faa
s2larV Ri fan (Tnberc benbeé

S^eologi tit oi faaer at bentfnnbffab og

93iiébom ber fintet, om effjoert ^nnft

i f)(\\M Sære fra førlT tit ftbfl. &aa

berefter til ben "Ghigelffe Ryrtf og fra

ben til ben atterfilbigfle og ffbffe Refor*

mator fom teoer paa 3orben, og — boor

langSib mon oi oilbe bebøoe for at- op*

fatte al bereé Religion fra førfT til ftbfl?

3ffc ret lang Stb.

.fcoorfor giør jeg bi^fc 33emærfningcr

og fremflger biéfe ^aaftanbe? $orbt jeg

bar ©rfarenbeb. 3eg bar allcrebe lært

at SSerbené Religion. £>e bebfte og ftør«

(Te Sbeologer, fom leoebe i mine Drenge'

aar, eller enbog i min 33arnbom, fcoab

oar be? 33ønt, ber oar røgere enb jeg,

nceffen pattebørn, fnnbe brnfne bem i

bereé egne 9lrgnmenter og feette bem i

gorfegenbeb. ©pørger man bem, fan be

iffe befoare bet atlerfimplefte ©pørémaat

om ©nbbommen, himmerige etter S?eU

oebe, ®etU, £iint etter bet Wnbet; et

bienbe 33arn oilbe næ.flen fnnnc beffcemme

bem i faa £enfeenbe; og be oilbe ftntte

tit £>ete meb at f(ge, »flor er ben ©nb*

fvogtigbebé £emligfjcb, fom ©nb aaben*

barer t tfjøbet.« 3eg oit ffge, flor er

bereé Daarffab; be er albeleé oan*

fnnbig.

Tiexx jeg er flolt af at fnnne ffge om

min Religion: 3eg bar finberet ben meb

Slib t toogtooe 9(ar, Wat og Dag, hjemme

og nbe, paa globerne og paa ©øerne,

paa mine Reifer tifføeé og tillanb^; jeg

bar fhtberet ben paa Saterftebct, fra

borgen til Siften; bMbfomfjelff jeg nogen--

finbe Ijar lagt mig efter, Ijar jeg finberet

faa nøie og flittig fom nogen Unioerftteté«

©tiibcnt nogenfinbe bar flnbeert en ©jen*

llanb, ban ønffebe at fjenbenbenab; men

jeg fan ftge, jeg er iffe fommen (cengere

ent Q( 33 S enbnn ; tet leber mine ?an*

fere @i)ii tit ©oigbeben.

J-oreflil ©ber mi, at ben Wlmccgtige

itbfo(ber07ationerne^ tt'lfommenbe ©fjeebne

for @ber, inbtaber eber i ibel €>t)t» og

oifer eber jlnnbffaben'o ©oigb^b meb mange

aSeibenevé og bereé 33e(Temmelferé ^»iflo*

rie, faa fan 3 Sløve eber en foag 3bee

om boortebeé bet er; og et))wt dennes

fle, fom nogenffnbe bat* annammet (5oan»

gelieté ^orjettetfe, oeeb, at J?erren ben

?(tnnvgtige er mibt ibiantt atte fine 93ørn,

fom er abfprebte rnnbtomfring t'Oranbt

kationerne paa 3ovben, og at b<m fltøv

boab i)am bebager ibtanbt bem. ^>ané

forflenbe §)ie ot'l iffe labe et ^»aar af

eberé £ooeber falbe ftt 3orbcu ubenuerft;
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faa nøie og $a& tiitt tttflraft cv baué

Opmecrffomljeb til een og famme Zit>.

