
273

©rptt far ti $tD|fe fageø |eatge.

©anbbeben, Ænnbffaben, $>t)ben og Svoen ere fovenebe.

2. £arg. Ur. 18. Pen 15. Juni 1863. Jørns: 6/?pr.(Crpl.

(ftovtfat fva 9)ag. 272.)

93vøbrene begpnbte nu at reifi til bet

oeftlige af Vanbet, to og to, faafom Jpflfc

ren 6a»be befalet, gra 9>. V. ^raft,

fom »ar fommen tilbage fva ft'n tSvØAfo

tion, baobe »» mnnbtltg efterretning, og

oeb 33reoe fva be enbnu fra»«venbe 93rø*

bre fif »i ffviftlig efterretning, og fom

bette oar ben oigtigfte ©jenftanb, fom ia

tilbvog (Kg be j)etligeé ©pmcevvfomoeb,

»il jeg ber inbføve en @opi af et 93reo,

mobtaget oeb ben $ib fra ben .ftant, ta-

teret kam Soronfbip i 3Rtéfouvt ben 7be

Wai 1831.

"9Sove bøitelffebe 33røbre. 3eg bar

intet færbeleé at jfvioe meb Jpenfmi til

Samanitevne; og paa ©vitnb af en fort

JReife, fom ieg bav giovt, bar ieg tffe

ffreoet eber til flben ben I6be f. 9N. 3eg

og SJrobev 3iba gif inb i bet @onntp

mob $ften, fyvUM ev Va^ttte, og er om*

trent 40 SiJiiit, og i 9taonet 3efué Gbvu

ftné raabte »i Ompenbelfe til golfef,

booviblanbt jeg tvoev bev er mange, fom

oprigtigeiv føger eftev ©anbljeb, og om

faa ev bebev jeg, at be maa ftnbe benne fofle«

lige ©fat, tbi bet fpneé enbnn altfammen

at øceve falben paa ©aben. 2lf 33veoet,

pi mobtog fra eber, feer Pi, at Dppoff*

tionen imob @ber Par flor. 9fu pore

f jeve 93vøbve , Pi troer fanbelig, at Pi og«

faa fan glcebe oé at pi er aa,ttt oærbifl

at (ibe ©fam for bane 9?a»né ©folb;

tt)i nætfen bel« Volfet , fom beflaaer af

UniPerfalifter, QitbeijTer, ftritænfere, tyre**

bt)teviauere, ^Hetbobitfer, 93aptitfer og

felpfalbte @(jriftne, kræfter og $ott, meb

alle Djæolene fva Ut inberfte #el»ebe, er

fovenebe imob oé og ubfppev beveé egen

©fam: ©nb fovbpbe at ieg jfnlbe frem*

føre nogen 55efpottelfeé Dom imob bem,

for Neonen børn* Um til, fom er m<vg=

tig til at betale : og berpaa forlabe Pi oé,

93røbre.

3eg er bleoen nnberrettet om en av

ben ©tamme af 2-awtaniter fornplig, fom

bar flove Jpiovbev af bebfte ©tage ftaar

og £orncioeg, og be fabviferer 2>æfner

af en uppcrltg D.patttet. Denne ©tamme,

er meget talrig, og opbolber ftg tve&un*

txelt Me peflen fov ©anta 5e og fal=

beé 5iaPaboeé. 3eg omtaler benne ©tamme

forbi jeg føler mig pligtffplbtg at mebbele

mine SBvøbve al mnelig Oplpéning om

be Vamanitev jeg træffer fammen meb,

oa jeg troer, at man penter meget af

mig i £evvené©ierning; og jeg betoipler

iffe, at jeg bagligen erinbreé i eberé 93øn«

ner for ben SUlerbøiefteé Sbrone, af alle
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mine 33røbre, faafcel af bem, bcv iffe 6ar

fect mig i &øbet fom af be, ber &av.

9St begpnber at »ente »or 33rober

«J>vaft fnavt; »i fjav fnn f)ørt fra Dam

fca fcan »ar i @t. Sonié. 9St er atte »el,

©nb flee 2af, og præbife @"»angeliet

»il »i, om faa baabe 3orb og J?el»ebe

flaaer oé imob og »i flfat boe mibt

iblanbt ©forpioner; tlji »i forlaber oé

paa Sefué. Waabt »ane meb ©ber atte.

9lmen.

£>li»er (Joroberp."

Omtrent mibt t 3itni, mebené »i fa«

»ebe oé til at reife til 9Hiéfouri, anfom

5B. OB. ^fcelpé iblanbt oé meb ffn 5*
milie, fom Ijan fagbe, for at gjøre©nbé

93ittie, og jeg abfpnrgbe herren og er«

foolbt følgenbe ^åbenbaring; fee <P. 35,

©ibe 188.

©nart efter at jeg mobtog benne, fom

#Slb|Te Z. 23. 9ftarf& for at fpørge Ijoab

(jan jlnlbe giøre, efterfom J&lbfte @.

Sfjapre, Ijané Qlagfcette i Sjeneften, iffe

fnnbe bli»e fcerbig til at afreife paa

^ttiéfionen faa tiblig fom 6an C^avfO)

ønjfebe, og jeg abfpnrgbe herren og m
fcolbt følgenbe QJabenbaring , fee 03. 93.

©ibe 189.

Den 19be 3"ni afreifle jeg i ©elffab

meb ©. Sftgbon, "5K. i?arrié, ©. *)3ar*

tribge, 2B. OB. ^frelpé, 3- @oe, 91. @.

©ilbert og Ijané Jpnflrn, fra 5tirtlanb i

Cfjio for at reife til ^Jfiéfonrié Sanb

iooereenéjlemmelfe meb SSefalingen »i Ijaobe

annammet, 6»ori bet »ar lo»et, at 6t>té

»i »ar trofaji, ba flfnlbe »ort ©ienbomé-

lanb, ©tebet for ben ni) 3?ntfalemé ©tab,

bli»e aabenbaret. 9Si reifle til»ogné, meb

Æanalbaabene og meb 9)o|Tfareterne til

(Cincinnati, &»or jeg fja»be en ©amtate

meb bane 2£r»ærbig&eb ©alter ©cott,

een af SampbeUiterneé Scebre, af 9lero*

litt^irfe. 5ørenb »i tfnttebe »or@am*

tale uboijle Ijan een af be bittrefle 9(an*

ber, jeg nogentib faae iblanbt 9!Kennefter,

imob bet nt) Seflamenteé Seere lj»or bet

Ijebber, 'biéfe £egn flal følge bem, ber

troer'j fee ?0?arci I6be kapitel. *8i for*

lob (Cincinnati meb en Damper, og Ian*

bebe i 2ouié»iUe, lj»or »i maatte »ente

tveDage efter Dampffibéleiligfjeb til@t.

Souié. 5ta @t. Sonié m|Te jeg, 33r.

Carrie, ^fjelpé, ^artribge og @omp.

tilfobé til 3nbepenbence i 3adfon @oimt»

i ?D?iéfotiri, f)»or »i arri»erebe omtrent

mibt i 3ult, og Steffen af©elf?abet fom

til»anbé nogle Dage efter. Uagtet Zv
berneé Ugnbeligfoeb og 93et>er|tpgge(tgljeber

og ben onbe Qlanb, fom man paa mange

©teber »ifle imob oé paa ©ntnb af

»or Sro paa ^Kormoné 23og, ble» £er*

ren bog »eb at beoare oé og beotfe oé

fin .ftierligfjeb Dag for Dag; og »i

gjorbe M til en ©fif, fj»orfomIjelff »i

f)a\>i>t Setligfjeb, at Icefe et @apttel i 93tb(en

og bebe; og biéfe ftnbagtétimer ga» oé

flor SortrøfTning. 33or ©ammenfomft

meb »ore 93røbre, ber længe k»be \>t\u

ttt »or 9lnfomft, »ar et berligt 'Bøbe

meb mange ©Icebeétaarer. Det f»nteé

gobt for 93røbre at fomme fammen i

@nigf)eb. 2tfen »ore !5anfer og betragt*

ninger »ar befpnbeilige; »i »ar fomne

fra et meget cnlti»eret Jolf i Often og

flob nn paa Ubfauten etter be »ejTlige

©rcenbfer af be Jorenebe ©tater og

faae inb i ben flove ©rfen, ber 6»uv

man fab i 9J?ørfe; 6»or tt)belig man

fitnbe fee Solfeté (a»e ©tanbpnnft, fat*

tige gorflanb, 93ilbfjeb og ©finft>ge,

ibet be flaaer 6en»eb ^nnbrebe 9lar til*

bage; og f)»or »i fnnbe føle for biéfe,

ber »anfer omfring nben (Cioilifafionené

og 9teligionené ©ober; p»or »i fnnbe

nbbrobe meb 9)rop&eterneé £5rb: »^aar

»il©ifen fomme til at blomllre fom en

Stofe? 9laar »il 3ion blioe opb^gt i fin

J?erligf)eb, oø fj»or »il bit tempel fomme

til at jlaa, fom atte ftolfeflag ffal fomme

til t be ftbfle Dage?" 33ov ileengfel ble»
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fnat-f tilfrebéftitlet »eb føtoenbc 9laben*

bat-tue) ; fec $. 93. ©ibe 121.

