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3>uMetmng.

93ort fonige dummer enbte ben an«

benQfargang af ''©fanbinaoiené ©tjente",

boilfet foranlebiger oé til at fee tilbage

til 33egt)iibelfeu af £errené atørf i bette

2anb og be befgnberlige .Omtfænbigbeber

boornnber bette £ibeflrift ev bleoen eta«

bleret. ©ee til biéfe iDtænbé 2)iøie og

2frbetbe, fom paa ©nbé befaling igjen«

nem &ané tjenere forlob bereé ftebelige

£iem i itt fjerne 2>ejt, og bereé familier,

fom »ar bent nær og fjer, iffe alene at

fliUe bent font £>ffer, men ogfaa at for*
j

labe biéfe bempnbigebe iDtænbé ©elflab,
!

bPent ©nb bar oelfignet faa meget t benne I

Dag og Stbéatber; igiennem boilfe £oé
|

ogjvttnbflab er utftt)M til iDiennejlet; nn«

ber brné Uiaab be baoer fibbet og Ipttet

meb SSeunbring og £o|T, og bort 33iié«

bomé og diaaié £>rb, og Unberoiiéning,

og ©rnnbfætning efter ©wnbfætning nb«

folbet, b»ilfet altfammen tjener ttl at

foræble iBJemiejTet. Uagtet biéfe Opof«

frelfer, og at be oar omringebe meb utal«

lige OmiTænbigbeber, ber for i>et natur«

lige 3Nennef!c næflen Pilbe fpneé at fnnne

bpbe ©anbbeben £robé, faa er 23ærtet

bog bleoen begonbt, tfei @nb florer bet;

og ©oangeliet er bleoen plantet i ©Ban«

btnaoien og et ^ibéffvift etableret, font et

^Oiibbel for i!»é og ^nnbflab, boorigjennem

Suffnber bar annammet ©læbe, Ijoié #or«

flanb oar i SIKørfe, meb Jpenfon til biéfe

tfore og for ^Kenneflet faa oigttge ©anb«

beber. S)e bar maattet inbfuge bereé

Jæbreé for mange benfoPebe ©lægter

nebaroebe Q3egreber, men bereé ©inb er

nit bleoen oploft peb 3nfptvatton af ben

almægtige, faa at be er iftanb til, at fee

tilbage i £iben og fee, at bereé 5æbre

baocr eiet 2øgn og tforfængeligljeb, oer

intet frtnbe gaone.

3 be toenbe foregaaenbe 5fargange

af ©tiernen er bet epige ©oangelinmé

©rnnbi'ætninger bleoen uboiflet i tete

gamle ©nfolbigbeb og Steenbeb. Og i

Jpenfeenbe til at faae ©aligbeb i ©nbé

Duge, er 9?øboenbigbeben af at ablobe

ieté i'ooc ber bleoen piift paa en faa tpbe«

lig og flår iJSJiaabe , at M bnrbe ooer»

bcoife etboert iWennefle; tl)i bet fremmer

ganjte meb ben Srelfené s})lan, fom bleo

inbfuftet i por tfrelferé Dage. ©nbé

Oiigeé £>rben er bleoen oiift, og ben nimob«

figelige 9iøbpenbigbeb af Wpotfler og *))ro»

pbeter o. f. p., fom ©mbebémænb til at

tiene peb ©afiggiørelfené Drbinanjer, er

tt)belig forflaret beri, og bnrbe ooerbepife

etbPert ærligt fjerte.

Sgjennem ©rjernen er Opretfelfen af

3efn gørifti 5virfe i biéfe ffbfte 2>age

blepen fremfritlet, tiUigemeb mange 25egi*

i oenbeber, fom &ar fimbet ©reb ffben bene



Snblebntøg.

£)prettelfe, t lj»ilfe @ub* Jpaanb tgbeligen

bar »«ret til at fce; bog er bet ubenfor

»oc Jpenflgt at opregne 9llt 6»ab bev er

ble»eu ub»iflet formebefll betteflore£»é;

og bet er »iéfetig fmerteligt for oé, »eb

©filtningen af Sinben 2largaug, at have

at optegne SSlbffe SBillarb ©uoroé 35øb,

fom f)a»be præfiberet ooer benne ^Ottéffon

(Iben 9ttarté 1852, og i ben Stb, inbtil

&ané2)øb, fom Ubgt»ev , »eilebtStievnen,

tneb faa megen ®»gtigfjeb og 23iiébom,

at bet for e»ig »il »ære en t&vt og en

flor tyr»belfe for f>ané 9Ja»n, faa at (jan

albvig »il bli»e forglemt.

93i beø»nber nn paa en n» 2Jargang.

2)et Silfommenbe ligger for oé. Jp»ab

ber »il ffee, fan »i tffe ffge, men tfFim

bebømme t>et £ilfommenbe efter \>tt 5orbi<

gangne. 9?aar »i feer eet 2lar tilbage i

bet, fom er optegnet om be »igfige £ing,

ber er {leet ibfanbt kationerne paa 3or*

bcn, faafom 3»vbfliæl», 3lbebranb, tyeff,

og næfteti utallige UloFFer, fom bar ub>

fittttt SDiennejIer af 3orbcn, faa feer »i

flinbarlig, at Renene Drb, fom 6ané

tienere 9)ropljeterne f)a»er taler, nu bli*

»er opf»lbt. Jpau f)av fagt, at efter at

bane Sjenere r)a»be aflagt 2Sibneéb»rb,

»ilbe Ijan fjiemføgebe kationer, fom for*

fader bereé 2?ibneéb»vb, meb fit TO&aø.
@ee for et £>ieblif fjeu til ben Wation,

fom fjar »æret faa meget begunfliget af

ben almægtige, at fjau enbog fja»er bib*

fenbt en fattig @nget fra bet £øie oven-

til, meb ftttlbmagt til ^enneflfene, paa

bet at fjané Øtige maatte blioe opb»gget

paa 3orben. 8æé i jpiftorien om (joor*

lebe* be forFaftebe ben Sulbmagt, og

©ubé 9tige beéaarfag »le» ført ub fra

bem og oprettet iblanbt be £ilo»eréble»ne

af 3acob. 25et er ba ingen Unber at

5orbær»ereu (jar beg»nbt at »belægge ffne

£u(ltøber »eb ^effilenje og paa anben

©iié, i faaban en J?afl at Segemerne i

fnefe»ii$ forb»be$ at oenbe tilbage til be--

teé Glober 3orb paa ben naturlige WaaUi
men bli»er o»ergi»et til bet mægtige

©lemeut, fom Jpermi »il bruge til at

renfe 3<H'ben fra bene ©efmittelfe, at ben

maa blioe Ijettiggjort og berebt til be

£etligeé 33olig.

93iéfelig, Jjerren f)ar begønbt fit l«s

beibe, og fj»o fan fcinbrebet! ©ut>é9?ige

reifer fig paa ben ene ©ibe i ^agt og

@t»rFe, og inbtager allerebe en ©fitting,

ber begmiber at »ceFFe 9?ationerneé £)p*

mærFfom&eb; paa ben anben ©ibe ar*

beiber be mobflribeube fagter meb alle*

øaaube SBebrageri og Uretfærbigbeb, meb

$egu og falffe 93ibunbeie, og »ilbe om

bet »ar muligt, forføre felo be Uboalgte.

2>erfor er bet uøboenbigt for be Jjettige

at »ære paa 3Sagt, og »ære flittige t

Q3øn, øoenbe ben Zxi, fom 3 bef)ø»er

for at Funne nebFalbe ben Qllmægrigeé

SSelflgnelfer o»er Grber, at 3 maa bli»e

ifianb til at o»er»inbe bet Cnbe, ber

omgioer ©ber, og iffe gioe efter for^i'i*

flelfe eller 9Joget, fom er onbt; men at

3 maa le»e faalebeé, at ben afmægtige

»il erfjenbe ©ber, og 3 blioe b&gtige og

berebte til at mobtage be ftørre 93eljTg*

nelfer, ber ligger for @ber, &»i(Fe ifFun

fan erfjolbeé »eb Snbigljeb mob ©ubé

$8ub. 3 l>a»er ablpbt be førfte ©ruiib*

fætninger af 8o»en eller ben flove *)3lan

til Srelfe og Opbøieffe, fom 3efué@Jjri*

flue »eb Sorfoningen fjar fat i Æraft for

^euneflEet; og 6»ié3 »il opnaae S»lben,

(bet »il (Tge, bet Jpele), ba maa bet ffee

formebelfl ben 2o» og be feellige £anb=

linger, fom 6an bertil f>ar beflfiffet. føl-

gelig blioer bet nøbpenbig at aflægge »ove

3orbomme og forrige 3beer, fom »i, for*

mebelfl ^IKennefleré ©agn, &a»er opfattet,

forfaaoibt fom be tommer i Dié&armoni

meb biéfe ©runbfætninger, fom er til

^iennefleté ©a»n og Opbøielfe; 6»ilfet

jo er fornuftigt og albeleé o»ereené|Tem*

menbe meb ©friften.