£an prcefibcrer ooer be mangfolbige

SSerbener ber befpfev benne lille flanet,

og mange ^liltiouer &u'rbener, font »i

iffe fan fee, og bog feer (jan paa ben

minbfte af fine ©fåbninger; iffe een af

bent ttnbgaaer baué Cpmccrffomfoeb; og

bet' er iffe een af bent nben be ev frem*

bragt øeb Hni SSttébom ogfiraft. 3Jieu

iette er mig ligemeget tut; jeg taler nteb

J?enf»u til @ber. ©ioeé ber et Senile*

fle, font troer, eller mener at troe, f)i>ab

3efué bar fagt ber fjau erftcerebe »eb een

af fine 2(pofT(er, eller ocb flere af bent,

beftemt, at ber gjalbt intet fjalogjott SJ«*

beibe i benne ©ag? 9lu, om 3 fan troe

bet, bet tpber netop lige berpaa. £au
ft'ger, berfont 3 etffer mig, »il 3 gjere

efter mine Q3efafinger; og berfom 3 iffe

elffer mig, oil 3 iffe gjøre bet, — bitte

følger af figfel»; og bet oil oife for min

Saber, og mine 33røbre, font følger efter

mig, at 3 eliier mig; og faa ffger jeg:

be, ber elffer ben Jperve 3efné, oil gjøre

bane befalinger.

Jpoorfor flnlbe jeg iffe occre flolt af

min Otetigion? om bet er tillabt for et

^fienneffe at oeere flolt; eller om bet er

tillabt bette $olf i minbfle 3)iaabe, Ijoor*

for ffulbe be ba iffe occre flolt af feereé

Religion? naar ©nb pnber ben, Gmglene

prifer ben, alle Jpimtneteiré £ccrffarer

frttber f(g beroeb ; ben er mibt i en ©oig-

(jeb af 2»é og j?imb|lfab og nbgjør en

Deel beraf, mebené paa ben anben ®ibe

^ele £eloebe er imob ben, al Ugitbeligøeb

er imob ben, fjoer fflanb eller D.oinbe,

font ønfler at gjøre ©i)tib, fjaber ben;

og (jele SpeMbe meb alle ftne Sitøcengere

ftaber ben, mebené Jperren ben 3flmceg=

fige meb alle Jjané Unbevfaatter pnber

ben; og £an oil enb fomiue til at re*

gjere meb Stinmplj ooer benne 3orb.

$ub flal Pi ftge, Pil iffe 3efué fomme

til at regjere og nubevlcegge ftg 9Serben?

@r ban iffe 23erbené ftrelfer og ftaberené

enoaame ©øn? ?Cil fjan iffe ftttb6t)rbc

ben ©jeruing, font &«» font for at fulb*

InjrbeV Jpører iffe Sorben herren til,

baabe Jpocbeu og bet fine 'Weel og ©ni«

bet og ©øloet, fort fagt: 3orben og al

bene ftolbe'? jføj 3 teenfe paa Sftogen*

ting, fom tøører til benne 3orb og iffe

tilfører jj>am, fom Ijar fjøbt benV Jpan

er min Jptrre, min celbjle Prober. J?an

I er ben, jeg kolber mig til og ten, jeg

flrceber at tjene af min bcbfTe @one.

i ©fulbe jeg nn iffe »ære flolt af min

Religion? 3eg tcenfer, at om bet paa

nogen 3)iaabe er tillabeligt at »ære flolt,

j

be ©ibfle=2>agé hellige bnvbe »ære bet.

3eg oeeb ber er faare Salige, ber

iffe er befjenbt meb bette ftolfé Jpiflorie.

3eg er perfonlig og meget fortrolig be*

fjenbt meb 3ofepfj ©mit&é i^eonetéløb

og bette ftolfé i?iftorie fer en Zib af

to og tpoe Wav; men ber er faare aflange,

ber iffe er bet-, og biéfe bav tæntt at »i

er bleoen forfulgt fra i'anb til t
?anb og

fra @teb til <Bttb for oor Ugnbelig6eb

og oore iDiiégierningev iblanbt 5-olfet.

3eg be6øoer iffe at fortælle M til min

5abiT i himmelen, til 3efné (Jfjviflné

bane @øn, eller til be fjeflige ©ngle, tit

s])vop6eterne og Wpofllerne, fom teoebe

i forbnmé Dage eller i be fibfte 3)age,

for be oeeb tet', men jeg fan f(ge til biéfe^

fom iffe fjenber »or -Oiflorie og iffe oeeb

bet^: »i er bleoen forfulgt forbi ot troebe

paa ben £erre 3efné Sbriftué og gjør

figefom ban bar fagt oé, og iffe for3o*

fepf) ©mitl)é Dnbe ©jerningeré @ft)lb.

