
åanbtjeb, &unb{kab, iUy5 03 ®ro forenet.

Hummer 20 15. øfcfaber 19X3 62. &drgang

Ijtmfc foe ere og ^tiarleHes ile uhføres.

2lf 3Ipoftel £5am el S. Sat mage i »The House of tue Lord«.

9Si Dille nu beffiæftige og meb en mere ubførlig 93eftrioetfe af uore

2)age§ Sempeltjenefte eller be ©eremonier, ber ubføreS i be @ibfte»

2)ageS |>etligeé templer og omfatte:

1. ^aab, færlig 3)aa6 for be 2)øbe.

2. Drbination tit ^ræfiebøminet og be bermeb forbunbne 23egabetfer.

3. 2@gteffabé>©eremonierne.

4. Slnbre 93efeglingé=Orbinancer.

Ulf bet, ber aflerebe er ffreoet om bette ©mne (fe ,,©eneafogien§

?J3(ab§ i greléningéplanen" i „Stjernen", ©ibe 305, fibfte forgang,

og ,/3relfe for be Søbe", ©ibe 193, benne 5largang), t>il bet let funne

ferftaaé, at boer af biéfe Ceremonier eller Orbinancer fan bliue ubført

enten for be Seoenbe, fom perfonlig ere tilfiebe, eder for be Søbe, fom

ere reprcefenterebe af leoenbe ©tebfortræbere. ©e Seuenbeå s2lntai er

meget lide i Sammenligning meb be 2)øbe§, og fom en nøboenbig

gøfge beraf er Orbinancearbeibet for be føebengangne af langt [tørre

Ubftræfning enb bet, ber ubføreå for be Seoenbe. SSore £)age3 Sempler

ere opførte og oebligefyolbte fer at bringe grelfe til be mange, fom ere

henfooebe.

3>aafr far he 2>øhe.

©om bet er paaoift i odennæonte 2lrtifter, er ®aaben en 2ot>, ber

gjælber atle SWenneffer ; fort fagt, 5tlle, fom b,aoe ledet og ere naaebe
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til ©fjet$ Slår og Sliber, jTuHe bøheS. Æun be, ber bø i bere§ 33arnbom,

ere fritagne. 93ørn tjatte iffe nogen ©»nb at aftbætte, og ba be iffe ere

i ©tanb til at forftaa ®aab§orbinancen§ SBetrjbning og gormaal, fluffe

be iffe bøbe3, mebené be lebe; ejtjefler ffal benne Orbinance ubføre£ for

bem, ljtti§ be bø, før be naa 2lnfttarligl)eb§alberen. (jagtens 93og

68 : 25—27.) 5D7eb £enfbn til SBarnetS ©et i Slrttefttnben og $>øfcen, ber

trængte igjennem til alle SNenneffer fom gølge af 2lbam§ Dttertræbelfe,

er benne ©ttnb og ben§ følger opfyættebe gjennem Srifti gorfoning, og

SBarneté gorløéning er fifret. SIngaaenbe ben altninbetige 2lnttenbelfe af

Sotten, ber paabbber Qaab font en -iftøbbenbigrjeb for at funne opnaa

Srelfe, gjør ©friften iffe Sorffjel paa 2ebenbe og Søbe. gefu trifli

gorfoning^offer bar iffe alene for be ftaa, fom lebebe paa forben,

niebené tjan bar fjer i ®iøfcet, ejrjetler for bem alene, ber Mibe føbte

efter t)an<» Søb, men for alle forbens ^nbbaanere baahe i gortib,

•iftutib og gremtib. £an Med beffiffet af Råberen til at bære en Sommer
otter baabe Settenbe og Søbe. (tip. ©jer. 10:42; 2. Xim. 4:1;
1. $eter 4 : 5.) £mn er ligelebeé £>erre otter Settenbe og Søbe (Sftom.

14:9.), uagtet be otte lette for tømt. (Suf. 20:36, 38.)

Slanbt be forbærttelige Særbomme, fom en falff og forttenbt $riften»

bom lærte, er ben afffrjelige Sære, at en ettigt-ttebttarenbe ©traf eller

ogfaa ubegrænbfet og uenbelig Sbffaligfjeb er enfytter ©jæl§ gremtibé*

ffjæbne, »g at ©jælen i bet Øjeblif, ben forlaber ben jorbiffe Silttæ«

relfe, fontmer enten bet ene eHer bet anbet ©teb t)en. ©t Sitt i ©tonb

fan faalebe§ flette* ub blot tteb at omttenbe ftg paa Søbgfengen, meben§

et tjæberligt Sitt blitter efterfulgt af £elttebe§ $infler uben nogen 9J?ulig«

f)eb for gorløåning, £)tti§ man iffe t)ar ijaft Sejtigrjeb til at annamme

be foreffrettne Ceremonier. @n faaban Sære fan fætteé i fantnte ®laéfe

fom \)et ræbfeléfulbe gætteri, ber fttonger uffblbige S3ørn nb i gor»

tabelfen§ SRørfe, berfom be iffe ere blettne beftænfebe efter SRenneffeneå

felttlattebe gorffnfter. Sfølge ©ub§ 9tetfærbigt)eb ttil ingen ©jæl Mitte

bømt efter en Sott, fom ben iffe fjar £>aft Sejtigfyeb til at tære. Set er

fanbt, at ettig ©traf er be Ugubetige§ Sob, men ben ttirfelige SRening

meb bette Ubtrtof er forflaret af herren feltt. (jagtens SBog: 19 : 19—20.)