Snbtømtøg.

@ee tilbage til »or førfie ftaberé ZiU

flanb, b»i$ £t)tte (legemet) He» ffabt af

@tø»et, og ©nb tog Qibamé 2lanb og

fatte ben beri. #an bleo flabt i fin Ja*

beré 93illebe, meb al fin ©faberé ©fjøn*

beb, fri for ©»gbom, ©merte, ©org og

Døb; og bog fagbe ben aloife ©faber,

fom talebe, (og bane Crb er iffe for*

gjæ»eé), at bet »ar iffe gobt for 5Han*

ben, at »ære ene; 6»orfov b«n flabfc

D.»tnben, til at »ære ligefaa »arig fom

3)Ianben, og ga» benbe til bam. 9)?ærf

bet! Der »ar en e»ig tyagt; tbiDøbni

»ar iffe fjenbt. De flulbe boe tilfammen

i al @»igbeb, fom ^JJIanb og Jpuflru.

•Der »ar ingen Grnbe paa benne ftorening,

bctte fjere ©elffab; Qltt »ar Æjerligbeb,

©læbe og ftreb. De ba»be iffe, fom

SHenneflene nn bar, at »ente en Dag,

ba be »ilbe bli»e flilt ab igjen og iffe

mere »ære 'iJKaub og Jpnflrn. 9?ei! tbi

jperren baobe gi»et Q.vinben til 3Ranben

for Sib og al ©»igbeb; og enbffiønbt

Døben, benne ubnbne og uoelfomne ©jefl,

gjovbe en ©filémiéfe for en Sib, faa er

bog be Døbeé £>pftant>elfe ble»en til»eie»

bragt, formebelfl ijefu @brifli ftorfoning;

og naav be tommer frem nbaf ©raoené

23olb, »il be nube binanbené ©elflab i

altilfommenbe $ib; tbi faa jlger herren

:

»Det ev iffe gobt for 'SJIanben at »ære

ene.«

3?etragt et £>ieblif biéfe flove n»nr«

beerlige 93elfignelfer, ber er tiUaat »ore

førfie ftoræfbre, ei alene i bereé ba»ærenbe

Ubfigter og 9?»belfer, men ogfaa t $aa*

Ut og Ubffgterne for al tilfommenbe Sib.

£»o er »el be, ber ei »ilbe »ære »illig til

at forfage 9ilt, b»ab ber »ilbe tjene til at

binbre oé fra at tomme til at n»be biéfe

QSelffgnelfer; for, »ær foroiéfet om, at be

er alene til at faae »eb Søbigbeb imob

(Jbrifli 2o», efterfom ban er SØIibleren. —
93i bebøoer iffe fremføre noget 93e»iié

»aa, at 3Henneffet er falben; for 2JUe

fan beoibne, at alle ^Kennejfer er ble»ne

Døben oc\ alle bnié toeb&ængenbe Onber

nnberfaflet, og at be i ^llminbeligbeb iffe

ba»er opnaaet be 93elffgnelfer, fom »ore

førfie Jorælbre »ar i 33efibbelfe af.

<Panlné ffger, »altfaa, ligefom ber »eb

(Sene 5alb fom ftorbømmelfe o»er alle

itøenncffer, faalebeé flal ogfaa »eb @ené

Jftetfærbigbeb fomme o»er alle -Jftenbefler

9letfærbiggjørelfe og Si». (9Iom. 5. 18.)

Deraf fan »i let forftaae, at ba Døben

er fommen o»er Qlbamé 23ørn uben at be

fel» bar gjort noget bertil , »il be ogfaa

alle faae Deel i Segemeté Dpftanbelfe

formebelfl 3efn (Jbrifli ftorfonina. nben

nogen ©jerning fra bereé ©ibe. 'Dette

er b»ab tfrelferen baobe Jpenfon tit ba

ban fagbe: »naar jeg blioer opbøiet fra

Oorben, »il jeg brage QlUe til mig.«

(job. 12. 32.) ©eer »i iffe t»belig af

biéfe ©frifffleber, at ^orfoningen ftræf*

fer ffg ligefaa »ibt fom Salbet; tiet »il

flge, at QJlt, boab ber er foinmet o»er

oé »eb ?lbamé £)»ertræbelfe, er oé tilgioet

nben at ablobe nogen 8oo; men »i »il

bli»e fræ»et til Stegntfab for »ore egne

©onber, iffe for Wbamé; tf)i 5re(feren

flger at b»ert SWennejfc »il bli»e bømt

efter fine ©jerninger, h^ enten be er

gobe eller onbe. Jj>»orfor bømme @*nb»er

for ffg? ftorbi ban bar faflfat en 8o»

b»or»eb be fan faae Silgioelfe, nemlig:

»eb at troe paa ben £erre 3efnm @bri*

(htm, om»enbe bem fra bereé ©pnber, og

labe fig bøbe i $Sanbet til ©»nbéforla*

belfe, »eb Gren, fom er loomæéftg autbori«

feret af ijefné ^briflué til at foroalte

bane 8o», og ta faae Jpaanbépaalceggelfen

for at annamme ben Retlig--
s2ianb. Dette

gjør bem til lo»mæéffge Wr»inger til

©ubé 9tige. Derimob: om be nnbflaaer

(Ig fra at ablobe benne £o», »il be fomme

til at libe ©traffen, fom bem tilfommer

for bereé Ooertræbelfer.

De ber inbgaaer ^Dagt meb @nb i



Sttbrebnfng.

Owreenéftemmelfe meb fyawé So», og

Mivev »eb at »ære frofaft og le»e »eb

&»ert Orb, ber ubgaaer af ®ubé 9P?unb,

bc »il opnaae alle Jjimmerige* SSelffg*

nelfer, formebelft be 2o»e, ban bertil bar

beffiffet.

Sagen er fommen, ba ©ienopreiéniugen

flat begonbe, frittet foneé ganffe nøboeu--

big, naar »i feer oé omfring, og fluer

Opfolbelfen af *J)ropbeten GJfaice ©paa»

bomme, fomffger, at 3orben er befmiftet

af bene beboere, forbi be &a»er o»er*

traabt So»eue, foraubret ©fiffene, brubt

ben e»ige *Pagt. Jp»o fan t»i»le om, at

9)ropbeten io meente ben e»ige l&gteflabé;

pagt, faaoet fom 2>aabépagten og anbre;

be er io alle bleoen foraubret. Og boor

er ber en kation, ber, meb al (In %$iib

bom, »eb fine 8o»gi»niuger, fjar fat ££gte=

flabet iftanb til at »are længere enb betre

2i»? fJSt »eeb ingen. 9llt enber meb 2>øben.

Og grelferen figer, at i Opftanbelfen be

&»erfen gifte flg eller bortgifte*, b»orfor bet

bli»er nøb»enbig at bet ffulbeffee i bette

£i», »eb Gren, fom &ar -SJiagt til at binbe

paa 3orbeu, paa bet at tet maa »ære

»unben i himlen. Og »i forftaaer af

3cfu (-tørifti ^åbenbaringer, at ber er al*

brig uben eeu 9Kaub paa 3orben, ber bar

benne aflagt, og tet er nuforfiben & an,

fom bar faaet gøglerne til benne ffbfte

Ubbeling til SWennefleue.