3ofep6 ©mitf) Meo iffe breebt forbi

Oan fortjente bet eller forbi fjau Par en

ngnbelig 3Kanb; men forbi ban oar en

retffiiffen gpffanb. Qette ceeb jrg ligefaa*

oel, fom jeg oeeb, at @olen nu flinuer;

og etfjoert i))fenueffc, fom gjør (Vaberené

33tUie og oil efterlepe 3efu <^6rifli S5e*
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falingev, fait »ibe bet ligefaaoel fem jeg;

bet er beveé 9iefttgoe». 3*9 web felt*,

at 3ofepfj ©mitfj Ijav vævet anftaget fov

ffietfen otte og ft>iTeti)Oc @ange, og be

ffefte ©ange fjav jeg feto »ævet £>ie»ibne

bevtit; men atbvig funbe en enefie 3?^

flplbning imob fjant beoiiéliggjøveé. W>
bvig »ar ban ooerfraabt nogen So» efter

frænfet nogen confiitutionel 9?ettigfjeb.

$an »ar fJt>lbfvi og vetflaffen; (jan op*

f»tbteSanbcfé2o» og »av faalebeé 11 (Traf;

fefig ; af otte og ft)rvetp»e ^voeeéfer, fom

bleo anlagt imob barn, (boovaf jeg felo

»ar titflebe »eb be ftfefle), funbe tffe en

enefie 33efl»fbiung beoiiéliggjøveé. 3 £*ns

feenbe fil Soøené @ftevte»elfe »av pan

veen, vetfccrbig og Retlig. ©effe tafev

jeg for beveé @fpfb, font iffe fjenbev oov

£iftovie; menJpevven og ffihi ©ugle »eeb

bet alffammen.

Sab mig gjøre et anbet@pøvgémaal :
—

3>eeb Volfet fjoovfov »i bleo bve»ef fva

9Jiiéfouvt? — @n gammel 93en af mig

fom til mig i fovgaaré og fagbe, (jan

fja»be f>olbt$Dte meb min ftvemfævb, ban

Ijawbe føgf og fpuvgf eftev mig og gjort

ftg Umage for at ubftnbe mit 2eoueté(øb,

for »i »ar Menuer. 3e<j fpuvgbe fjant

om fjatt fjettbfe noget til be 6ibffe;©agé

Jpettige etter iffe. 3eg faubt af ban baobe

føgt efter mig og baobe faaet at vibe at

jeg »ar bleoen en efterfølger af 3ofepb

@mttlj. 3efl fpuvgte om f)an fjenbte

noget til »or J?iftovie. 2ff hane @»av
fanbt jeg, at han »ibffe faagobtfom flet

ingenting om oé.

©aafebeé er bet meb grumme ^Kange.

9ht lab mig fortætte eet Siffætbe af bet

©lage; iffe for beveé @f tb, fom er »ife

og mene ffg at »ære f»Ibfe meb tfttnbffab,

enbf!iøitbt be oibe 3utet ; men jeg »il for*

tælle bet tit Unberretning for bent, fom

intet »eeb berom. 3*9 »eeb meb QSiéfteb,

at Srøættb og D.»iubev fovfob ©iftvicfevue

©ouvé og Gafbroetf i ben øove ©eef af

@faten TOfouvi, fatte 3fb paa bereé

egne kogninger, bre» bereé £)oeg bort,

brætte og ftog ibjet, og ffben fooev af

»^ovmonevnt" havbe gjort bet, (3eg

fieuber og funbe uaongioe be JDtenueffer).