Den førfte ©ønbag efter at »i fom

tit 3«cffon @oimt» prcebifebe 93rober

^fjefpé for en (tor ftorfamling, o»er be

gorenebe ©tatere ©rambfer, i 6t>ilfcn

ber »ar nogle af be forffjellige $J?ennefife*

racer paa 3orben; ber »ar flere familier

af 3»bianeme, et bet»beligt Qintal 9Te«

gere, og Steffen beftob af 3nbb»ggere fra

be omliggenbe Grgne, og ber »ar en fnlb*

fommen &rem(tilling af 23e|ten. 23eb

benne Seiligljeb ble» to tøbt. 3 benne

Ugeé 2øb anfom betri ben fibfte tyavt

af ben fibfte Qfabenbaring nceonte @oleé*

\>iUe SDIinig&eb, titligemeb 9?igbon og

fjané £nftrn og fibfte fortet) og 93ootfj,

eg jeg erbolbt følgenbe Slabenbaring; fec

<}). 93. ©ibe 94.

Den anben Dag i 5(ngn(t bjalp jeg

@oleé»illesilS)?enigfjeben at lægge ber førfte

©toffe dømmer til et £nné, fom en

©rnnblæggelfe af 3ion i j?ai» Difttift

tolø ^ile SSeften for 3»ibe»enbence.

tømmeret b(e» oaaret og lagt paa fit

©teb af tol» 9Hcenb, til 2£re for be

tolo 3éraelé (Stammer, tyaa famme

$ib bleo 3ioné £anb fonnebelft 93øn

inboiet og helliget til be jpelligeé gor=

famling af Ifélbfte ^igbon, og tet »ar

en glæbelig Zit for be 2ilftebe»<crenbe

og ga» oé et ©limt af M 2ilfommenbe,

fom enb »il blioe nbfolbet for be 2vo*

fafte. 35a »i lja»be mobfaget en 93efa*

ting, at fibfte Dtigbon flulbe gjøre en

93effrioelfe o»er Sioné Sanb, faa føgte

»i at fomme i 93ef(bbeffe af al ben nob*

»enbige tabflab for at en faa ønffelig

©ag maatre bli»e nbføvt. — ®ette Sanb

lignebe iffe be f!o»rige ©tater i Spjten,

nnbtagen »eb globerne og 9Sanblø»ene,

l)»ilfe er befranbfebe meb @fo» 1 til 3

engelffe iDiiil brebt faa langt man fan

øine. De ffjønne bølgenbe ©letter

(prairies) ligger nbftraft rnnbf omfring

lige fom et J?a» af ©nge» ©fooene er

en 33lanbing af Grg, £icfor», fort QSatb*

nøb, @(m, @&errt), £onet);Socué , 9JJul*

berro, @offee>93ean, fyaåbmy, 93or»@tber

og Siub, fornben 2£fp, 93nfton»2Boob,

tyicon og Søn, fom »orer paa be (a»e

Staber. Unberjlooen er bcilig og beftaaer

meeftaf 23tommefrceer, QSiinranfer, @rab--

Wppleé og ^arfimmoné. prærierne (etter

©letterne) er iflæbt eu Dragt af 93lom'-

(ter, faa pragtfnlb og (torartet at bet

fan iffe bcffrioeé. 3orben er feb og

frugtbar, og beftaaer i QUminbeligfjeb af

fort feb SDiulb blanbet meb libt 2eer og

©anb til enDtjbbc af fra 3 til lo^ob.

Det frembringer Doerftøbigfjeb af Jp»ebe,

3)«aié og anbre intrige *Probnfter, fom

og føbe kartofler og 93omnlb. £e(te,

£orng»eg og ©oiin er ber mange af, og

be fonetf næften at ernære bem felo »eb

©rapningen paa be ftore@ngjtrcefninger

om ©ommeren og paa be la»e ©teber

om iBinteren. %silMet er minbre almtn*

beligt ber, &»or man f>ax begpnbt at op*

b»vfe 3orben, enb bet er libt længere

inbe paa be »ilbe ©letter. Uroren, D»=
ret, ©léboret, 93jørnen, Ufoen, Q3æ»eren

og mange anbre minbre Dt>r npber fulb*

fommen 5ri6eb ber. taifuner, æilbgjceé,

©»aner, Gliber, ia en SDtongbe af attc=

flage Sugle, er ibtanbt ben 9J? angfolbig&eb,

ber prober Mtt ønfjetige ©ubé 93ørné

9lv»elanbé behagelige ©gne. 3»gen er

rigere en 93ien paa be blomfterrige ©nge

;

honningen fofter fnn 25 (Jente en ©atlon,

klimaet er milbt og behageligt nceften

be tre ftjerbebele af klaret, og Sioné

t?anb ligger omtrent ligelangt .baabe fra

iet Qltlantifle og M (tille Jpa», faa»effom

fra Qlllegbani)' og j?lippe-93iergene paa

39 ©råber norblig 93rebbe, og imellem

ti og fotten »eftlig Sængbe. Det feer

nb til at bli»e eet af be mtft »elffgnebe

©teber paa 3orben, naar gorbanbelfen

er borttagen, om iffe før. Sinteren er
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mimere enb i be atlautifle Stater paa

famnie 35rebbegrab og SSeiret et mere

befjageligt, faa af berfom 93eboerneé

JRetffaffenbeb par faa flor font ©ubé

^elffgnelfe er ooer bereé Slib og SBe^

ftrcebelfer, faa oilbe ber oane fulbt 3Kaal

af Sioeté ©ober til 93ebfte for ©ubé

Q^øvii, ja bet oilbe løbe ooer, et fmnbrebe

#olb. Ubeaoemmeligbeber gioeé ber natur«

lig»ité ligefom paa alle nne ©teber, naon*

dg : langel paa betler og ©foler, til*

ligemeb be naturlige 3)iøifommelig&eber

og Ubebageligbeber fom bog be flittige S}cm>

ber, ©elffabefigbeben og ^ibeuffabeu »il

ooertomme at erftatte. 5Jlcu alle biéfe

jpinbringer foifoanbt, naar ot i^ufom at

>})ropbeterne (jaobe fagt angaaenbe 3ion

i be ftbfte Dage, boorlebeé Stbanoné

Jpevligbeb ffal fomtne til fceube; 5t>rre*

træet, Vintræet og 33urbom tillige; til

at prpbe bane Jpelligbomé ®teb meb, og

at ban »il gjøre fine jvøbberé ©reb ber*

ligt; naar &au oil fremføre ©ulb iftebet

for jtobberet, ©ølo iftebet for Syrnet,
j

bobber iftebet for £ræet og 3wn iftebet

for ©tenene; ber, boor ber ffal gjøreé et

febt ©ieftebub for be SReffærbige, ja,

naar Jperreué #erligbeb er bragt til*

fammen tilgobe for bane 8oif, ba »il

iOienueffeueé beregninger forgaae og

åserbené forfængelige Jperlig&eb jorfoiube

og oi oil fige: "@ub laber fut fulbeJ>er*

ligbeb ffiuue ubaf 3ton!"

©en 3bie 2luguft bleo pletten til

templet, libt 2Sefren for 3nbepenbence,

tnboiet i otte i&teubé 9tør»ærelfe, boor*

iblanbt oar jeg, Dtigbou, »Partribge,

9)&elpé, @orober», Jparrié og (Joe. Den

87be ^Dfalme bleo læfr, og bet Jpele oar

bøitibeligt og iubtrpféfulbt. Den 4be

møbte jeg i ben føvfte @onferenje i 3ioné

%a\\b: ben bleo affjolbt i Prober 3oé&ua

Semié' £uué i Æaw Difhift i (Soleé*

»itl« iDtenigbebé 9teroærelfe. i?errené

$lanb oar ber. Den 7be oar jeg meb

til ©øftet ^olit) finigbté 33egraoelfe,

3ofepb jtnigbté £uftru. Dette oar bet

føvfte Døbéfalb i iDieuigljeben i bette

Sanb, og jeg fan fige om foeube en oær*

big 5Reblem fooer i 3efu? til Opffan*

belfen. 3eg mobtog nu følgenbe 5labeu*

baring; fee <P. 33. ©ibe 100. Den 8be

mobtog jeg følgenbe, efterbi ber baobe

»æret enbeel Qrfterfpørgfel iblanbt be

»fte; fee ty. 93. ©ibe 191.

(Sortfætteé.)

Qn Sale;

r/olbt af »JJræftbent SBrtgJam §)oung, ©ønbagen ben 15. 5tu^ufi 1852,

(om ftortfættelfe fra foregaaenbe ©abbatl?.

3eg trøfler mig oeb be £eliigeé 53øu»

ner, og oeb bereé 2ro, ber bar £ro.

Tiet er fjelbeu at jeg anmober be hellige

om at bebe for mig, foibi jeg bømmer

tern efter mig felo, meb en retfærbig

Dom; jeg beber altib for be £elligr, og

formober at be til ©jengiælbelfe, beber

for alle be£rofafte; og faa (jar jeg min

Deel af bereé 93ønner.

3eg erinbrer noget jeg fagbe ftbfle

&abbatf), meb £euft)n til Qroaugiliet —
boab en (troangeliepræbifeu er — f>oor

lang Zib bet tager at præbife ben, og

boab ben inbbefatter; at bet tager ben

famme Sib at præbife ben, fom at fulb*

bwrbe ©aliggjørelfené ^lan, for iDfenne-

ffené 93øru.

3«9 6«v albrig enbnu feet ben ?ib
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ba jeg f)<wbe QStiébom, ©torfe, og D»gtig»

f)ti nof tit at 5oIbe en Qroangeliepræbifen;

at begonbe ben, og enbe ben; fremfætte

for ftolfet ©altggjørelfené sjMan til*

ftræffeltg fulb, fovat be ber»eb fnnbe

frelfeé. fJJ?en bet gi»eé blot i @tt)ffe--

uité , en ©mule &er og en ©mule ber,

»eb bet foage ^Junuejfe.