£»o er ber, fom bar en Ægtefælle og

SBørn, ber er fjer og borebar i bette 8i»,

og iffe gierne bilbe n»be bereé Omgang

i bet tilfommenbe 2i»? 3ngen, »i troer,

b»i$ ©inb er oploft af ©ubé Qlanb, faa

at be uogenlunbe fan forftaae ten frore

tylan til grelfe g Opbøtelfe. ©er ftinbe

tale* meget om benne ©jenflanb, men »i

»il uublabe. 9Si ønffer tmtblertib, at

paaminbe be Retlige om 9Jøb»enbigbeben

af, (trængt at iagttage tet Sanbé So»e,

boori be boer; faa og ®uié ?o», tf)i

efterbaanbé, fom bem aabenbareé mere

i?Oé, blioer bereé 5Jnf»ar ogfaa (Tørre,

©fterfom 3 berfor infereéferer eber for

eber* egen, eberé ftamilieé, og eberé af«

bøbe ©lægtningeé ©aligbeb, faa formaner

»i eber, fcolb ©u t,g 95^, sgcb at gjøre

bet, »il 3 flffre eber 2Mffgnelfer i tette

Si», og ©alig&eb og Opbøielfe i tet til*

fommenbe. Qlt bette maa (!ee eber, er

»ort Shtfle, i 3efu 9Ja»n, 9Imen.

3of)n Ssan Qtott.

til at præffbere o»er j?irfen i ©taterne og bet brittiffe 9?orbamerifa.

"Dette be»ibner, at ©rfon
fytatt, ^rofeéfor »eb ©eferet*

Uni»erfitet og eeu af be tof»

Wpoftler i 3efu Cbrtfti flirfe af

©ibfte 2)age* hellige, er, meb

©ancfion af ben (jer i ©tåben ben otte

og t»»enbe Dag i Qluguft 21. £> eet

Sufuib, otte Jpunbrebe, Jpal»trebffnbét»»e

og £o, afbolbte @pecial*Qtonfereuje, af o*

b(e»eu beffiffet til at præftbere o»er j?ir*

fen* 2iffatrer o»eralt i be ftorenebe ©ta«

ter og be brittiffe ^rooinbfer i 9?orb*

amerifa; faa og til at (fri»e og publifere

£ibéffrifter, £raftater, SBøger o. b. (.,

til Oploéning om ittrfené ©runbfætninger

ogSærbomme; og til at gjøre altWnbet,

fom er nøboenbigt til herren* 9Særfé

fremgang iblanbt alle kationer. 2©lb*

fre 9)ratt befulbmægtigeé og opforbveé

ber»eb til at imobtage og famle £ienbe

af be Jpellige t bele fyané 9Sirfefreb*, og

»i opforbrer be |®lb(Te og anbre Grmoebé*



røbUe ©. tyxatt* 33efffffelfe- 5

mamb og 5Reb(emmer af Ærten tit at

gi»e »el 2Jgt paa bane 9?aab faafom Si»*

fené 09 ©afiggjørelfené £>rb, 09 fjjælpe

barn til 9)enge, faa at ban Fan reife om,

labe tr»rte, og nbrette alle ft't Æalbé

pligter; og »or bimmelffe ftaberé 95el*

jTgneffer Hal boile o»ev bem. Jpan ev

^Jfeblem af tet »eb»arenbe Grmigrationé*

funbé ©irection, og er &er»eb beflittet og

bemonbiget til at »ære en omveifenbe

Qlgent i be ^orenebe ©tater og 95rittifl

9?orbamerifV, og er bet barn paafagt at

inbfamle og ubgi»e bibler til at befor«

bie be fattige jpetligeé Ub»anbring til

SBjergeneé 3)ale.

SSrober Orfon <Pratt er altfor »el be*

Fjenbt til at bebøoe noget »ibere SSibneé*

btjvb enb bane egen 9tør»ærelfe og 93e*

fjenbtflfab for at (IWre barn 2)ereé 5lg»

telfe og Sitltb, tbfanbt foirte bane 2ob

maatte Fafleé* J?an er »eb fin Slib naaet

til ben bøiefte ©rab af »ibenflfabelig

Æneligbeb; og ba ban »irfelig befibber

alle en bæberlig og bøimobig -iSKanbé

nøboenbige Grgenffaber, faa er bet oé en

flor Jornøielfe at anbefale barn til atle

retflnbebe ^Rennefferé ©obbeb og 2Igtelfe.

©iUarbfticbarbé) m*m>
Unberteanet og befeglet i ©torefaltføtfab,

U. Z. ben I3be September 1852.

Dm „Seeren",

rørofpectué.

"Seeren" (The Seer) er et £ibéf!rift,

faalebeé betitlet til (hinbring om 3ofepb

©mitb, ben (tove ©eer af be flbfle 2)age,

ber, fom et Sfobffab i ©nbé #aanb, lagbe

©vnnb»olben til ©nbé Stige, fom en 93e=

rebelfc til ^eéftø anben Silfommelfe,

ba ban ffal regere o»er al Sorben.

©eerené ©palter »il meeft bli»e

fDlbt meb Materie fra føvtfe Jpaanb, til

Opl»éniug om be ©ioftebagébefligeé Sar«

fcomme, (aahbeé fom be er aabenbarebe

baabe i gamle og i n»e QJabenbaringer.

<£>e ©paabomme, ber bent»ber paa be

(Tore mcerteærbige 3?egi»eubeber i be ffb=

(Te Dage, »il bevi bli»e ombwggeligen

gjenuemgaaet og fovflaret. Saren om

(Sclefttal 2©øtef¥ab*) eller ©ifter*

maal før al (Svifåtk, fom be Jpel;

lige i Utab territorium troer og efter*

le»er ben, »il bli»e tgbelig fortlaret. 3)e

jpetligeé Wnffnelfer i Jpenfeenbe til fceit

*) ©et ttil ftge : cfttv <&\\l$ tUtt b«n Jjtmmelffe

øamlc vatrinvri)aljffc Orbett t

lUgfltcftanbcu efler 2@øteffab tttefc

fltvt føuftvuev, fom bet er fremftitfet

i en Qlabenbaring, ber bleø gi»en

igiennem 3øfepl) ben @ecr, »il bltøe

fulbftambig publiferet. SERenneffeneé Qlan-

beré celeftiale eller bimmelffe Cprinbelfe

og tibligere Siloærelfe — bereé førfte

Silftanb eller ^røoelfe i en foregaaenbe

9Serben — be (tore 3wbele be bøfav &eb

at nebfare fra Jpimlen og inbgaa i fjøbe«

lige boliger og efterfeøe ben Siltfanbé

So», og bereé enbeltge ftorløéning og

Opbøielfe, fom ©uber, i bereé tilFommenbe

2tl(Tanb — er ©jenftanbe, ber meer eller

minbre »il optage JKummet i "©eeren."

®et haaUé at ben uboalgte ^Dræflbent,

be bæber»ærbige 3J?eblemmer afSongreé«

fen, #o»eberne for be forffjellige Departe«

menter af ben Nationale legering, be

bøimobige ©ott»emeurer og So»gi»ere i

be forffjellige ©tater og territorier,

kræfterne af etb»ert religtøé ©amfunb,



Om <Seeretn

famt alle Snboaanertte i benne flove 9te«

publif, »il beffjerme og begunffige bette

$ibéflrift, faa af be, igjennem »ove egne

©£ri»elfer, maa bli»e mere affurat og

fulbftcenbig unberreffet om be jpelligeé

færegne Særbomme, Qfuffueffer, ©fiffe og

5or»entninger, font nu florere i 33jerg*

lanbet og tilffbft »il florere ooer bele

3orben. £>g »i ffger ril alle Stationer:

fubffriberer paa ©eeren, og »i looev

eber en fanb og oprigtig 33effri»elfe o»er

alle be fornemtfe £væf, ber (fyarafteriferer

benne flore og ffbffe Ubbeling, etter <-Zi-

berneé 5t)lbeé ^»itébolbning."

©eeren »il ubfomme b»er "SKaaneb,

og tyrifen »il »ære l ©otlar aarlig forub.

SBaébingfon ben 2lbe £>ecbr. 1852.

Orfon f ratt

Ubgioer.

belliget »or elflfelige bebengangne tyræffbent ItftUatfr ®m>tt>.

$or 9forbenlanbé .ftirfe, ber flob en Wlant,

©om SSBtllarb ©noro monne bebbe,

©n 23orger af 3ioné bet 33terneé Saub,

@n elflfelig 3efu ©ifcipel forfanb,

ISKeb fjertet faa fulbt af bet le»enbe 2>anb,

9lf b»ilfet ban »røbre tilbedte.

S?a\\ »ar for oé ei nogett £eief»enb;

jpan tro tjente ftaareneé #erre,

£au mceffeb' ffg iffe, men tærebeé ben,

9if Wrbeib og frtffe, og bab ubi 8011

$or 3$røbre og ©øflre, for Sienbe fom &en,

5or bem at faae nær til »or J?erre.