©enueSitbvagelfe fjaobc jeg futbfommen

5?unbjlab om. 3*9 fagbe , er bet muligt

at ^KennefJer blioe faa fovbævoet og ncb»

fitnfen i Ugtibetigbeb? 3eg fortættet* bctfe

tit Unbevvetniug fov bem, fom iffe fov*

ftaaev ftg paa etter fjenbev beffe ftolf

fva 33egt)nbelfeu af. Jva ben føvfte ©ag

jegfienbte$iobet*3of*Pb tit hané1)øb^

bag, funbe jeg fige om barn, af bcbve

3J?aub baobe bev atbvig »ævef tit paa

benne 3ovb.

$va min Ungbomé ©age, og jeg »il

fige, fva ben ©ag ba jeg føvfl befraabfe

min Søbebaue og begpnbfe at gjøre og

labe fom ieg felo »ilbe, »ar bev atbvig en

©veng, etter en 5)taub, ^oerfeu gammel

etter mibalbreube, bev befliffebe ftg meve

paa at (eoe et veent og lu tfret Seouet

enb eberé »bmoge tjener. €>om jeg og«

faa fortalte min 93en, SBvober 23tomu,

fifler jeg, fva ben ©ag, oi førfl ble» be*

fjenbf og fige iubtil benne ©ag, bar jeg

befjiiftet mig paa af bfioe fil et hebve

}JTenneffe. 3*9 hav iffe ooevfvaabt nogen

Sop, ei b^ter hav jeg frættfef min Ofæffeé

Steffigfjeb; men jeg bavfTvæbt af oanbve

paa .^etfævbiflbi-'bé 2>tiev og at (eoe et

Dbmngt £i», paa bet at ieg maatfe piube

en eoig ©htt^^'eb; 3eg bviitev mig tit at

tale faalebeé, jffønbf bet i ben øftlige 25ev*

ben ev heelt upaéfeube at tale til ©ené

egen Uloeé-, men ffben ieg bfe» tit en

oefttig 3Jtanb, Un ieg tale faalebeé.—

£oovfov ev iea fovbveoet fra mine 35effb*

belfer? J^oovfov er jeg bleoett forfulgt og

ttutn^et til at fortabe ©ienbomme af

mange tufiitb ©olfavé ftavbi i Ohio

^iéfouvt og 3«inoié? nattet jeg (jar

albvig \'eet mig tilbage eftev bet ; bet ev

fom 9lffe uubev mine ^^bbev; jeg ev ,
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©ltbå Jpaanb; Jpau ga» bet, ogjjan tog

bet; og Jperrené 9k»n wccve to»et.

3eg er t bane Jpaanb; alle ^ettne*

fter et* i bane £aanb; ban bar »enbt

fttenben paa QSeien og fjolbt barn »eb fin

SDtagt. Det er tffe mig, bet er itfe

3ofepb, bet ev tffe bette %Qtf etter ben

SSiiébom, be beft'bber, at bev bar befriet

bem fva beveé ftjenber; men bet er Jper»

mt: fian er »or Jpøctbémanb, vor 93ei'

leber og »or lefler, og i t)am rofer »i

oé og »if rofe oé: tab faa s2serben fige

Jjoab ben »il, »i »il rofe oé af »or *ovpev*

lige Religion, og ©nb »il »i tjene. £>g

lab mig enb»ibere bemærfe, at jeg er iffe

bange for eller flammer mig »eb at aaben*

bare og imobflaa 9Kænbé Uretfærbigbeb,

om be enb ftaaer paa bøie ©teber; og

bet »ar 3ofep6 ©mifb better iffe. $ai

fnn$)øben tomme, iet er ligemeget; b»o

brnber f(g om bet?