Den ©jenftanb bev er fov oé ibag,

ev i ben (Tore Dtffnré. 5or at forflaa

be førfte ©runbfætniuger af Croaugeliet,

— rigtigen at forftaa bem, maa etsien*

neffe &a»e ben 23iiébom ber fommer

ooenfra; ban maa »ære oploft af ben

JpeUig*2(anb; bane Jorftanbé 5>ine maa

»ære aalme; ban maa fel» u»be ©alig--

gjørelfené QSelffgnelfer for at fuune meb=

bele ben til 5lnbre.

3 er færbeleé »elfignet i aanbelig

Jpenfeenbe, ligefom 3 er i timelig £eu--

feenbe. 9Si belæreé og føier til ben

jtunbffab »i allerebe b«r erbolbt. 93i

(>a»er en jttmbjlab, for Grrempel, om bet

engelffe ©progé ©runbregler; berfom »i

»ebbli»er i »ore@tubter, i »ore QinfTræn--

gelfer for at erf)»er»e jtunbffab, »i er;

bolber ha mere jvunbffab; og om »i

enbnu »ebbli»er at »ære ubfjolbenbe, føier

»i enbnn mere til Ut »i fjav lært, inbttl

»i er fulbfomne StøefTere af ©proget*

bitter meb Jpenfon til SDiecnaniéme,

i en »té 93etpbntng, ber »il ben famme

©runbfætutng 5olbe gob. Det tilfommer

oé at lære be jviinfter og QSibenffaber,

fom be £ærbe ibianbt DTattonerue for*

ftaaer; bet tilfommer 06 at bli»e flaéfts

fle ©folebifciple; at begt)tibe meb ©runbs

principerne af al Jlunbffab; at tubttæbe

i 5»fbfommelfenø Qlfabemier, fuube »i

ftge. 9Sj fnnbe gierne ftnbere, og føie

.ftunbflab til Jtttnbffab, fra beu£ib »i er

b(e»en iftanb til at fjenbe noget, inbtil

»i gaaer neb i ©ra»en, om »i bavbe

fnnbe legemer, fom tffe binbrebe ©in*

Mi SSirffombeb; et SDtenneffeé Særetib

j
&ar ingen Grube. Dette ligner gaufte

I

»or (Stilling anflaaenbe btmmelffe Zu\a.

^eniiefleflægteno kapacitet til at opnaae

j?unt>ffab t Geometri og be fljenne Amm
fter, er meget flor; alle kationer og

#olf fovftaaer mere eller minbre af ben

jviinbffab, ber bører til Jtuufter og 3?tben*

j

flaber.

3Hen naar be forlaber be ©runbfæt*

ninger, ber tubbegribeé i be ©tubier, bet

naturlige SDienueffe lægger ffg efter, og

[

paatager fig at gjøre tforflaring o»er

I

bereé egne Q)erf otter, bereé eget Ssæfen,

og at forftaa ©fabdfené ©aonligbeb og

SBiiébommen beri, og fremføre for fig fel»,

eller for 5tubre, be ©runbfætutuger, ber

bører til ftremribé:j\unbilab, ia er be i

9Hørfe; ba er ber et ©(ør o»er bem.

Det Dæffe, ber er ooer forbene Jia-

tioner, bat formørfet bereé tf orftanb, faa

at be er i tpft lEKørfe. 2>efte lærer »or

©rfaring oé, at uaar nogen uinfpircret

9)erfon eller ^erfouer, fom fotegi»er at

trine binfibeé ben organiferebe Otatur,

builfeu er fonlig for be naturlige £)tne,

be er ba »eb en Jpemligbeb; ben ffjiilte

#emligbeb, ©fabelfené bt)bc og nranfage*

lige jpemmeligbfb.

9Bi fan fee bet naturlige iJKenneffe,

»t fan fee »ort Wnffgt i ©peilet, men

fan »i fortælle fj»ab ©lage s13erfoner »i

er? A\au »i nøte bef!ri»e Jpenffgten meb

benne Organifatiou — betre ?egeme?

Ran »i gi»e en omfattenbe 33cffrt»elfe

beraf? ^an »i maale ben gnbbommelige

33iiébomé Dpbbfb og ij)ienteb meb »or

Organifatiou, eller ^Dtten og 5^øb»en-

bigfceben beraf? Det er en J?emligfjeb

for ben QStfefte, ber er paa 3orben. 93t

feer 2\n og 9Sirffomf)fb; tctU er »t

2Sibne til fel» — »i er »irffom, »i feer

at anbre er »irffom. Si bar ©mt til

at fee; »ore $>ren er organiferebe til at

børe meb, »ore ^ænber til at føle meb,

og bel« ©»(Ternet fadt tgjennem, f»neé
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at tø&te fnlbfommen tilbanuef tit @anbé

og Sorftaaeffe; og fjeri er faaban en

j?emmeligbeb at be øifefle af alk ^fjito*

foferue, maa befjeube og ffge: bet ev en

£emligbcb. Det er en J?emlig&eb, fom

QSerben bar føgt efter meb ffn 93iiébom

;

be bav ftubevet flittigen meb ben ubtvof*

felige J?enffgt at blioe befjeufcf meb biéfe

£emligbebev. ^ufniber og attev Suffnbev

baranoenbt bcreé bele Sio paa.@tnbium;

opføgt og læft anbveé Ublccggelfev og

3beev meb ben (løvfie 9?egjevligbeb og

bvambettbe %w, føgenbe af ftnbebef,

fom Slnbve tffe bav fuubef; at Iccve bet,

fom tffe Jjav-oævet icevt*

Denne 93og, fom ev bet ©amle og

9t»e SefTamente, bolbev funé een tyvccbi;

fen fra lfle ^ofebog til Qlabeubaviugen.

Om in »il begonbe og gieunemgaaev befte

93inb; bevncefi gvanflev alle be SBøflev,

bev ev bleoen fovfaflebe af be eftvtflne 9?a*

fioner, fom uffiffebe til at vetfe ftg

effev, og alle aubve <Sfviftev af 9)vo*

Pbctev og 9lpofflev og alle gobe gjtønb;

alle Qlabenbaringer, bev ev bleoen filftbe--

faffe og befragfebe, fom nnøboenbtge; —
om »i famle; alle be Qlabenbaritiger,

bev ev gi»et fra Slbamé Dage fil ncer--

»ærenbc £ib; boab ev ba @ummen af

alie @faberené Sccvbomme, Unioerfefé

2JUerf)øiefre — ban, fom &av ovbnef,

beffemt, ubøoet og bragt i Silocevelfe

alle bane Scevbommc til bane golf?

©tmpeltoæf befte: @øn, Qattev, le» for

mit Qlaftm, faalebeé at jeg fan fomme
og beføge ebev; inbvettec ebevé 2i» faa*

lebeé, at jeg iffe ml blive miébaøet meb

at fomme og bfi»c Ijoé ebev en Stb; eller,

naav jeg fenbev mine Qrugle, ellev min

Qlbmintftvatov , ben £elligs2Janb, fovat

aabenbave ebev min SSillte, ellev at »el*

ffgne ebev meb »avig Svøff, be ia iffe

flfal mtébageé i ebevé ©elffab.

3*8 flgev, alle Giubé 2labejibariugev

lævev fimpelben befte: @øn, Daffev, 3
ev mine ipambevé Qlrbeibe; »anbre og

le» for mit 2laft)n i tH effccrbigbeb ; lab

eberé Omgiamgelfe bæve f»bff; lab ebev«

baglige Opførfel »ære ooereenéffemmenbe

meb minSoo; lab ebevé $remgangémaabe

mob binanben »ære i Øtetfærbig&eb og

$it(igbeb; lab mig »ære helliget t ebevé

^Kunb, og 3 maa iffe tage mit fjettige

9?a»n forfængeligt, ellev træbe min Wim*
bigbebnnbevjøbbev; foragter iffe nogen

af mine £>vb, fbi ieg »il iffe »ære oau*

æret. 3eg øuffer at fenbe een af mine

Sjeuere at beføge ebev. — jpøovfor'?

gov at 3 ™<M fomme fil at fee og

fjenbe, ligefom anbve; af 3 maa fomme

til at fee fom 3 ev feef; fov af 3 fau

forffaa bine ©ritnbfætniugei, fom mere

befmiberligen børev til tet Diige 3 ev t.

3 ev fteøet neb nnbev alle^ing; jeg Ijav

t min QSiiébom fovuebvet ebev, jeg bav

maget het faalebeé at 3 ffulbe bviffe af

en bitfev jtalfé 23ævme. 3ffl bav fat

eber t Um'benbebené 3)t)bbe, og jeg bar

omringet eber meb ©bagbeb for af prøoe

ebev. 3cg bav unbevfaftef ebev al @len*

bigbeb, fom fan ubbolbeé. 3^8 bar la*

tet eber fomme paa benne 3orb, boor

@leubigbeb og 5)?ørf6eb og alle @(agé

2Santvo og JKoggeéløébeb regevev, for at

prøoe eber, at 3 maa fomme til at fov*

ftaa og fjenbe bet @obe fva tet £>nbe,

og »æve iflanb til at bømme imellem

biéfe to £ing, meb en vetfærbig ©om.

3«8 bar labet alt bette fjfee; og mt,

@øn og Datter, 3 Sorbené 3 nb«

o a ane re, bev f)av levet fra Qlbamé

Dage inbtil nu, be førfie og be ffbfle,
—

mit (Tore $iemeb meb alf foab jeg fyex*

ren bar aabenbaret er, at lære eber at

lepe faalebeé at jeg fan fomme og beføge

eber, eller fenbe mine Grngte, at be fan

inbtræbe i eberé boliger, fpabfere og

famfale meb eber, og bog iffe pcevemié*
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tøagebe meb ebev. aSeb afgjøw faalcbeé

ffat 3 Mfoi beefafltifle i af .ftuubffab og

aSitébom, 'EDtagt og. jpevligtøcb, font be

tøetttggjovte etter tøevtiggjovte aSæfenev

npbev. £>g bette ev f)»ab ipevven ønjfev

af ftolfet føvft og fremmefr.