9if broberligfjerligbeb 93armen »ar fulb,

33armbiertigbeb »ar SBillarbé SScelte,

3a, ^jerligbeb ber »ar bane Stigbom og @ulb,

£an »itbe be ©»age ei fcelbe omfulb,

•JiKen trofaft, barmbjertig, retfærbig og bulb

ij>»er ©jæl til @ubé 9?ige frembiælpe^

9Ken 95»rben ble» SBærerené kræfter for f»ar;

Jpan fegneb, ben 2£bfe, fil Sorben,

Cg fjernet J?an følte ffg ba at £an »ar

$ra £uftru og Sire f)am falbenbe #a'er,

5ra profet, 2lpojTle og faloebe ©far'

5lf *Prcefrebomé ppperffe Crben.
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tyaa JKeifen benoper bet falfen £ap

Drog SSitlarb'é Qlanb ben fil J?oite,

Og ©tø&et blep famfet i ben paabe ©rap;

5Wen ©jelen paa epige 2w bar itrap,

^6i berfil profeten 93efegling bam gaP —
— ©om gi'er mig i Sorgen at fmile.

9J?inbeé Dit 9iapn flfat meb fffire i 9torb

33lanbt bem fom Din Daab fan paafliønne.

3a »ovn af ©ubé Æirfe, famt ftaber og Wer
Dig elflfeb' og faoner, og fcclbenbe £aar,

De famfer paa 2Billarb ben fjerlige 93ro'er,

Den ©ubé 9Hanb af ©pig-^agtøSønnen.

93lanbt forbene be flørfte, ccblefte 'DDtænb

9Si haaU fnart Dig at gienffue,

Og ba Dn f?al favne SØfalPina igien

•Samt £enbe 93orberre alt falbet 6« biem,

Cg ba Dn til Jffire flal fere bem frem,

3fWebt nbi Jperligbebé Sne.

Og Dig meer til J5re pi følger be JHaab,

©om Dn oé peb 9lanben bar gipef,

Og ffiamfer por £illib til SSrober SB an @ofr,

IBi troer bane fjerte og fulbt er af ©obt;

£am herren pelflgne nbi al f>a\\i Daab,

€>aa ©ub 2llt til *@re maa blipe.

»f

$laftenhatin$

,

gipen 3ofepb © mi tb i 9?auooo ben 12te 3uli 1843.

(UNirngtt af „The Seer" af lfte San. 1853, ubah>«* af $rof. C. $ratt i SBalfclttfltøn i be gcrtnebe

6Utcr.)

©anbelig faa flger herren fil big min

tjener 3»fepb, at efterfom bu bar be*

gieret af mig, at pibe og forflaae, i b»tl5

fen gorftanb jeg Jperren reffærbiggjovbe

mine tjenere 2lbrabam, 3faof og 3acob,

fom ogfaa *3J?ofeé, DaPib og ©alomon,

mine tjenere, meb £enfpn til ben ©runb«

fætning og ?ære, at bape mange £utfruer

og 9Jtebbufrruer : ©fue! og fee, jeg er

herren bin ©ub, og pil fpare big angaa*

enbe benne ©ag, bereb berfor bit fjerte

fil at annamme og ablpbe be Særbomme
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jeg er i SBefltcfc meb at gi»e big; t^t

atte be, bttem benne 2o» er aahenbavet,

maae abtøbe famme; thi fee! jeg aaben*

barer big en nt> og e»ig tyaqt, og ber*

fom 3 tffe forbli»er i ben aflagt, ia er 3
forbømt; tbt 3«tg«m fan forfaffe benne

^)aøt, og bog tilffebeé at fomme tnb tit

minJperligbeb; t6« atte be, ber »itte ba»e

nogen SSelffgnelfe af min #aanb, flEal ab--

l»be ben 2o», ber ble» beftemt fom 3?e*

tingelfe for ben 93elffgnelfe, bttilfen blett

inbfliftet førenb SBerbené ©ruubtoolb blett

lagt. £)g angaaenbe ben no og er-ige

*J)agt, ben blett inbfliftet til 5lnnammelfen

af min Jperligbebé 5»lbe, og ben, ber

annammer en ftttlbe beraf, maa og ffal

ablt)be ben Sott, etter forbømmeé, figer

@ub, herren.

£g fanbelig ffger jeg big, at SSetin«

gelferne i benne So» er biéfe: 2lOe<Pag*

ter, Ottereenéfomffer, al 33orgcn, atte

ftorpligtelfer, ©ber, Søfter, Jpanblinger,

Sorbtnbelfer , ©amfunb, etter ftorbaab*

ninger, fomiffe er fleet og inbgaaen, og

befeglet »eb ftorjettelfené £ettig-2lanb, af

Fjam, ber er faloet, faaoel for£tben fom

for bele Qroigbeben, og bet tilmeb i me*

gen Jpettigbeb, »eb Qlabenbaring og 35e*

falina, »eb min 6al»ebe, b»em jeg bar

beffiffet vaa 3orben, til at batte benne

aflagt (og jeg bar beffiffet min tjener

3ofe»b til at ba»e benne ^Otagt i be

ffbfte ©age, og ber er albrig mere enb

@en vaa 3orben ab ©angen, bttem benne

SØtagt og bette ^rceftebønimeé gøgler er

anbetroet) er af ingen ©»Ibigbeb, 93?agt

etter jvraft »eb og efter be ®øbeé £>p*

ffanbelfe; thi atte Cttereenéfomfter, ber

iffe ffeer til ben ©nbe, er tilenbe naar

9ERenneffenc er bøbe.

@ee! mit Jpuué er et £>rbené*i?uué,

figer ben Jperre @ub, og iffe et ftorttir--

mg&Jpiuté. 9Sil jeg annamme et Offer,

figer Jperren, fom iffe er fleet i mit

9ta»n! @tter »il jeg annamme af bin

£aanb, b»ab jeg iffe bar beffiffet ^aaat

ttære! Cg »il jeg befale big noget, ffger

Jperren, nben »eb So», ligefom ieg og

taberen anorbnebe big førenb SSerben »ar

til! 3eg er herren, bin @ub, og ieg gi«

»er big benne SBefaliug, at 3ngen maa

fomme til Jaberen nben »eb mig etter

»eb mit £>rb, bttilfet er min Soo, ffger

herren, og atte Sing i SSerben, enten be

er anorbnebe af 9J?enneffer, af Sbroner,

etter Swrftenbømmer, eller fagter etter

Snig, ber hane et 9h»n, bm'lfe be enb

er, ber iffe er til »eb mig etter »eb mit

Orb, ffger Jperren, ffal omfaffeé, og iffe

»ære til efter at ^Kennefifene er bøbe,

b»erfen »eb etter efter Dttftanbelfen, ffger

herren bin ©nb; thi bet, ber »ebbli»er

at »ære til, er ble»en »eb mig, og b»ab,

ber iffe er bletten til »eb mig, ffal rt)ffeé

og tilintetgjøreé.

©erfom berfor en 3J?anb tager en

Jpuftnt tilægte i 9Serben, og b«n iffe

tager &fnbe tilægte »eb mig, etter »eb

mit £5rb ; og ban inbgaaer en Wagt meb

benbe faa længe ban er i iBerbeu, og

buu meb bom, ba bov bereé ^agt og

2©gtej!ab ingen jxraft naar be er bøbe,

og nbe af QSerben, berfor er be iffe

bnnbne »eb nogen Soo naar be er ube

af 93erben; berfor btterfen ægter etter tager

be tilægte naar be er ube af SSerbeu,

men beffiffeé til at »ære ©ngle i j?im*

melen, bttilfe ©ngle er tjenfTgiøreube £je*

uere, til at gjøre £ienefle for bem, ber

er oærbige en langt fførre, og en ooer*

orbentlig og en ettig 25ægt af £erligbeb;

tf)i englene abløb iffe min 2o», berfor

fan be iffe blitte formeret, men maae

forblitte btter for fig og eenlige, nben

Opbøielfe, i bereé ©aligbeb, i al @ttig--

beb, og er frembeleé iffe ©uber, men

©ubé @ngle til ettige £iber.