3*3 »eeb, faa»elfom 93robei .Kimbatt,

at om mit Segeme falber til ©tøoet,

neblcegger jeg bet til ©traf for bet 2o»<

brub, fom ftete »eb fOiettneffeté frafb; tf)i

6tø» er jeg, og til @rø»et maa jeg atter

»eube tilbage, ©et er altfammen rigtigt

for mig ; jeg bat* mange ©ange ønffet at

iette Segeme maatte ble»en neblagt, men

faalcenge 9fanben og Segemet bolter fanr-

men, ftal min Sunge »ære f»ar imob

Onit, herren ben almægtige »ære min

hjælper; ligemeget enten iet er &o$

"iOiormonælbfTer" etter iblanbt Volfet i

etter ubenfor 3}ienigbeben, om be fommer

paa min ©ti, b»ov Kg tan ttiflte bem,

faaoift fom Jperten er min j?icelper, min

£ttnge ftal »ære f»ar imob £>nbt. Om
£>nbt »il fomme, lab iet tomme; og ftal

mit Segeme falbe for iet, faa lab iet

falbe; naar be bar øbelagt legemet, ba

er ber iffe mere, be fan gjøre; iet er

©nben paa beretf -DJiagt og paa Djæ»e*

lene ?0?agt paa benne 3orb; men 3cfué

@bviftué bar ')J?agt til at forbæroe baabe

©icel og legeme i £el»ebe. 3?g tafter

for Grberé Opmcrrffombeb. Jperven »el»

figne @ber. Qlmen.

(Sortfat fra $ag. 251.)

©fterfom ©bmarb ^Dartribge mt frem-

trceber fom een af 5?irfené £o»ebmamb,

fovmebelft 5Jabenbaiing , faa »il jeg i

^ortbeb beffrioe bane 2e»net^løb» #an

»ar føbt i ^ittéftelb i 33irffljire (Jotinft)

i
s))?aéfari)it|ftté ben 27be 9luguft 1793.

Spané 5ovccibre »ar Villiam og 3emtma

9)artribge. Jpané 5<H'fæbre nbuanbrebe

fra SBevwict i ©fotlanb i 2øbet af iet

fttttenbe 2larb)tnbrebe, og nebfatte (tg i

£ab(e» i 3)ia*fad)itfetté »eb ftloben @on*

ttecteitt. 3ntet »ibere mcerfoærbigt fore-

falbt meb barn i bane Ungbom, meb benne

Unbtagelfe, at ban euinbrer, (fjfjønbt jnft

iffe faa nøie Siben), at ©nbé Slanb

ftreb meb barn flere ©ange, faa meget,

at fyané Jpieite ble» bløbgjort, og ban git

ben og gvæb, og at ban fommetiber git

ben i Sønbom og ubøfte ft'n ©iælé Zab

nemligbeb til ©nb i 23øn. £>a ban »ar

ferten 9lar gammel fom ban i Sjatte--

mageilcrre og ftob i Særen i omtrent fire

5lar. 2)a ban »ar t»»e 3iar »ar ban

ble»en mi^baget meb ben veligiøfe letben.

^)an faae intet ©fjønt, intet ®ebageligt,

intet ©Iffrcrrbigt boé ben ©ub, fom ©efs

terne prcebifebe om. 3mib(ertib bøtte

ban en 3ll»erbenégienoprette(|"eépra;bifer
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præbife øm ©nbé .ftjertigbeb; benne

>Dræbifen inbgjøb barn bøiere £an?er om

©ub, og fjan ftf ben Wnffnelfe, at en

»a-benéalminbelig ©ienoprettelfe »ar 91o--

get, ber »ar rigtigt og ftemmebe ooereené

meb 93iblen. £an forbiet) i benne 2ro

inbtit 1828, la Jjan og bané£n|Tni ble»

bøbt til (Jampballiterneé ÆRenigbeb af

S&lbtfe ©ibnet) 3frgbon i Mentor, enb*

fllønbt be borte t ^ainéoille i £>&io.

$an oebbleb at »ære et ^fteblent af tette

©amfnnb, ffjønbt ban fommetiber toi»--

lebe om at bet »ar bet9?ette, inbtil ty. ty.

tyratt, O. @on)ber», 9). SBbirmer og 3.

9)eterfon fom meb 'Jfiormoné 93og, la

begonbte ban at ranfage JHeligionen igjen,

og tog fiben meb 9?iflbon til 5at)ette i

9t. §)., fj»or jog ben Ilte December bøbte

barn i ©eneca ftlob. Qlnbre Jpænbelfer i

fjané Sio »il bli»e anført i bereé %il og

©reb.