Jpoab tæver Pi af ©rfavutg — tøpab

er »i $tenøibnev til ©ag effev ©ag?
•Det er faubf af jeg fan ffge meb mange

af eber, at jeg er iffe nnber ben 9?øb-

øenbigtøeb at tøøve min ©ubé 9fapn,

tøpem jeg tjener, min ftaber i Rimten,

befpoffet bag tig; jeg er iffe i ©elffab

meb bcm, fom befpoffe ftaberené og @øn*

neué %lam og ben £et(ig--9(anbé aSæfen;

teg er tffe i ©elffab meb bem, ber er

løgnere, etter Jpoerfarle, etlev ©fjøv

lepuere, etter bem, ber etfler og øper

£øgn;3 fan ffge bet famme; men, naar

pi btanbeé meb be S'ipggeéløfe, tøoab feev

og tøører pi ba? £pab er Ut biffe

mine 33røbre (»ører, fom gjøv ffg ben

^efoccv at gaa tøett i ftjalbfløffevne at

fæfge en ©mitte til be Steifenbe? ©e
tøører ben £evveé 9hPU, bev fjøbfe bem,

befpoffet. ©et »ilbe tage alle be j?jøve*

tøter 3 tøar i Sanbet, til at fjøre ©ulb

nof til at bet fnnbe fritte mig til en

faaban 93efHtting.

asiéfe SDiomb er tigefom be oar for*

vpfte effev at fomme tit %æxa.e\\t, fov at

famte nogle faa itfle ©oltavé. £oab

tøøvev 3 ber? 3 tøøvev J?errené ben 9II--

mægtigeé 9?aøn, tøané (Støavafteer, tøané

@øn 3efué Størtftué, og tøané SPTiniftra'-

tor, ben J?e(ltg'-5lanb , befpoffet; og be

forbanber, tit be laoefte legioner, entøøer

©ubé=2jetter va* 3orben. Qllt ©ulb i

Optøir og Californien fnnbe iffe tøt>re

mig tit af tøørebct i een ^ftaaneb. ©iéfe

ev mine ftøtclfer.

©ulb og @ø(ø oif opfttbeé, men ben

Qlfmægfigeé 9taøn Pebbliper eoinbelig;

tøané @tøarafteev pil tffe fønfe, et tøettev

tøané ©øné (Støavafteev, et tøettev tøané

Gnigfeé, et tøettev nogen af tøané trofaffe

Sjenereé, af bent, ber tøotber tøané 35ub.

3tigbom oil forgaa, men tic Pif pare

peb. 3ffl fifler atter, ber er tffe ©ntb

nof øften for bjergene tit at faae mig

fil een af biéfe ftærger og tøøre be @ubé=

befpoftelfev jeg bev fjfnlbe tøøre. ^en,

fait Pi tffe tøøre bet tøer? 3»/ til @fam

og a3ancvre for nogle faa af bem ber

fafber ffg ©ibftebagé Retlige. <j?r bet

faafebeé, at ber er et ^euueffe, tøpié

9?aon er ffiepet i Sammefé 2tPé*93og,

ber pil tage ©nbbommené 9?aPtt forfceu=

geligt? 3«g tater tit eber font ringeagter

ben £erre Sefité , og ftorjccffelfené jpelttg*

Qfanb, tit ©fam for nogte faa af 3é*

vaelé JStbfte.

©en Sib Pil fomme, ba be Pil btipe

tøugget af, men Ut bebvøøev mig at fige

Mtc, jeg øitbe tøeticv ffge, at mebeué jeg

er i be ©ibfte ©agé*£el(tgeé @elf!ab,

fnnbe jeg albrig tøøre ©nbbommené 9?aøn

latterliggjort og paucevet, og tøané SRaøn

brugt paa en letfærbig og ringeagtenbe

Waabe.

©et ev pel faubf , at jeg tøører bet

tffe. ©erfom jeg tøørfe bet, fom aubre

ftoff ffger at be tøører en 2£lbfte af 3é*

rael bruge ben Jperve ©ubé 9?apn foi--

fængefigf, ffulbe jeg aftøugge tøam fva

jvtvfen; og bevfom jeg tffe funbe faa

nogen £iælp til at tøugge tøam af, Pilbe

jeg giøve bet felø. ©et maa øæve en

meget ttptbenbe 5)tanb, bev fan bvuge

©nbbommené 9faon fovfængeligen, uben

af betøøpe at ompenbe f(g ufortøøet.

Rebene jeg fatte ftbfte 6abbattø,

ønffebc jeg at jeg funbe tøape Jungeftprfe

tit af fale omtrent et £uffube 5Iav, og

(eoe uben at fpife ettev tøpile; jeg fættfte,

t ben 2ib ffufbe Pi fomme ganfte gobt

igjeunem meb en ©eel af ©pangelie-

^vfffenen.

3eg »il w fæfe libt i bcune 93øg,
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falbet Sccvbommené 09 lagrene 53og,

Oenbøvenbe til ben @ag t>i batbe fov oé

ffbfte <§abvatb. 3eg vu( læfe en Deel

af en fovt Wabeubaving, fov at fvemftille

nogle ^uuftet af Sctfbom, bet iffe et

afmiubelig fovftaaet, en bog bef et fote--

lagt fot golfet. Det et Mabt alle

ftolf, fom ønffet bet, at Icefe benne 93 og

felt; t\)\ ben bat nn Pætet befjeubtgjott

fot QScvben i nogle 9(av; be hellige (ctfet

ben og (jat bet ©obe, at fovftaa ben,

om be ønflet. ©om jeg fagbe, »i ev

enbnn i ©folen og pebbfipet at lette, og

ti pentet iffe at 60te op at lorte mebené

ti letev paa 3ovben, og naat Di paéfevet

gjeuuem ©løvet, pentet Pi enbnn at peb«

bliøe at letve og at fovøge povt ftunb af

.fiunbffab. Dette fan foneé fom en be--

fmtbevlifl 3bee fot 9togle; men bet ev af

ben jetne og ft'mple Qlavfag, at jeg pat

iffe ©pne til at annamme al jtunbfjfab

paa eengang — jeg maa betfov annamme

libt (jet og (ibet bet.

3eg Pil Ifffe i Satbommené og 93ag--

teué 93og, 44be tøfbeling: @n 93 e<

faling af ©nb, og iffe af 'JKenne--

ffet, til Martin fyavvii, gipen

OB an cf) efter, i Stero^ovf, i VUt)

1830), peb feam, bev ev epig.

3eg fnnbe fovtætte 9lnlebningen til

benne 5labenbaving, men bet ev iffe nøb*

penbigt. 3 eg fan ftge et £>vb bevcm,

naav jeg fommev til bet i 2labenbaringen,

fcpilfet pil fovflate alt, fcpab bev ev nøb--

tenbigt. De, bei- et befjenbt meb 3)iar=

tin £avtié, fjenbet bane naturlige ©inbé--

beffaffenbeb og Silbøieligbeb; Un Pt'lbe

fceve alle ?ing paa eengang; jagebe be*

ftanbtg efter ^ttnbffab, og fovfømte at

gjøve eftet bet ban atletebe 6at>be a\u

nammet. Det et f>ané fanbe @barafteer,

faa Pibt fom jeg &at fjenbt barn. Staben«

batingen tøfeé fom følget:

»3e9 et Qllfa og Omega, ben Jpervc

@6tifnté; ja, jeg et £am, 53egt)nbelfen

og Gruben, 9Sevbené ©jenløfet. 3eg bat

fnlbfommet og ftilbbptbet bone 95iflie

mig angaaenbe, l^oié jeg ev, nemlig Ja-

berené; og bette Dav jeg gjott paa bet

at alle £tug maatte potbe mig unbet«

gipue: og jeg be&olbe al 9U?ag', til at

fnlbfafte ©atau og ftané ©jerninger peb

SBetbené @nbe og paa beit fibfte Dom-

men« (Tote Dag, fom jeg flal labe fomme

opet bene 3»bPaauete naav jeg fjfal bømme

fjpevt ^enueffe eftev fine ©jevningev og

bet, fom b<m jjav gjovt."

3 b»ffev nof at pi lecfet i 93iblen,

at fj&ett ^Kennefle ffal bømmeé eftev fine

©jevm'ngev; men bet et næfteu umuligt,

etlev, jeg »il ffge, bet ev et faate panfle*

ligt og et meaet (Ivceugt Sltbeibe, at faa

et ftolf til at fovftaa biéfe ©tb faatebeé

fom be bøv Icefcé ; mebeué bet i 23itfe*

ligbebeu, fov bem bev fovftaaet bet,

et ligefaa flavt, fom bet et fot benne

ftovfamling at bevegne &oovmange $fø,

øve jeg nu botbev op fov ebet. Det«

fom jeg tøolbev to fingre op, ftget 3*

bet et to; men 91ogle pil fate op og

ffge: net, bet et fun een; mebené en

Slnben etflccvet: bev et fixe, og iffe een

ellev to* £oev tyetfon bat ^ettig&eb til

at fee felp, og fan Pibe bpab enten jeg

fjolbev een, to ettet fire Stngte op. ftot

ben bet fovftaaev bi^fe Ovb, ev bet lige*

faa let at bebømme, og at \>\be at $Heu*

nefleue pil povbc bømtopeteentfftemmenbe

meb bcveé ©jevningev fymltt be gjøv me«

beué be ev i Segemet ; og bog, Ijoov fyaavbt

et M iffe at faae Volfet til at ffge

bet et faalebeé, og faae bem til at fov-

ftaa btt\

»Og piéfelig maa fjpevt ^euneffe

ompenbe f(g ellev libe ^)ine ; tf)i jeg ©ub
et uenbelig, betfot jeg gjenfalbev iffe be

Domme jeg ubfigev; men til bem fom

ftnbeé boé min penftve @ibe, flal bev

ubgaae 9Seer : ©vaab, ^pten og 2ænbeté

©nibfel; bog ftaaet bet iffe fltepet, at
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ber ffal ingen Grnbe txrtc paa benne

spine, men ber er ffrepet: ben epige

^tne."