Cg atter, fanbelig ffger ieg big, ber*

fom en 9J?aub tager en £uffru tilæete,

og giøv ^Pagt meb benbe for Siben og
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6de ©oigbeben, og ben ^agt iffe er »eb

mig, etter oeb mit £>rb, bDilfet et- min

2o», og tffe befeglet »eb ftorjettelfené

£ettig=9fanb, oeb ham, b»em jeg bar fol*

»et og beffiffet fil benne aflagt, ba er

ben iffe golbig etter i ^raft naar be er

ube ar SBerben, forbi be er iffe forenebe

oeb mig, ffger herren, ei (jetter oeb mit

Ovb; naar be er nbe af SSerben fan bet

iffe antageé ber, forbi (fuglene og ©n«

berne \i beffiffebe ber, b»em be iffe fan

fr.nme forbi; be fan berfor iffe aioe

min Jperligbeb; tbi mit Jpnné er et Or«

bené-Jpuné, ffger ben Jperre @ub.

Og atter' (Tger jeg big, berfom en

9Kanb tager enJpnflrne tilægte »eb mit

£>vb, fioilfet er min Sod, og oeb ben no

og coige ^agf, og bet bli»er bem befeglet

oeb Sorjettelfené JpeUig«Wanb , af Hm,
ber er faloet, og buern jeg bar beffiffet

benne ^agt og bette tyræflebømmeé

gøgler, og ber ffgeé bem: 3 flat fomme

frem i ben førfie Opflanbelfe, og om bet

er efter ben førfie Opflanbelfe, faa i ben

næfleOpflanbelfe, og aroeSfjroner, .ftonge«

riger, Sorflenbømmer, og 'Jftagt og #erre;

bømme, alt tet Jpøie og alt bet Dnbc;

ba ffal ber ffrioeé i Sammeté Siofené

33og, at ban ffal iffe begaae noget OTorb,

booroeb ban oilbe nbgobe nffolbigf 9?lob.

Og berfom ban bolber min <Pagt og iffe

begaaer noget 9)iovb, b»oroeb ban nbgober

uffolbigt 93lob, ffal alt bet oeberfareé

bem, fom min Sjener bar befeglet paa

bem, i £ib og igiennem al (Joigbeb; og

tet ffal oære i fuib tfraft naar be er nbe

af aSerben, og be ffal gaae forbi ©nglene

og ©uberne, ber er fatte ber, til bereé

Opbøielfe og Jperltø&eb i atte 2ing, fom

bet bleo befeglet paa bereé Jpooeber, b»il*

fen ^erligbeb ffal oære en golbe og ftort«

fættelfe af ©lægterne til eoig Zit.

Da ffal be oære ©uber, forbi be baoe

ingen ©nbe; berfor ffal be »ære til fra

©ot'gbeb til @»igbeb, forbi be blioer oeb; ba

ffal be »ære ooer atte £ing , forbi atte £tng

er bem nnbergione. Da ffal be »ære

©nber, forbi be baoer al ^JKagt, og

Grnglene er bem nnbergi»ne.

©anbelig, fanbelig ffger jeg big, uben

3 ablt)ber min 8o», fan 3 iffe opnaae

benne £erligbeb; tbi ben ^)ort er fneoer

og ben 2Jei er trang, ber fører til Op*

bøielfen og Stoeneé ^ortfæftelfe, og ber

er ftaa, ber flnber ben, forbi 3 annammer

mig iffe i SDerben, ei better fjenber 3
mig; men berfom 3 annammer mig i

IBevben, ba ffal 3 fKnbe mig, og annamme

eberé Opbøielfe, og boor jeg er, ffal 3
ogfaa oære. Dette er eoige 2i», at fjenbe

ben enefie »ife og fanbe ©nb, og 3ef»é

(Jbriflné, btt« ban bar nbfenbt. Det er

mig. Qinnam berfor min 2o». Den
<Port er »iib og ben 9Sei er breb, fom

fører til Døben, og ber er SWange, ber

gaae inb ab ben, forbi be annammer mig

iffe, eibeller bolber be min 2o».

©anbelig, fanbelig, ffger jeg big, ber*

fom en *3Wanb tager en Jpuflrn tilægte

efter mit Orb, og be blioer befeglebe »eb

ftorjettelfené £e(lig*9(anb, efter min 3?e«

flemnielfe, og ban etter lun begaaer nogen«

fombelft ©»nb etter Ooertræbelfe af ben

np og e»ige 9)agt, etter nogen ©lage

©nbébefpottelfe, — og iffe begaaer 9)?orb,

booroeb be nbgober nffolbigt 95lob— ffal be

bog fomme frem i ben førfie Opflanbelfe

og inbgaae til bereé £erligbeb; men be

ffal tilintetgjøreé i ivjøbet og ooergioeé

til at reofeé af ©atan, inbtil ftorføénin*

gené Dag, ffger Jperren.

93efpottelfe imob ben £ettig*Wanb,

fom iffe ffal tilgi»eé bwfen i 9Setben

etter nbe af 9Serben, beflaaer beri at be*

gaae SDcorb, b»or»eb nffolbigt 3?lob ub*

gnbeé, og bifalbe min Døb efter at baoe

annammet min n» og eoige 9)agt, ffger

©nb, Jpeiren, og ben, ber iffe forblioer i
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benne 2o», fan ingenrunbe tufeaaae fir

min £errigbeb, men flal fovbømmeé, figer

herren.

3eg er herren bin ©nb, oa. »il gi»e

bid mir betlige tyrcefTebømmeé So», fom

ben bleo anorbnet af mig og min ftaber

førenb SSerben 6feo tir. 3Jbrabam au*

nammebe »eb ^åbenbaring og Q3efafing,

»eb mit £rb, ffger herren, og er gaaet

inb fil fin CpbøieOe og fibber paa fin

£brone.

3lbrabam anuammebe ftorjeftelfer

anlangenbe fin Sæb, og fine Sccuberé

Srugt — af 6»ié Sccnber bu er min Z\a

ner 3ofepb — boilfe ffulbe beffaae, faa*

fænge be »ar i SSerben; baabe i QSerben

og viie af SSerben ffulbe be filtage, faa

ufatrige fem ©tjernerne, eller berfom tn

»ilbe i celle ©anben paa ©franbbrcbbeu,

funbe bu iffe. 2>eune ftorjeffelfe er og*

faa bin, forbi bu nebflammer fra 3lbra*

barn, og ftorjeftelfeu ble» gioen 3Ibra*

f>am, og »eb benne 2o» blioer min 5a-

beré ©jeruinger fortfatte, f)»or»eb ban

fcerliggjør flg fer». ©af berfor og gjør

3Ibrabamé ©jerninger — gaa inb i min

2o», og in ffal »orbe falig. 'Sften ber*

fom bu iffe gaaer inb i min Sot), fan

bu iffe annamme min 5aber$ 5orjetfelfer,

boilfe r)an ga» 9lbrafjam.

©ub befoel 3Jbrabam, og ©ara ga»

3Jbrabam Jpagar fil £njrru. Og b»or*

for gjorbe r)un bet?i Sorbi bette »ar

?o»en, og af Jpagar fom mange $olf.

25etfe »ar berfor ibfanbf anbet, en £>p*

fotbelfe af gorjetterferne. ggav 3(braf)am

berfor unber ftorbømmerfeu ? ©aubelig

jeg ffger big, net; ff)i jeg, herren, befa*

rebe id. 3lbrabam ble» befalet af offre

fin ©øn 3faaf, aUige»el ber »ar ffre»ef:

©u ffar iffe flaae ibjel. Wen WbvaUm
abløb, og bet ble» regnet barn fil Dtef--

fcerbtgbeb.

3fbrabatn annammebe ^ebfjuftruer,

og be føbte §am Q5øru, og Ut bfe» b«'n

regnet fir Steffcerbigfjeb , forbi be »ar

barn gtoite, og fjan efterleoebe min 2o»,

ligefom og 3faaf og Sacob gjorbe iffe

anbet enb b»ab ber bfe» bem befalet; og

forbi be iffe gjorbe antet enb b*><»b ber

ble» bem befalet, er be iubgangne til be«

reé Opbøielfe, ifølge ftorjetfelferne, og

flbbe paa Sfjroner, og er iffe Ghtgle,

men ©uber. Qavib anuammebe ogfaa

mange JjmfTruer og ^Kebbuftruer, fom

ogfaa ©alomon, og ^J?ofeé, min tjener,

og mange anbre af mine Sjenere, fra

©fabelfené 3kg»nbelfe til benne £ib, og

be fnnbebe iffe i noget, ubeu i bet, be

iffe annammebe af mig.