Den 9be gebntar 1831 flere bet i

ftirtlanb, i en gorfamling af tolo $&\l--

frer og efter en foregaaenbe ftorjættelfe, at

herren gao oé følgenbe Qiabenbaring, ber

tnbbefatter jtirfené So»: fee ty. 95.

©ibe 70.

$ort ber efter fom ber et Jrnentinis

mer, fom gjorbe (tor ^aaftanb paa Qiaben«

barelfe af 93nb, Sooe og anbre cnriøfe

©ager, og la næften etboevt ^Jlemteffe

finber gorf»arere for bereé forffiellige

Meninger og gorffag, baabe i ?beovien

og i *Draftifen, faa ble» bet nøbombigt

at abfpørge ijerven, b»orpaa jeg mobtog

følgenbe ^åbenbaring : fee ty. 93. ©ibe 78.

©ibft i gebruar ertjolbt jeg følgenbe

^åbenbaring, b»ilfen bragte ^enigbebett

til at befremme en (Jonferenje til ben 6te

3uni nætffommenbe : fee ty. 93. ®ilt 177.

tyaa benne $ib ble» ber mange faljTe

fortællinger, Sogne og taabeligeJpitforier

pnbliferet i 53labene og nbfprebt t alle

Retninger, for at golf jffe ftnlbe nnber*

føge ©agen og antage $roen. WU\\ til

be £et(igeé ©læbe, fom maatte fæmpe

mob altfené go rbomme og Cnbjlab, mob*

tog jeg følgenbe Qlabeubaring : fee ty. 93»

©ibe 81.

Dagen efter mobtog ieg følgenbe flaben*

baring angaaenbe ben J?eflig=5fanbé ©atte
.'

fee ty. 93. ©ibe 88.

Gnibnu famme Dag fif jeg følgenbe

5labenbaring om at fraffitle 3»bn $£t)it'<

I mer til at »ære J»)ifroriefiri»er faafremt

|

ban »ar trofad : fee ty. 93. ®ile 178.

@fter at abfpørge herren b»orlnnbc

93røbrene ffnlbe bære ftg ab i Jpenfeenbe

til at opfjøbe Sanb til at nebfætte ftg

paa, og b»or be ffben fnnbe boe for be»

ftatibig, mobtog jeg følgenbe ^åbenbaring :

fee ty. '13. @ibe 179.

Cm trent til famme Zil fom Senion

@op!a), een af ben ©eft, fom falbeé

©bafing (bet er ri)(Ienbe) D.\)æfere, og

antog tit eoige ©»angeliumé $»tbe. ^an

i

lob til at »ære af et oprigtigt fjerte,

men b«»be bog bebolbt ben 3bee, at @pæ*

ferne ba»be fRtt i nogle »iéfe ^nitfter

af bereé Sro; b»orfor jeg, for at faa en

mere fnlbfommen ftorfraaelfe om benne

©ienjTanb, abfpnrgte J?erren og mobtog

følgenbe ^åbenbaring : fee ty. 93. ©ibe 180.

3 Qlpvil fortfatte ieg min 93ibelo»er«

fættelfe faativt Piberne tittob. 3 Wai
»ar enbeel SSlbfle tilfTebe, og »i forftob

iffe be forfljellige ^Janber, ber »ttrebe ffg

runbtomfring i Sanbet, &»orfor jeg ab^

fpiugbe herren og annammebe følgenbe

^åbenbaring : fee ty. 93. <Sii>e 90.

3ffe længe berefter, la be hellige fra

^»^ovf begonbte at fomme, ft)nteé bet

nøboenbigt at bofættebem. @ffer93i(lop

^Davtvibgeé 93egieiing abfpnrgbe ieg ^»er*

ren og erbolbt følgenbe ?labenbaring : fee

ty. 93. ©ibe 115.