Denne ^tabenbaiing r)ar pæret for

ftolfeté 9lafon i benne »og, ffben klaret

1834, og bog er ber fim faae fjar fjen*

penbt bereé Cpmærffomfjeb paa ben.

?ab mig gjentage en Deel af betfe ffbfte

©frifffteb: -Dog ftaaer ber iffe ffreoef

at ber ffal ingen Grube pære paa benne

Wne, men ber ftaaer ffreoef: ben eoige

^)ine."

"SJffer flaaer ber ffrepet: eoig ftov-

bømmelfe; og befte er mere ubfroffelig

enb anbre @frtft'©prog, forår ber fnnbe

oirfe paa 9tfenneffené 2?ørné fjerter,

ganffe ril mit 9?apué Jperfiafjeb, og jeg

»il forffare fber benne Jpemligbeb; tlji

bet bør eber af r-ibe ligefom mine Wpoftle.

3eg tarer fil eber font er nboalgt, font

fil ©en, at 3 fan inbgaa fil min£pile;

fbi fee, 6oor flor er iffe ©ubfrogtigljebé

#emlig&eb? tf)i fee, jeg er eoig, og ben

©traf ber bliocr gioen fra min £aanb

er ept'fl ©traf; f&i G?oig er mit 9?aon,

forfor, G?oig-©fraf er ©ubé ©traf."

Om jeg fouffer rigtig er ber intet

©feb i 33ibfen faa megetffgenbe, ineb

#enfpn fil betfe ©tibbommeue: 9?aon ;

"tf)i Qrpig er mit 9?aou."

-Derfor befala- jeg big at ompeitbe

big og Ijolbe be befalinger, font bu bar

annammet peb min tjener 3ofepfj ©mif&
jun.'é #aanb i mit 9?apu; og bet er

peb min almægtige Atraff at bu Ijar an«

nantmet bem , berfor befaler jeg big at

omoenbe big — omocitb big, af jeg iffe

ftaaer big peb min SDcunbé Ottié, og

meb min 9Srebe og min £arme, og biue

Sibelfer blt'pe fpære: fjpor fpære peeb bi\

iffe! fjoor gruelige oeeb bu iffe ! ja,

fcpor tunge af bære peeb bu iffe! $&i
fee, jeg @ub, bar fibt biéfe ?ing for

Wc, paa bet be iffe ffulbe libe, berfom

be Pilbe ompenbe f(g ; men berfom be iffe

oilbe omoenbe ffg, maa be libe ligefom

Jeg, Ijoilfen Sibelfe bragte mig, @ub fefp,

ben fførfte af 9l(Ie, til at ffjeloe af

©merte, og fpebe 93fob af boer en tyore,

og at libe baabe paa legeme og Wanb,

og ønffebe af jeg iffe ffulbe bviffe ben

biftre £alf og gpfte filbage — bog Sfére

pære gabeten, jeg braf og fulbenbte mine

Silberebelfcr for 9)?euneffené 93ørn, boor«

for jeg befaler big atter at omoenbe big,

at jeg iffe ffal pbmnge big peb min al=

mægtige .Kraft; og af bu befjenber bine

©pnber, at bu iffe ffal libe biéfe ©traffe,

om f)pilfe jeg fjav talef, fjooraf t\\ bar

fmagt ben miubfte, ja ben ringede ©rab,

ben Zti> ta min Qfanb forlob big."

®ette ©prog bejjøoer ingen ftorfla--

ring for bem font Ijar fjenbt Martin

Carrie.

"Og jeg befaler big, at bit iffe ffal

præbife anbef enb Omoeubelfe, og Piié

iffe 93erbeu biéfe Sing førenb Ut er

9Siiébom for mig; ffji be fan iffe faale

baav* #øbe nu, men be maa fjaoe 5Rælf

og iffe oibe biéfe £ing, at be iffe ffal

omfomme. ilær af mig og Ipt til mine

Orb; oanbre i min Qfanbé ©agfmobigbeb,

faa ffal bu f)aoe ftreb i mig. 3«g f«

jefité GiljiifTité, jeg font peb ftaberené

IBiUk og jeg gjør bane SSillie.«

3eg øuffer at fammenfut)ffe benne

Deel af ^åbenbaringen til Martin i?ar»

rté meb nogle faa Orb i ben Qlabeu*

barittg, font fafbeé ©t)nef.

"<Saa ffger herren, om alle bent, ber

fjenber minJtraff, og er blepen belagtige

beri, og bog Ijar labef ffg ooerpinbe af

Djepefené jtraft til at fornegte ©anb--

beben og frobfe min ^D?agf: biéfe er be,

ber er ftorfabelfené Søm, om fjoem jeg

ffger, af bet fjaobe pæref bcbre for bem,

om be albrig oar føbf; thi be erSBrebeé

£ar, forbømte fil at libe ©ubé 9Srebe,

meb Djeolen og fjané @ngle i ©oigrjeb,

og om fjoem jeg r)ar fagf, at ber ingen
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'Sifgioelfe ev i benne $>erbcn, ei better i

ben tilfommenbe, ba be bar founcfltet ben

#ellig-.9lanb eftevat be baobe annammet

ben, og fornegtet ftaberené eenbaarne

©øn, ibet be foréfeefrer bam, og gjør fifl

felo tit ©pot. Diéfe ev be, ber flat gaa

bort i ben ©ø af 3lb og ©oo»l meb

Dje»(en Dg bane @*ngle , og be enefTe,

o»er &»em ben anben Døb f!al f)a»e

^agt, ja, fanbelig, be enefte, fom tffe

flat blioe gjentøfl i £errené beftemte £ib

eftev at {jaoe nbftaaet bane 23rebe; tbi alle

be ø»rige ffat blitte frembragt »eb be Døbeé

.Opfranbelfe, formebelft^ammeté £rinmpb

og Jperligbeb, ber bte» flagret, fom »ar i

ftaberené @f|øb førenb QSerben bleo fif."

3eg ønffebe at fammenfnotte biéfe to

©friftjTcber, og beiroife birefte til 93 er«

bene Silffanb, troenbe at bette fan gjø«

reé nyttigt ligefom enf)»er anben £ing.

9tl(c be ^(åbenbaringer ber er gi»en, og

enbrer Qlabenbaring ber »ar gi»en, og

enb»er 5?jenbégjeming eller ©anbbeb,

ber er aabenbavet for ^enneffené 3?ørn,

er til bereé ©a»n; og berfom be benytter

ben i JSrligbeb og ©anbbeb, i 9tctfcev*

bigbeb og g)bm»gbeb, til ©nbé Jperligbeb

og tit bereé egen Sfére, ba er ber »arigt

©amt; men om be flnlbe »enbe om, og

giøre baartigt 33rng beraf, bet »itbe al*

ttb »ære tit bereé ftorbømmelfe; føtgetig

titfommer bet 3orbené 3nb»aanere at

f|enbe be 23elffgnelfer og ©ober Jperren

bar for bem at nybe. Sretferen fagbe,

ba ban »ar t 5?jøbet, tit be ©friftftoge

og ^Dbarifæerne og be lærbe Doctorer i

Soofynbigbeben — og bet ml paéfe til

enb»er jtlaéfe og ©rab, og etb»ert3ubi-

t>\i> i enb»er kommune: -men benne er

©ommen, atSyfeter fommet til23erben,og

^fenneffene elffebe 'iJJiørfet mere enb£y fer."

©aalebeé er bet, bar aitii »æret, og

»it altib »ære, naarSyé fommcr; bufom

ftolfet forfader bet Syé, »il bet for*

bømme bem og forøge bereé ©org og

bereé Jibelfcv. ©aatebeé er bet meb

3orbené 3nb»aanere nntilbagé, ligefaa

meget fom b(t »ar i tfrelfcrené Dage,

eller i nogen anben ^eriobe af 93erben.

Syfet fommer tit 23crben, men Stenne«

fleu »celger 9)Iørfet; naar be giør bet,

beotfer bet at bereé ©jevninger er onbe.

Denne ©rnnbfcctning fan »ære gaontig

for oé og enb»er @øn og Datter af

Slbam, fom bører og barSeiligbeb til at

børe og forfiaa fel».

9taar »i tager et 33lif ben o»er3or*

bene 3nb»aanere og feer til oé fet», og

betragter »or egen Stilling og OmfTccii;

bigbeber, faa feer »i, at »i, fom et ftotf,

er begnnfliget fremfor etb»ert anbet ^olf

paa 3orben. 93 ore 93elfiflnel|'er er mang--

fotbeltgen nbøfte o»er oé, mere enb o»ev

noget fåo&i 10! bar bet fortrin at »ibe

boorlebeé at nnbfly benne ©orgené og

©ynbené 93erben; at gaa inb ab ben

fneore ^ort, ber bleo opbrnbt »eb ftrrt*

feren, og opnaae e»igt Si».