£)a»ibé jpuflruer og ^Kebbutfruer ble»

barn gimie af mig »eb 9ktbané, min

tjenere og anbre <J3iopbeteré £aanb, ber

Ijaobc gøglerne til benne aflagt, og i in*

fet af alt beffe foubebe ban imob mig,

uben i bet £ilfccfbe meb ttriaé og bane

£ufrru, og berfor er ban falben fra fin

Opbøielfe og bar annammet fin Deel, og

ban ffal iffe ar»e bem ube af QSerbeu;

tbi jeg ga» bem til en 31 ubeu, ffger

herren.

3eg er Jjerreu bin ©ub, og jeg ga»

big, min Sjener 3ofepb/ en 3?effiffelfe,

og fljenopretfer alle Sing; beb om b»«b

bu »il, og bet ffal gioeé big, efter mit

£>rb. £)g ba bu Ijar begjeret at »ibe om

J?oer — fanbelig, fanbelig ffger jeg big,

berfom en ?D?aub annammer en #uftru

i ben ni) og e»ige ^>agt, og tømt er boé

en anben 9)?anb, og jeg iffe bar beffif«

fet beube »eb ben betlige ©al»e(fe, ia

bar bun bebreoet £oer, og ffal gaae til

5orbcer»elfe. Derforn bun iffe er i ben

n» og e»ige ^agt, og er f?oé en anben

'SJtaub, ba bar bun bebre»et £oer, og

berfom beubeé 'SKanb, »cerenbe unber et

Søffe, er boé en anben £t»iube, ba

bar ban brubt fff Søffe rg bebreoet

^>oer; og berfom bun iffe bor bebreoet

ijoer, men er uffolbig, og iffe barbrubt
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fft2øfte, og bun »eeb M, og jeg aabeu*

(>aver bet fov big, min Sjetter 3ofep6,

ba ffal bit fjafce 3Jtagt, »eb mit feeUige

tyræftebømmeé 5?raft, til at tage (jenbe

og gi»e benbe til Ijam, fom tffe bar be*

bre»etJpoer, men »æret tro; tbi fcatt ffal

fætteé tit at fjerfie ooer !0?ange; tf)i jeg

f>ar ooerbraget big gøglerne og ^ræfte:

bømmeté 5)iagt, f)»or»eb jeg gjeuopretter

alle £iug, og tilfjenbegioer big alle $ing,

i ffn Zit.

Og fanbelig, fanbelig flger jeg big, at

fcoabfombelft bn befegler paa 3orben ffal

»ære befeglet i himmelen : og boabfom*

belfr bu binber paa 3orben i mit 9?a»n,

og »eb mit Orb, figer Jperren, ffal »ære

e»ig buitbet i Jpimmelen; og b»em bn

forfaber ©Mtberne, bent jlal be for e»tg

»ære forlabne i Jptmmelen; og fj»em bn

bebolber ©»itberue paa 3<H*ben, bent ffal

be befjolbeé i himmelen.

Og atter ffger jeg Dig, at f)»em Du
»elffguer, »il ieg »elffgtte, og f)»em Du
forbanber »il jeg forbanbe, ffger herren;

tf)t jeg Jperren er Din ©ttb.

Og atter, fanbefig ffger jeg Dig, min

tjener Sofepb, at b»abfombelft Du gioer

paa Sorben, og f)»em Du gioer 9?ogen

paa forben, »eb mit Orb og efter min

2o», flal lebfageé meb QSelffgnelfe og iffe

meb ftorbanbelfe, og meb min ^agt,

ffger perten, og flal »ære ttben 3fot*bøtm

melfe paa 3orben og i jjnmmeleit; tfji

ieg er herren Din ©nb, og »il »ære

meb Dig inbtil QSevbetté ©nbe og igjett*

nem al @»igbeb. Sfji fanbelig, jeg be*

fegler Din Dpfjøielfe paa Dig, og be*

reber Dig en $brone i min ftaberé

Øtige f)oé Wbrabam, Din ftaber. ©ee,

jeg fjav fect Dine Opoffrelfer, og »il til*

gi»e Dig alle Dine @»nber. 3eg bar

feet Ditte Opoffrelfer i 2t)bigfjeb imob

bet, fom jeg bar befalet Dig ; gaf berfor

og jeg »il berebe Dig en Ub»ei, ligefom

ieg annammebe Qlbrabamé Opoffrelfe,

\>a ban »ilbe offre fin @øn 3faaf.

©anbelig ffger jeg Dig, jeg gtøer

min Sjenerinbe, Grmma €>mitb, Din

jjmftrn, b»em ieg bar gioet Dig, ben$8e.

falittg, at bun ffal labe »ære og iffe tage

Deel i bet, fom jeg befalebe Dig at tiU

bt)be bntbe; tb]i ieg gjorbe M, ffger

herren, for at prø»e @bir 9lKe, fom jeg

prø»ebe Qlbrabam, og for at begjere et

Offer af Din £aattb, »eb *Pagt og Op*

offrelfe. Og min Sjenerinbe @mma
©rnitfj, annamme alle bem, ber er ble»eu

gi»ne min tjener 3ofej>6, ber er bobige

og rene for mig ; og be, ber iffe er rene,

og baoe fagt at be »ar rene, flal gaae

til 5orbær»elfe, og 3 ffal ablpbe min

Støft; og jeg gioer min Sinter SøftPb,

at »ære £erre o»er ^eget; tf)i ban bar

»æret tro o»er iMbet, og fra nu af »il jeg

flnrfe batn.

Og ieg befaler min Sieueriube ©mma
©mitb, at forbfioe boé og bolbe ffg til

min tjener ^oU\>h, H iffe til nogen

Wnbett. Wen berfom bun iffe abl»ber

benne befaling, ffal bun gaae til ftor*

bæroelfe, ffger £erren; t\)i ieg er #er*

ren Din @ub, og »il labe benbe gaae

til Jorbæroelfe, berfom bun iffe ablgber

minSoo; men berfom bun iffe »ifabløbe

benne befaling, ba ffal min tjener 3o*

fepb giøre alt for benbe, ligefom ban fjar

fagt, og ieg »il »elffgnt barn og formere

batn, og gi»e batn bunbrebe ftolb i benne

SSerben, af Jyæbre og 'SDtøbre, SBrøbre og

©øftre, Jpufrrtter og 93ørn, og eoige £i»é

droner t be eoige QSerbetter. Og atter,

fanbelig ffger jeg, min £ienerinbe tilgi»e

min Sjener 3ofepf) bane Ooettræbelfer,

og \>a ffal benbeé 0»ertræbelfer tilgi»eé

benbe, b»»ti bun ^ar ooertraabt imob

mig, og 3*9 herren Din @ub, »il »el*

ffgne benbe, og formere fjenbe, og giøre

benbeé Jpierte glab.

Og atter, ffger jeg, min Sjener 3o*
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fepb tabe iffe fin (Sienbom tomme ubaf

bane jamber, at tffe en 3?jenbe ffal

fomme og øbctceg^e barn ; thi ©atau fø--

flet' at øbelcegge; fbi jeg er £erreu ©in
©nb, 09 ban er min tjener, og flue ! og

fee, jeg er meb f>am\ fom jeg »ar meb

9Ibrabam, ©in 5aber, til bane £pbøieffe

og Jperligbeb.

9ht, meb Jpenfmt til <))rcefrebømmeté

Sod, er ber mange Sing, ber bører ber*

unber. ©anbelig, berfom en "iJtfanb bli*

ver fafbet af min 5aber, fom Qlarou,

»eb min egen fHøfl, og »eb bane 9tø<T,

fom fenbte mig, og jeg bar begavet &am
meb Mte ^rceflebømmeé gøgler og

aflagt, og han gjør noget i mit 9tavn,

og efter min Sov, og »eb mit £>rb, ba

»il ban iffe begaae ©»nb, og jeg vil ret*

færbiggjøre Hm. Sab Sngen berfor an*

gribe min tjener 3ofepb; tbi i?g »il

retfærbiggjøre Hm; thi ban flal giøre

bet £)flfer, fom ieg forbrer af h^ for

bane Overtrcebelfer, flger herren ©in

©ub.