2)en 6fe 3uni farfamlebeé be »(Te
fra be forffjellige 2)e(e af Sanbet, &»or

be ba»be arbeibet, og »i bolbt ben fovnb«

beflemte ^onferen^e i ^irtlanb, og herren
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»ifle oé flfi 5?raft ft)bcttflen. ®et @»u<

bene 9Hennef!e bfe» aabenbaret og bet

SDfelcfyifebefffe *præflebømmeé Qfutoittef

bte» oé Funbgjort og for førfie ©ang

»aalagt abffitfige 2£lbfle. ©et »ar fybe--

tigt og »ifl at jperren ga» oé 5?raft i

ftorfjolb til 9Jrbeibet, ber »av at ubføve

og @t»rfe til iet QSebbeløb, oé »av gi»et

at Tø»e f -iftaabe og Jpiæfp effevfom »i

f>a»be 23ebo». ©tor ©ingreb ^etffebe/

flere ble» orbineret, Sroeu ble» fl»rPet,

og 2)bm»abeb, fom er faa nøboenbig til

53øn»ørelfe, »ar be #elligeé @fjarafteri*

frit ®agen berpaa erbolbt »i, fom ett

gobbebsfulb govtfætfelfe af ©nbé (love

33cevf, følgenbe 9Iabenbaring: fee *)). 35.

©ibe 182.

5?ort berefter erbolbt jeg følgenbe

Qlabenbaring for @. ©tlbert: fee
<!

P. 35.

©ibe 186.

^Renigfjeben i Sfjompfon fja»bebvubt

bagten og »ibjTe if Pe lj»ab be ffttlbe gjøre,

forfor be fenbte bereé 2S(bfIe tit mig,

for at jeg maatte abfpørge herren, og

jeg erfjolbt føfgenbe Qiabenbaring : fee $.

35. ©ibe 187. (ftortfartfeé.)

^lanttncjer.

Qlf forftjetlige $re»e fccrer bi , at »ore

©migranter anPom tit ©t. Srnié (om-

trent 300 9Ju(e fra 9?erø -Orleané) ben

31 te 9Jiarré, »»or be agtebe at forf»ne ftg

meb Sette og anbve 9?øb»enbigbeber. £>e

er fenere reift opab øvre 3)(iéfisfippi tit

SteoFuf, b»or 3?orgevmefleren og 33orgerue

baobe ttlbubt bem fri i'anbgaug og Seire--

plabé, famt al anben 33iflaub, fom Itt

ftob i bereé 9)Iagt at »be bem til »ibere

33eforbring. 93eb at tage benne SBti, »it

be faae bcreé $rcePb»r billigere, og nag*

ret be ber»eb faaei omtrent 50 bauffe

^Jiil ertra at fjøre, mener be bog at

paéfere @ouncil 33luff3 førfl i 3uni, og

»il faatebeé tjaoe Ubfigter til at Pomme
o»er 9?jergeue i gob ?ib.
— gva ©flinbieu bører »i, at nogle af

»ore -jJUiiéffoncerer »ar gjort en 9ietfe tit

©tåben 2lgta 800 engelffe $iiil oppe i

£anbet, og fja»be oprettet flere ^Retlig*

i beber nnberoeié. 2>e fige, at "be forf?jel*

I lige "cbiiflne ^iéftonæreé faa bePouV
lige Opftolb i bet 2aub bar b«»t omtrent
ligefaa flor en 3nbfl»belfe, fom ben ^m-
geneé ©tip bav paa ©lefanten, b»ié £ub
fom bePjenbt er meget t»f.— ©t btotigt Optrin »ar n»lig fnnbet

^tti imettem be græffe og avmeniflfe

@briflue i ben Retlige ©ra»é ffivte. £>en
faaPalbte betlige Sampe »ar ©leuftanbeu
for bcreé ©tnb. Jlere bKo tjaavb.r faaret.
— £)p(Tanben i @bina truer meb Ut
nervpcerenbe 3)»iiafrie£ Unbergang.— Det bebber at Qtmeri fanerne rufler

til itng mob .^eifevbømmet 3apan.
— 3^>ot(aub er man meget urolig o»er

^aweué 35eflrcebelfer for at iubføie ffn

Religion i Janbet.
— @()Olera er ubjbrubt i 97?ofIom.
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