@r ter noget anbet gtøff, ber fienber

biéfe ©rnnbl'ætninger — ber bar faaet

anbetroet bet betlige 9)ræfribønnneé

gøgler, b»or»eb be fan fretfe ftg fel»,

frelfe bereé familier, fretfe bereé fen-

ner, og frelfe alle, fom »it børe bem?

£»or er ber et ^aabant ©amfnnb? 3eg

»eeb iffe ; og faalebeé fan benne $or*

famling ogfaa foare, om bet famme

©pørgémaal b(e» gjort ben; 3 fan fige,

»i »eeb iffe.

93i er »etftgnebe; faare meget »elflg-

nebe : og fel» naar »i betragter »ore 1M--

belfer, faa f»neé be i ©anbbeb for oé,

fom be iffe er »ærbt at omtale; »i t'bn--

fommer bem næften atbrig. 2Si bar bet

©ebe at fnnne tjene ^evren, at »ore i

9iaabe, og at opnaae bet, fom herren

bar tit oé. Dette er bet ftotf, fom efter

^errené ^(an ffnlbe berebeé til at qaa

inb ab ben fneore ^ort; tiji fne»er er

forten, og trang er ben 93ei, ffger 3« J
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fué, (om fører til be e»ige 2i». Det ev

oucvfat i 5?ong 3ameé' £>»evfættetfe af

bet ©amle og 9i»e £ef?ament faalebeé:

"bet føvev tit e»igt 2i».<< "EOIen i »ove

tiDeve Slabenbavingev, gioeé bet faalebeé:

"fne»ev ev ben ^ott, og tvang ev ben

93et, fom føvev til be e»ige (ellcv rettere

nenbelige) 2i», ogbeevfaa, fom ftnber ben»"

Devfom jeg flnlfee fpøvge be ©ibfTe*

Dagé*#etlige om be alle ventet- at gaa

inb ab ben fneore 9)ort, bev ev omtalt

»eb ftvclfeven; om be alle ev paa Sseien

til at ar»e be e»ige 2i», ba »ilbe be alle

foave ja. 3eg baaber be »il; bet »ilbe

fanbelig gfcebe mig, flnlbe bet »ccve faa*

lebeé; men ieg fan iffe tvoe for et #>ie*

»lif at enb»er 93erfon, fom annammer

bette ©oangelinm, »il »ovbe bevebt til at

gaa inb ab ben fne»ve *Dovt, og av»e

be e»ige Si». Wleix bev er een Sing,

og ben ev nnegtelig; »i fan iffe foianbve

ben; og ben ev: etb »e r t 9SJiennef fe

ffal bømmeé efi er fine ©iernin*

ger, og etbøert ^enneffe ffal

faae efter fin Dwgtigbeb til at

mobtage.

@tb»ert 3nbi»ib ibtanbt be ©tbfte.

Dagé*J>ellige, og iblanbt alle fom fatbeé

@briftne, og bernæft iblanbt alle be £e;

benfie paa Sorben, efter bete ©jerninger.

©r betU Wtl OM! ©tboevt 3ubi»ib

»il ogfaa annamme i ftovbolb til bete

Dggttgbeb til at mobtage. Det ©pøvgé*

maal fimbe maaffee opjTaa: er efboevt

3nbi»ib, fom annammer ben n» og e»igc

tyaat, og »eb beteé Jpanblingev abf»bev

bet, er be iftanb til at imobtage ben

Jpevligbeb, ber {lal aabenbaveé — Jpevlig*

Rebene, Ubøbeligbebené og be eoige 2i»é

droner? — 3 fan bef»ave bette ©pøvgé*

maal fel»; tænf et ££>teblif.
—

3eg »il ben»ife ebev til Slbvabam;

ban le»ebe mange Slav nben 93øvn, og

føgte ombDflgeltgen at faae »ibe af

J?erren om (jané 91a»n »ilbe bii»e nb*

flettet af 93ogen, om Ijané ©Iccgt

flntbe nbbøe. #an »ar en retfævbig

3Hanb, en gob iftanb, og talebe meb

iperrcn; annammebe Slabenbavingev o»en*

fra og baobe Omgang meb bimmeffle

SBæfenev; mebené i)ai\ beftanbtg raabte

:

O £erre! flal mit Oiaou flanbfe bev? 3
fan læfe i SBiblen, boovlebeé ban an*

nammebe en ^ovjættelfe og foané ipuflvti

oirfeligen føbte \)am en @øn i benbeé Sliber*

bom. £an erbotbt benne ftorjcettetfe:

Slbrabam min@øn! bit flal b«oe Slffom,

og et flort ftolf flal nbfpvinge af bine

2cenbev; bit flal faae bit Spievteé Sttfvaa.

i?»ab fan bit ønfle big, Slbvabam? 3eg

ønfler at »ibe om bette »il »c ve ©nben

paa mit Siffom, og flal mit 0?a»n op;

børe ber? 9?ei, flgev J?erren, bev flal in*

gen @nbe »ceve paa tit Slffom. 3 evin*

bvev 6»ab Slpoftlen figer angaaenbe benne

Materie. Det er bette: fjané @æb flat

røre ligefaa mangfotbig fom ©anben boé

£aoet og fom ©tjevnevne paa 5irma*

ment.'t, be fan iffe tælteé fra benne £ib

af og for e»ig; be ev nben<5nbe, og »eb*

bti»er at fovøgeé og forøgeé.

J?er er feloe Sfbva^amé Slffom i MU
j?ttné; nceften bele benne ftorfamlittg be*

flaaev af bent; og be er i Silfagenbe,

nbfprebenbe ftg tilfjøire og til»en|Tre, i

£)»ereené(Temmelfe meb ^ovjættetfen til

SJbrafjam, og be 93elfignelfev ban aloov*

ligen føgte eftev. 3eg omtaler bette,

for at minbe eber om een ^ing: bet er

en (tor 33etf(gnelfe og een af be ftøvffe

bev fan læggeé paa et bøbeligt 2j«fen—
at annamme ben SUmægtigeé ©anftion,

©nbé fRøft til noget ^Kennefle, flgenbe

at ban flat av»e be eoige Si». ©»igt £i»é

©a»e ev ben ftørfle af alle ©a»er, ber

fan gi»eé 5Kenneflcv.

^aar »i tviner inb i anbre golfe*

famfnnb, eller feer til bet forbigangne

og betragter »ore Jovfcebve, — b»ovlebeé

»i( ba beveé ©titting »ajre; (j»ab »il beveé
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Dom bti»e? 3eg fan fortætte eber, og

jeg »ceb 3 »il tiltabe mig at bebømme

(Sagen; bet »il iffe ffge at jeg »ilbømme

bem og fælbe Dom o»er bcm; men bereé

©titring er tåbelig fov Ijoem ber for*

ftaaer.

"iDiin ftaber, min SBebtfefaber, mine

ftorfæbre »ar nogte af be fhængefte Sidu

gionifter ber le»ebe paa 3orben; 3 tm
nben £»i»l ffge bet famme om eberé.

Om min Sitfobcr, r)itn fom føbte mig,

tm jeg ffge, at ingen bebre Qoinbe nogen*

ffnbe le»ebe i SSerben enb bun »ar; jeg

bar en ©øné ftølelfer mob fjenbe; jeg

ffufbe f)a\>e bem — itt er ret; men jeg

bebømmer ftenbeé @ag efter ©runbfæt*

ningerne og Qfanben af be Særbomme jeg

annammebe af benbe.

23ilbe bun forfoare eet af fine 9?ørn

i ben minbfle Jpaubting, ber »ar nrigtig,

efter benbeé 23egreber? 9?ei, iffe i ringe*

fte @rab. 3«g ble» opbraget faa flrængt,

faa nøiagtigt i ben cbritfelige Religion,

af mine ftorælbre, at berfom jeg f)ar>U

fagt »Diæ»et", faa troebe jeg at Jeg

ba»be f»oret meget ngnbetigen, ligemeget

»eb b»itfen Seiligfjeb etter nnber b»ilf*

£>mflænbigbeber bet enb maattt inbtræffe

;

berfom jeg brugte 9?a»net "Djæ»el»,

ffulbe jeg ttiéfelig bli»e flraffet og bet

baarbt. 93ilbe min 5«ber etter 3J?ober

tiUatt nogen af fine 93ørn at ftge bet

atterminbfle fom lignebe at banbe etter

f»ærge? £a»be be Sittabelfe tit at ftge

-jeg forffffrer?" 9Jei. Derfom »i b«»be

fagt eet af biéfe Orb, ffulbe »i »æret

ptbffebe for bet. 3eg ft'ger iffe at »i

iffe fagbe faabanue £ing uaar »i vat

b»or gaber og -IRober iffe faae etter

børte oé; men berfom bet paa nogen

^aabe fom for bereé Spvtw, »ar »i fiffre

paa at Mi»e flraffet.

#ørte jeg nogeufinbe et ^ennefle

f»ævge i min gaberé £uué? 9lei, afbrig

i mit Si». 3?g bøt'te albrig min gaber

etter nogen tyerfon af gant Omgi»elfer,

banbe etter f»ærge i minbfle ^Kaabe. 3
feer faalebeé, at jeg b(e» meget flrængt

opbraget. 9Win SJftober, mebené bun

lc»ebe, tærte flue 33øru 6ele Siben at

ære gaberené og ©ønnené 9ta»u, og at

ba»e KJrbøbigbeb for ben Jpeflige 93og;

bun fagbe: »fæé ben, iagttag bene Sære*

regler, og anoenb bem paa eberé Si» faa

\>\M fom 3 fiU»; giør alt b»ab ber er

gobt; gjør intet ber er onbt; og om 3
feer nogen $erfon i 9løb, faa biælP

bem; albrig tilfleb 9Srebe at opfomme i

eberé 33arm, forbi at om 3 giør bet, 3
fan let o»er»ælbeé af Ut £>nbe. 3eg

»eeb iffe at ieg nogenffnbe forurettebc

min 9labo, iffe faameget fom 93ærbien

af en 5?nappenaal. 3«g bleo (ært, ba

jeg »ar et 93arn, iffe at tage faa meget

fom en ituappenaal bort fra min Olaboé

Dør, men at bringe bet inb i Jpufcf og

gi»e btt til Gren af familien. Slibrig

forf»arebe min gaber etter SDTober nogen

af bereé 93ørn i at forurette bereé Sftabo

etter ^ØTebmenuefle i nogen 2ing, felo

om be »ar ble»en fornærmebe af bem.