£>g atter, b»ab spvæftebommeté Sov

angaaer — berfom Smogen trolover ffg

meb en 3omfru, og ønffer at trolove fig

meb en Qlnben ogfaa, og ben ftørfte giver

f(t @amt»ffe bertil, og ban ba trolover

fig meb benne 2lnben, og be ir3omfruer,

og iffe baver givet nogen anben 9j)?anb

Søfte, ha er ban retfanbiggjort; fjan fan

iffe bebri»e Jpoer, thi be er barn givne;

thi ban fan iffe bebrive $oer meb tet

ber tilfører h^n og ingen auben; og

hvié ti Somfruer bliver barn givne veb

benne Sov, fan ban iffe begaae Jpoer,

thi be tilbøre fjam, og be er givne hum

— berfor er ban retfærbiggjort. sjften

berfom nogen af be ti Somfmer, efter

at bnn er trolovet, finbeé 6oé en anben

9)?anb, ia bar bnn bebrevet Jpoer, og

flal gaae til Sorbcervelfe ; thi be er givne

barn til at formere og opfylbe Sorben,

efter min befaling, og for at opfplbe

ben Sorjettelfe, ber blev given af hnin

5aber, førenb SSerbené ©runbvolb blev

lagt, og til bereé Cpbøielfe i be evige

SSerbeuer, at be maa føbe SWeuuefleré

©icefe; thi bervet fortfætteé min tabere

©jerninger, at ban maa vorbe berlig*

gjort.

Og atter, fanbelig, fanbelig figer jeg

©ig, berfom 9?ogen ber bar gøglerne til

benne tylagt, bar en JpulTru, og ban

leerer benbe mit 9)ræf?ebømmeé Sov,

bvab biéfe Sing angaaer, ta flal bnn

troe og tjene Hm, b»ié iffe ffal bnn

gaae til Sorbærvelfe, figer Jperreu, ©in

©ub; thi jeg vil forbcerve b?nbe; thi ieg

vil bcrliggjøre mit 9?avn paa alle bem,

ber annammer og efterlever min Sov.

©erfor flEal tet være lovligt for mig,

berfom bnn iffe annammer benne Sov,

at ban annammer alt, h^ Wfl herren,

bane ©nb vil give barn, forbi bnn iffe

troebe og tjente ham efter mit £)rb, 03

bnn bliver ia £>vertrceberen, og fjan er

fri fov ©araé Sov, fom tjente Qlbrafjam

efter Soven, ba jeg befalebe Qfbrabam at

tage Jpagar til Jpuftru. — £g nu, H&b
benne Sov angaaer — fanbelig, fanbe-

lig figer jeg ©ig, jeg vil aabenbare ©ig

mere berefter, lab berfor bette vcere nof

for benne ©aug. — ©ee, jeg er Qllpba

og Omega. — Qlmen.

©t. Sonié ben 22be Qhtgufr. ©ampfTibet 9tobert Campbell er arriveret tyv-

til fra @ouncil 93luffé, mebbriugenbe iblawtt fine tyaéfagever fire og tt)»e SWovmon*

'iJKiéffonærer, paa bereé DIeife til Gruropa. ©et bebber at ©unbbebétilflauben i

Utab i Qllminbeligbeb er »pperlig. ^Hormonerne fører meb bem en ^SJfarmorblof,

ffiamfet af Utab til S&aébingtoué Monument. — Sefegrapbiff ^Jiebbelelfe til

,,New York Tribune."



Skandinaviens Stjerne,

Slotije. — 93i ønfler at benoenbe (Sonfereujepvæftbeuterneé og SBogagenterneé

Cpmærffombeb paa ben bermebfølgenbe Qøartaté*9iapport,. eubenbe meb ben 30te

September. De øil beraf fec, at @outotreté Sitgobebaøenbe boé @onferen$erneé

og anbre 33ogageuter tiltager iftebet for at aftage, bnltet tffe burbe pære; for M
er ttmuefigt for oé at ubrette 6t)ab ber forbreé af Mte (Joutotr uben bibler. @t

QSinf er nof for ben Sorftaubtge.

GHenoptretrelfené Sib. 5>enne $ib, oi teoer i, er rig paa 93egiøeubeber.

9taar oi feer runbt omfring paa kationerne paa 3orbeu og betragter t)\>a\> fom

fieer, faa fomnier bet oé til at tante, at biéfe er be ftbfte Dage, etter ben Zit

spropbeten faae, og falber Siberneé Sotbeé £uuébolbutug (etter Ubbeling), etter

meb anbre Orb, en Dag tit atte Singé 3gK»oprettelfe. Wleu »i bar 93ibueébørb,

ber er langt (tørre enb et ooeiflabifl (Slimt af bet, fom fieer runbt omfring oé,

om, at biéfe er be Dage, fom ^ropbeterue tjaooe Jjenfmt til; tfji herren baøer

talet fra himlene og fenbt ftne bellige ©ugle meb bet betlige tyræftebømme tit

3Hennefleue lige fom forbum, og erftæret oeb fine Sjettere, at bette er 3gienoprettet»

feué 2ib; og øt øeeb tet og øibucr berom for alle SKennefler; tfot ferien bar

øiéfelig gioet Suite efter Siuie, 23ibueébørb efter &sibneébprb, ©aabant fom er

uimobftgeligt.

©ubé Slige er orbuet og oprettet paa 3orben, iffe" mere at blipe omftørtet,

(igefom Daniel faae iet øilbe flee i be ftbfte Dage; og Jpevren er ben ©amme
igaar, ibag og for eotg, og aufeer iffe ^eifoner. 9taar Ut øar uøbøenbig i atte

tibligere Ubbeliuger, at ferien aabenbarebe fin Ssillte for fine 93øru og gaø bent

Uuberøiiéuiug fra %ib tit anben paa bet at be maatte faae ©aligbeb, faa lab oé

fpørge, om bet ba iffe er tigefaa uøboenbig , om iffe mere, nu ; efterfom bette er

en Ubbeling (eller Jpuuébolbning) bøoti alle (Smubfætuiuger flat aabenbareé, fom

er ffiffet til at fielfe og opfoøie iøtennejleite. De gamle »Dropøetcr »g 2lpo(t(er

fluebe frem imob benne Dag, ba mere £i)é mtbe blioe aabenbavet; og meb iet for

ijDie fagbe <paulué, at øore $æbre fuube iffe blioe futbfomue uben oé, ei better øi

uben bent- ©aalebcé ftger 9)ropbeterne og Wpoftterne i øore Dage, og atte -SKenne*

fler, fom fovftaaer ©aliflgjørelfené <Plan, ffger M ©amme. Wttfaa bliøer ta mere

^åbenbaring uøboenbig; og øi bar ingen 2øiot om, at \o ben ^åbenbaring, fom

ffnbeé i bette dummer, øil blioe annammet af be Retlige meb (Slæbe og ftrøb, ba

X>tt, fom bevi iubebolbeé, er forbuubet meb ©oaugetict, ^»itfet inbbefatter atte Orbi*

naujer, Qtnorbninger og fagter, fom øar ©nbé 5olf til SSetfignelfe ttttber tibligere

Ubbeliuger (etter Jjmuébolbninger).

©øangelieté førfte ^)fiuciper fan efterteøeé i biéfe Sanbe, faafom$ro paa ben

Jperve 3efum @bri|tum, Omoenbclfe, Daab til ©pnbéfoilabetfe og ben Jpeltigaanbé

©aoe øeb J>aaubépaatæggelfe; men biéfe fagter og £anbltnger , ber er mere bel*

lige, øeb boilfe ber bauneé et ecigt Samilieforbolb, fan iffun flee i 3ion, og tet

øeb lOiøubigbeb. 0\ bøor ftore er iffe 3ioué 23etftgnelfer ! @t Sanb, boori ber er

gribeb. ©t <5tet> paa 3ovben, boor goinbelig Døb agteé bettig og Q.øinbené

9?etfigbeb beøogteé meb bettig 2larøaageu&eb. Jpoor forføreren øil faae fin for*
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tjente Søn og ^anben maa lære, at ftpbfltøeb og Øteen&eb er SBeien til Spffaligtøeb.

99t ffge berfov til be Jpellige: poper tffe at foretage eber 5Rogct, font pilbe ftprte

ebev i ftorbærPelfe og afffjære eber fra biéfe SSelffgnelfer, fom alene fan opttaaeé

»eb Spbigbeb. Sab iBiiébom nbmærfe eber t alle eberé ftoretagenber og SRetfærb

»ære eberé tylotto, paa bet at 3reb og ©læbe maa opfplbe eberé boliger og ben

Jj>eUt'g--9(anb boe i eberé Jetter, at oplpfe ©inbet og frpre eberé Domme, paa bet

at 3 m<w ftanble flogelig i alt fjoab 3 foretager; og at ben maa »ære eber til

Zvøft i al 93røpelfe fom 3 maa gaae igjennem; en Spgre paa eberé <5ti, faa at 3
fan fomme igjennem meb @eier og blioe berebt til at flbbe meb 2Jbra&am, 3faaf

og %acob t por Saberé 9tige.