Derfom be bov fornærmet mig, figer min

gaber, faa fifb mig gjengiæfbe ©obt for

Onbt, og o»erlabe bet i #errené Jpaanb

;

ban »il »elffgne mig for at gjøreJRet og

forbanbe bem for at gjøre Uret.

3eg bar blot omtalt mine egne gor*

ælbre og bereé Særbomme til bereé SBørn,

for at foreftitte @oer be Suffnber og

billioner og Suffnber af billioner af

3orbené 3nb»aanere, fom bov Ie»et og

er gaaet bort fra benne Jpanblingené

©fueplabé ; og be billioner ber nu le»er,

fpifer, briffer og bar tra»lt meb bette

bøbeltge 2i»é ©»fler næften i utallige

Retninger, faalebeé fom »i er; enb»er

gaaer frem efter fin egen (£»ne, og efter

ffn egen @»uémaabe og Mening om

tingene; men i* aanber afle ben fri

Suft og briffer af itt fri 9Saub; og atte
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er for jperrentf 9laf»n. 3?fl bringer btéfe
\

fmaa ^Pnnfter frem, for at berebe SSeien

for bet ©pørgémaal: J>»orlebeé troer 3
bet Pil gaae meb alle btéfe 3orbené 3nb*

»aanere
1

?

SWetbobiflerne f»arer: 3 waa tomme

til 93ebeftolen, eUer ogfaa fafleé i ben

<5ø af 3lb og @»o»l, og ber le»e e»in*

belig, uben nogen (S'nbe paa eberé ^Dine,

iblanbt Djæ»le, ber er foéfelfatfe meb

at bege eber vnnbt omfring og føie

@»o»l til 3lb og 3lb til@»o»l. 3 ffal

forblioe bet for billioner og Snfiitber

af iJJiittionei og billioner af billioner

af Qiar, og ligefaa længe, fom et tJKen*

ueflte fan tænfe f(g M i ©fiffelfe af

$al; naav 3 bar leoet ber i faa mange

9lar er 3 ttte nærmere @nben paa benne

frogtelige ^ine enb \>a ben begtmbte.

Dette bar, fra min SSantbom til

benne Dag forefommet mig at »ære no«

get fnlbfommen meningéløft ©naf, at

talt om at 3orbené 3nb»aanere »ar faa

uigjenfalbeligen fortabt; at tak om min

5aber og 3)iober, og eberé og »ove &or*

fæbre, ber barle»et trofafl efter bet beb=

fle $i)é be &a»be, men forbi bc ba»be iffe

ben e»ige ^Pagt og bet foetlige 9)ræfte«

bømme, at be berfor flnlbe gaa tit #el*

»ebe, ogberjtegeé i al Qhngbebé Qhng&eb.

Det er meningéløfl for mig; iet bar bet

altib »æret, og er bet enbiut.

Jpuab mener 3 ber ffal flee meb bem ?

3eg »il fige eber bet. £ag 9JIetl)0bifrerne,

og enboer Reformator, fra be fenefte fil«

bage til J?ong 3ameé, fom fvaflilte flg

fra tyaoené ^Konbigbfb; g be Jpitnbreber

og Snfinber, ber er nn leoenbe paa 3or*

ben, (og t>av leoet og er gaaet bort), ber

iffe befjenber ftg til nogen Religion, men

ftaaer tilftbe fra alle partier; iblanbt

bem, ber er bøbe, og bem, berer leoenbe;

ber er iWangfoIbiøbeber fom bar »æret,

og er, faa gobe fom bet er muligt for

bem at »ære.

9hi, tyunftet er : at pibe foab ber »il

flee meb bem. SBil be blioe fenbte til et

j?el»ebe nben @nbe? Dette bebøoer en

lille ^orflåring ; ti)'\ berfom jeg »ilbe fige

at alle gaaer ttl £el»ebe, faa fagbe jeg

»iéfeligen ©anbbeb; og jeg fan fige fom

jeg fagbe bin BaUath: Qllle gaaer ber«

ben, baabe £ellig og ©»nber, i een 33e*

tobning af Crbet.

Der er ©runte for bette; og bet til*

fommer ^Olenneflet at forflaa bmlfe be

er; ibet be fætter e«b»er $ing i fit eget

©teb; orbner og benlægger alle £ing

b»or be bører til, for at giøre ©alig«

giørelfené Særbom fnlbftæubtg. # o r u b*

beffiffelfe, for (Jrempt-i, og fri

9Uabe, er begge fanbe Særbomme, men

be maa paa en paéfenbe Waabe parreé

fammen, og orbneé nøiagtigen, faa at

ber frembrtngeé Jparmoni imellem biéfe

to tilfonelabenbe mobfatte Særbomme.

9Si maa »ibe, naar ferien taler, b»ab

ban tater om, og bbcm ban taler om, —
alt bette, og betobelig mere bevorn, er

nøboenbigt at »ibe, for at faa et rigtigt

3?egreb om Steffené tyh ^Man.

jeg »il atter fpørge eber: b»ab»il3

giøre meb ftaber og 3Kober? 2Jil 3
fenbe bem til ftortabelfe, og ber labebem

»elte ftg i gt)felig ©lenbigbeb og uenbelig

sjMne? 9let, »i »il iffe gjøie noflen faa=

ban $ing; men »i »il labe bem fare f)t\\

b»or be til&ører.

yin forflaa, atle^lanber fom fra@nb,

og be »ar rene t>a be fom fra f)am, og

bleo fat tnb i jorbifle y?»tter, boilfc ble»

bannebe og inbrettebe nbtr»ffelig i ben

#enffgt; og 2lanben og Segemet ble»

faalebeé ttl en leoenbe @jæl. ©fterfom

biéfe ©iæle, o»ereenéf?emmenbe meb him-

lene So» fhtlbe te»e; befliffebe ©nb at

be ffulbe »otbe templer berebte til at

ar»e Qilting. 3eg øni?er at 3 ffulle for«

(taa, at alle 3lanber er rene naar be fæt«

Ui i biéfe Jpptter; men »i bavJffe ?ib
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tit at forflare eller fremførte for eber,

Slarfagen &»orfor bc bøbelige ^)t>ffcv er

af forflfietlig Ubfeenbe; ber er ©rnnbe

for bet. 03 o re 5lanber opfølber be £t)t j

fer, ber er beftiffebe for bem; bet er en

93otig for Qianben til at bo i; og berfom

baabe 2lanben og Segemet tommer ooer-

eené om af bolbe alle be Sooe, og alle

be ^Befalinger, fom Jperren aabenbarer

for ben ©føl, faa (Tal ben 93pgning at'

brig øbelæggeé.

Jppormange ffal bepareé? Qltle fom

iffe fornegter og trobfer ©nbé ©øné

.Kraft og OScefen; alle fom iffe fpnber

imob ben J?elfig«?lanb. 9t« at penbe til«

bage igjen. J?er er Qlanberne ber er

fomne og fjar taget SBefibbelfe af be be*

rebte boliger; be bar tUtxaabt bereé

Jpttué; og 3 feer at btéfe -JJiennefleneé

Slanberé boliger, er abfprebt ooer 3or?

bene Ooerflabe, og 2lanberne er fomne

fra herren rene; btéfe trceber inb i bereé

£t)ffer, og er ba nbelnft fra fjané %a*

fmt og fra ^nnbjJab om herren; be er

npibenbe; folbeé meb OSantro; ubfat for

Stfbwneé nbeftige £rabifioner, tøpilfe be

(jar at bxtjbeé meb, og at ben 9?pggeé*

løébeb ber er i OSerben, meb tjøilfen. be

bar at fæmpe.

Wleb eberé ©inbé £>ie, fee paa 9)iil=

tioner ibtanbt alle kationer af bem, ber

giør efter ben bebfte 5?nnbffab be beftb*

ber. £pab! ilafbufiferne meb? 3o, og

berweft enboer af benbeé ©øffre, neb

til ben fdbigfte *Profeftanf=.ftirfe, ber er

blepen fhftet; be giør alle faa gobt fom

be fan og teper efter bet bebfte £pé be

fjar, en flor ^Olceiigbe af bem, fljønbt iffe

alle. J?oab flat ber gjøreé meb bem?

©e forlaber OSerben — bereé Slanber

gaaer til ben aanbelige OSerben, og bereé

legemer gaaer tilbage ttt bereé SDJober

3orben og fooer ber, mebené bereé Qlan--

ber er for jperrené Slnftgt.

@r be falig? ©nljper ©øn og ©at-

ter af 5lbam, ber leper efter bet bebfle

2&é og ben bebfte itnnbjlab be bar, bliper

fatig naar be gaaer inb i ben aanbelige

03erben, i gorfjolb til bereé Srofaftbeb.