(Swtfat fra <Pag. 384.)

"Zil @6rifti 3Wenig6eb, abfprebt paa

3orben.

»Det er @6riffi tfirfeé *piigt, i 3ion,

at flaae fom et Segn for alle kationer,

at herren bar ubvaft fin J?aanb anben

©ang, at føre 3écaelé Jjmué tilbage igjen

til ftt eget Sanb, o. f. p., og M bør alle

2Reblemmer af benne itirfe, at gioe QSer*

ben tilfjenbe, at benne er en £ib til 9Jb*

»arfel og iffe til mange Orb, peb en

gubéfrpgtig SSanbel; peb et æbelt Qxtm*

pel, faapdfom peb gobe Særbomme; peb

orbentlig Seonet; peb taroelige flæber;

peb ftlittig&eb; peb gob #uné&olbiiing

;

peb $ro og ©jerninger, og fremfor 5Jlt

peb Sllporlig&eb, QDbmpgOeb og 2aal*

mobigbeb.

»Sftaar bette er ben Orben, per gjel--

ber i 3ion, ftpormeget mere nøboenbig er

bet ba iffe at be @&ri(ri SfHenigbeber,

fom enbnu iffe er fontmen op til bette

Sanb, ffttlbe pife 433erben, oeb en Pel orb*

net Swmgangémaabe t @et og QJlt, at

be er ben lepenbe ©ubé 33øw! Det er

faare pigtigt, og mange ©jæleé 5relfe

beroer paa at be fætter et ulajTeligt

©rempel. De Pil berfor, pibenbe at her-

ren Pil fnart fomme til fit Sempel, gjøre

bere$ Deel til at berebe SSeien, oeb at

ibnfomme @abbatené Dag og Ijolbe Ditt

bellig; Peb at (ære eberé 93ørn ©oanges

liet, og lære bem at bebe; peb at foolbe

tJDtaabe meb alle Sing; peb at pogte f(g

for 2l(t, bpab ber laber ilbe; peb at be*

fritte fig paa ^etfærbigbeb, og gjøre imob

Qlitbre, fom be Pille at 9fnbre ffttlbe gjøre

imob bem; peb at bære Jovurettelfe og

ftorfølgelfe meb £aalmobigr)eb, Pibenbe

at 9Jiid)ael, @rfes@ttgelen, i>a ban tpi«

(rebe meb Djæoelett, og talebc om s3Jiofe

Segeme, tnrbe iffe fremføre en ftræng

33ef!plbning imob barn, men fagbe : £er=

ren flraffe big. De pil et alene fætre et

følgePærbigt ©rempel, men be pil labe

bereé Spé faalebeé fltnne, at QInbre, fom

feer ott, pil gaae og gjøre ligefaa. ©obt

©rempel er ben frore $ing, ber trobfer

SSerben meb al bene forfængelige £er*

tig&eb; peb at labe alle 9Hetttteffer fee

eberé 58efTfebenf)eb, baaoe i flæber og i

©pife og Driffe ; i Orb og i ©jerning

;

i Waroaagenfjeb og i S8øn; i jtjerlig&eb

og QJrbetbe, og i ©jerninger faapelfom

£ro, be præbifer for 2Serben, be tjener

til ©rentpel for bem, font føger, og lærer

ben ganffe @&rifren&eb en Sectie, fom

ubtfuberet ^ræbifen og tbeologijf 2>el*

talenbeb iffe fjaper fnnnet."
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Om Sllmne* ©foler.

- Dtfciplene bnrbe iffe labe nogen ^tt>

gaae tabt i at berebe ©foler for bereé

SBørn, paa ict at be funne blioe oplært

faa font tet er Jperren o-elbebageligt, og

opbraget i £ettigbeb. 3)e ber er beflit*

fet til at nbc-ælge og berebe 33øger tit

SBtug for ©folerne, »il tage fat paa ben

©jenftanb faafnart fom be er færbig meb

be mere magtpaaliggenbe ©ager. iUieit

gorælbre og ©aabanne, fom bar Opfpn

meb 93ørn, i @briftt iøfenigbeb, bebøper

iffe »ente; tbt M ev albeleé nøbpenbig,

naar 93ørn flal blioe gobe, at be maa

oplæreé iaalebeé, at be fan bltpe gobe.

Da 3Kofeé forfpnbte Renene Drb for

3éraelé 3Jienigbeb, fagbe ban til ftor«

ælbrene : 3Ken 3 flal lægge fciéfe mine Drb

paa eberé fjerte, og paa eberé ©iæl; og

binbe bem til et £egn paa eberé Jpaanb,

at be fuime »ære til ©pan imellem eberé

©ine. Og j flal lære eberé 9?ørn bem

peb at tale berom, naar bn fibber i bit

Jjmué og naar bn gaaer paa SBcien, og

naar bit lægger big, og naar bn ftaaer

op; og naar bet par faa nøboenbtgt ben«

gang, at lære børnene, boormeget mere

nøboenbt'gt maa iet ba iffe pære nn ia

@briftt ivirfe flal Pære et Satiner for

QSerbett, ia et ©tempel paa tet ©obe!

(£t Orb buibe »ære ttof for be ftorflan--

bige; tt)i SBønt funne fnart blipe til

ilKænb og D,otnber. %\, M er bem, bev

flal følge oé og nbføre be pligter, ber et

alene bører til benne 23erben, men ogfaa

til Srrelferené anben Silfommelfe, fom

Silberebelfe for ©fabelfené £»ilebag og

(Soigbeben.

»©tjernené Sontoir er teliggenbe iffe

fnlbt tolo engelffe tylik fra ©taten Wuit

i'onrié »eftlige ©rænbfelinie, fom forlis

ben er be ftorenebe ©tatere oefllige ©rænb*

fer, og omtrent 120 iOIite »eftligere enb

nogen $veéf< i ©taterne; 2\ iDfiil ©t)n«

ben for iøiiéfonrifloben; 280 o»er Sanb

og 500 tiloanbé mob£se|T fra ©t. Sonié}

nætfen 1200 SRtlc 93e(len for 2Baébtng*

ton; 1300 fra 9?t)^orf og ø»er 1500

fra $oflon.

(Jortfætteé.)

U&toa. af et SBrctt fra 2©lt>fte (£. ®no\t> til bane Prober 2Bittarb, ba*

teret ©tore ©altfø ©tab, b. 31te 3Jiat) 1853. — »Stttab mig ber at ffge til alle

93røbtene i ^ræflebømmet bertiUanbtf, at faafremt be er »bmpge af fjertet og

føger at røgte bereé .ftalb og »ogter f(g for D-wnbeliiT og for etboert nbelligt 35e-

gjer og iffe tillaber (Tg at pvæbife anbet enb £)moenbelfe og ©t)nbé ftorlabelfe

formebel(t £ro paa ben £erre 3HM Gbriftné, famt Jjaabet om Opflanbelfe og epig

Sio formebelft bant, faa flal be oære »elflgnebe meb ben J?eOig 2Janb, og meb ©a--

»er og meb Segn, og ingen OJiagt flal beftaae for bem, ei iydla flal Jængfler

fnnne bolbc bem, eller be Ugnbeliae flabe bem mere enb ©nb oil flal flee til bane

2£rc og for at prøoe iJftennefleneé 33ørn. £>g bette maa be eitnbre, at be er feubt

for at prøPe 23erben, og at be ibet be gjør bet, fel» maa prøoeé, og fiben efter

flal be fee bereé ©jælé Jorløéuing og blioe mættet, og bereé i*øn er Pié.

»©ærer al menneflfclig Orbeu nnberbanig for Jperrené ©fptb, at eberé ${enber

iffe flal faa nogen Sfnlebning imob eber.

-Scfter iffe efter bet, ber er ufømmeligt for eber iblanbt eberé ftjenber, men

gjør eberé ^ligt, fom ©nbé Sjenere, og reufer eberé flæber fra eber* l'anbémænbé

58lob, og i £errené egen beleilige 2ib, pil ban gioe eber en Wro Manbt flue ^8ørn,

meb alle anbre 33elffgitelfer, fom ban fljænfer fine trofafle tjenere, enten t bette

2io etter i bet tilfommenbe.-
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:
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