Sor ©rempel, fee ben til nogle af pote

fenere Øteformatorer; tag ben bebfle

0)røpe af 9}poppafte fom pi bar, ber er

bele Siben fnlbe af bertig ©læbe og

?Dffaligf>eb, og fnlbe af 2op-.0)riténing

tit herren; fom møber tilfammen ofte

tit af fpnge og bebe og prcebife og tynge

3*t)befange og gipe Zat tit Jperren ben

almægtige: (og i faare mange Silfølbe,

og i en Hi ©rab, npber be meget af en

gob Qfanb, Ijpitfen er Jperrené 5lanb,

eller @bri(ti Spé, filtet befpfcr OSerben).

9fn, befte fan fpneé befpnberligt for

@omme. f>pab ! be npber Jperrené 5lanb?

ja-, enbPer ^anb og D.otnbe, i forbotb

tit bereé 2ro og ben Jtiinbflfab be bar.

©e nober bereé bimmelfle Saberé ©ob*

6eb. Qlnnammer be Jperrené Wanb'? 3a
be giør; be npber bene 2t)é og panbrer

beri og frpber flg beri.

£pab Pil Pære bereé Silflanb beref*

fer? ©n^per frofafl 9Ketljobift, ber bar

effertepet og frofalT opfptbf bane Steli«

gioné Jorbringer, efter bet bebfle 2t)i

ban baobe, gjort gobt imob 511te og onbt

imob3ngen; iffe fornærmet noget Wlew-

neflfe paa forben, ocref fin ©nb faa Pibt

fom ban fjenber, ban Pil fomme til lige*

faa flovt et Jptntmerige fom ban nogen*

fi'nbe tænffe ffg i ^iøbef, og langt (tørre.

— ©nbPer Sutberaner, &Pæfer, 53aptift,

eller ^atbolif; enbPer Gtøriften af b»ab s

fombeljt @tagé eder ©rab, fom leoer

ooereenéftemmenbe meb bet bebtfe 2v>6

be bar, og albrig bar bapf Seitigbeb til

at annamme et (Tørre Spé, pit baoe og

n«)be alt bpab ben leper for.

3eg fortæller eber ©anbbeben fom

ben er, og 3 maa flripe bet neb om 3
bebager, og falbe bet Qlabenbaring om

3 bit. 9)fen ben bar Pæret aabenbaref
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føvenb \t$ aabenbarebe ben $a ibag.

Qtttt er @bri(Tenbebené SilfTanb, efter

©øben.

3 fan gaa iblanbt Slfgnbébprferne,

ettev iblanbt atte bc bebenffe Stationer

bcr er, faa bit 3 futbe at be Ur bereé

Religion, bereé ©afvamenter, bereé @ere»

monter, boilfe er ligefaa ærocerbige for-

bent, font SSore er for oé. Dcvfom be

teoer efter itt bebfTe Spé be f>ar i bereé

Religion, faa ©nb er ©nb ooer WUe,

og aUe poreé gaber; »i aUe er bane

£cenberé ©levninger; og berfom be er

noibenbe, fnlbe afOoertro, og inb&pllebe

i gæbreneé Srabitioner font i en itappe,

faa at be iffe fan fee noget i'»é, faa »il

be blive bomt berefter; og bevfom be

fjar (evet ooereenéiTemmenbe nteb b»ab be

oibfte, faa Pil be blioe oelftgnet berefter.

Og »il bet pceve^re efter £ertigbeb?

pil 3 »el fpørge. 3a. 2®re »ave por

barmbiertige gaber i ipimmelen; tfji ben

mtnbfTe $tére efter i?erligljeb, ber er om*

talt i iettt @pn, font blep gioen til 3o»

fepb @mit& og ©ibnep 9ugbon, fan iffe

befifrtoeé; ben er faa (Tor og faa fjøt/ at ben

ganfle ooergaaer 3D?ennefleté gattee»ne.

©en fnnbe iffe ffri»eé, ei betler fnnbe

be beilrtpe ben i noget @prog; ben tele*

(Tiale 23erbené £erligbeb, ben fjenber

3ngen, føvenb fjan fmager ben; men beé«

nben er ber i ben letben forff ieftig 2&re

efter iperligfjeb ligefom (Stjernerne i

firmamentet er forffieftig fra binanben.

©en terrefTriate £ertigbeb er (Tørre, og

ben cele(Tiale er ben (TørfTe af afte; ben

er ©nb gaberé £erli«beb, b»or »or

£erre 3efné @bri(Tné regierer, — ^en,

imiblertib bar bog belte golf fortrin

fremfor etboert anbet golf paa 3orben;

Utte ©amfunb, benne gorfamting, fom

nn er for mig, er bet golf b»ié $el*

fignelfer er langt feøteve enb bete ben

øprige ^Kemteffejtøgté.

(gorffcetteé.)

(BftettetnittQCt fra (Bmi$tantetM.

^Riw etffelige Prober £anfen. — 3
benne Dag jeg fætter mig neb, at (KviPe

nogle Sinter til ®em efter Prober gorfé*

grene £Dnfle; S?a\\ er gaaet at tage imob

oore Ører; Pi oenter f>am tilbage igien i

Wten. &t bar »ævet leivet fcer i tre

Uger, ftoilfet bar »æret en bcbagelig Sib.

Wiéftéftppi globen er paa ben ene <5ibe

og <3fo» paa ben anben. $Jiange Su«

fiube af be Retlige leire ber. aflange

bar aftevebe fovlabt oé og gaaet mob

$e(T. gorfamlinger, £o»priiéninger,

@ang og 53øn bøveé flere ^ile. Selte

og 93ogne banne ©aber og (Stræber, faa

\>et feer nb fom en fceel <&tat>, "Det

iteofut 200 cngelffe S^ite fra &t. SoutS , ben 18t>e Wtai 1853,

ntee(T nbebagelige pi bar er ben fTcerfe

Sorbenregn, fom nnbertiben fatber. Snf*

ten er flår; ingen @pgbom er iblanbt be

Retlige ; be ©anfle lever, fom teoebe f(b(T

ieg ilreo. 2)e £>øbeé lal bar Prober

gorfégren opfplbt meb amerifanflfe £el*

lige. 9Si bar 34 SSognc og fire Dxet til

boer SSogn; men be tur i en faa bøi

spriié, at be ftøer, pi »entebe, fan iffe

befommeé.

9Si bar feet Øletfcnbigbeb i biéfe

iOtcenbé ^>anbltnger, boent pore pibler

par anbetroebe; og om ber i oor Glitte

er Utilfrebfe, U er bet ©aabanne, fom

atbrig Pil blipe tilfrebé; men bar at gaae



288 (efterretninger fra ©migranterne.

tit bet ©reb, boor be fon fnnrre tit be

blioer trat.

2it en faaban 9>ietfe fov be Ubeftenbte

meb ©migrant * &»et oil »ære noget

uuanttg for SXenneØrue i Qtlminbeltgbeb

fan enb»er ftorftanbig tamfe; men for

be JpeUige uit bet »ære en let ©ag, forbi

be bar #aab, $ro 09 Jtjerligbeb, at ben

$ramgfel er iffe ben Jpertigbeb »anb,

fom ffal aabenbareé ©ubé ftolf.

3eg bar ^at>t Seiligbeb til at lære at

fjenbe be SJtønbé @barafteer, fom jeg

bar børt om i Danmarf, fomne fra Dalene,

Prober £aigbt, 56. Spencer, SBfjeelocf,

3ofepb §j)oimg, Orfon Dratt, (Sfarøfon

og mange Steve, og jeg fan beotbne, at

be er leoenbe ©enbebnb, ubfenbte afiper*

ren; og om jeg tgien tfob i Danmarf for at

preebife, »ilbe min 9tøft »ære forbobblet til

mine Sanbémcenb : $om nb af $abt)ton til

bet Sanb, fom er en ©amlingéplabé for

boer æbel ©iæl. 3a mit 2i» og KN

fan jeg offre for ben ©anbbeb, at 3o»

fepb ©mitb bar af ©nb, en *})rop(jet til

©beré Srelfe og ©auggjørelfe i ben Zib,

fom er forbaanben. £>g jeg oibtier, M
er faa, i ben almægtige ©ubé, »or £er»

reé 3efu @br»(tt 9ta»n. Qimen.

Den 20be tænfer jeg »i br»ber »or

Seier op og brager imob &*neé»itle.

Wc ©øbffenbe i 9ten>*;Orleané fommer

biem iaar. Qtgent SBrober, SBrorøn »en*

ter to ©fibe enbnn fra Grnglanb, og ba

gaaer ban op. ftra ©t. Souié retfer

ber fun 300 op ; 1200 bli»er tilbage, fom

boer ber; be oil reife næfre 2tar.

De bitfeé fra alle be banfle ©migranter,

og ta ffeé for be 9?»beber, »i b«r mob«

taget fra ©ber. jptlé aile be J?el*

lige fra mig, jeg er tilfrebé ogglab; tøtf,

ber er tilbagelagt, føneé for mig fom en

Drøm. De fel» 5ilfeé tufutbe ©ange

fra bereé e»ig forbunbne 95rober

<£. ©brifttanfen.

Slere 93re»e fra be Jpefltge, fom førft

i Staret I852nb»anbrebe fra @fanbtna»iett

er fomne til forffjetfige af bereé ©lægt«

ninge og 93efjenbter i Danmarf. De er

alle letfenbe og »eltilfrebfe og opforbrer

bereé aSenner at følge efter bem. 9togle

af bem f)arit aUerebe fiøbt £ufe og

faaet ?anb opmaalt, og 9tieté 3«nfen

agtebe i ftoraaret 1853 at bogge SJævt*

fteb for fit pottemagert. De bebe alle

at bilfe.

t5T 9Tr. 2 af „SRpvinøti* 93øg« guttøommeUge Xrøt>«rt>tglje©" er
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