(Sttig ©traf er ©ub§ ©traf, uenbelig ©traf er fjané; tf)i „@ttig" og

„Uenbelig'' ere nogle af t)an§ S^attne, og biéfe Orb beffribe fjan§ ©gen«

ffaber. lyngen ©iæ ^ bH f°r fin ©ttnb mobtage en [tørre eHer længere

©traf, enb ber er nøbttenbig for at faa ben til at ferbebre fig og op«

fttlbe 9ftetfærbigf)ebené gorbringer, tjttilfet alene er £>enfigien meb at

ibømme ©traf. Sngen ttil bære i ©tanb til at inbgaa i føertigfjebené

Dftige og be ©aligeé -Dptjolbéfteb, font iffe f)ar Stet bertil gjennem 2lb»

Itjbelfen af (£ttangeliet§ Sobe.

følgelig er bet nøbbenbigt, at (Sttangeliet forfbnbeå i 2Ianberne§

SSerben, og ©friften bifer tåbeligt, at bette finber ©teb. 3 Omtalen af
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gretferenS ENiéfion fremsætter $eter benne ftore ©anbljeb paa følgenbe

2ftaabe: „S|i berfor biet) GUbangeliet forfbnbt ogfaa for Søbe, for at

be Del ffulbe tære bømte paa 9Jfennefferé 53i§ i Æjøbet, men lebe paa

©ub§ 83i§ i 5Ianben." (1. $eter 4:6.) 6om aflerebe bift, baabegtonbte

Sriftug felt) bette Shbejbe blanbt be Søbe i Sibérummet mellem fin

Søb og Obftanbelfe.

3 fin førftc ©piffet tit be Retlige i Æorintt) giber $autu§ en fort

og bog flor og trjbelig gorflaring af Seeren om Obftanbelfen — et (Smne,

fom paa ben Sib og iblanbt bem, tjan ffreb til. fjabbe »æret ©jenftanb

for megen Stéfuéfion og Uenigfjeb, og efter at fjabe bift, at $jefu§ beb

fin Sibelfe og Søb Jitbejebragte Obftanbelfen og gjorbe bet muligt for alle

Stfenneffer en ©ang at blibe frigjorte fra Søbené 93aanb, fbørger

Slboftelen: „£>bab bille efler§ be ubrette, fom labe fig iiøbe for be Søbe?

Serfom be Søbe oberfjobebet iffe obrejfeé, fjborfor labe be fig ba bøbe

for bem?" (1. £or. 15:29.) ©fterfom bette ©børgémaal fremfætteS

fom en Slfflutning paa bet forubgaaenbe SIrgument, er bet tåbeligt, at

ben beri inbefyolbte Cærbom iffe bar nt) og fremmeb, men tbertimob et

(Smne, fom $orintt)ierne bare gobt befjenbte meb, og fom berfor iffe

trængte til SBebiéførelfe. Saab for be Søbe bar berfor et alminbeligt

forftaaet '^rincib og bleb ubført fom en Orbinance i 21bofteItiben. 21t

benne Orbinance bleb ubført paa en eller anben SJiaabe i ober et

|)unbrebe ?lar efter Slboftleneé Søb, fremgaar af en Sftængbe Ubtalelfer

|o$ be ælbfte ftirfefæbre faa bel fom fjo£ fenere Slutoriteter paa $irfe»

fjiftorienS Omraabe.

Sefu trifli Æirfe af 6ibfteSage§ Redige baaftaar, at bi nu lebe i

Siberneé gtjlbeé £u3b,olbning, fjbor alle tibligere £uStøolbninger§ frelfenbe

principper og nøbbenbige Crbinancer ffufle famleå og igjen ubføreé og

ben ftore, altomfattenbe ftrelfenSblan aabenbareS i fin £elb,eb. Serfor

førger £irfen for, at birfelig Saab fer be Søbe fan blibe ubført, og i

bore Sembfer forrettes biéfe fyeflige £anblinger uben Slfbrrjbelfe. 9lKe bore

Sembfer ere forfbnebe meb en Søbefont meb alt nøbbenbigt Silbetjør

for Ubførelfen af benne Orbinance.

Gsfter at Saab meb SSanb er ubført for ben Søbe, bliber £aanb§«

baalæggelfe gibet fer 2ftobtageIfen af ben $efligaanbé ©abe, og i benne

faa bel fom i ben forrige Orbinance er ben Søbe rebræfenteret af en

lebenbe ©tebfortræber. £aanbébaalæggelfen for ben £efligaanb§ ©abe

ubgjør ben højere, aanbelige Saab, fom Slfle maa mobtage, og fom inb«

befatter IBefræftelfen af, at ben Søbte er bleben et SKebtem af ftrifti

Æirfe. Saaben og £>aant§baalæggelfen ere i alle ©nfeltijeber en$, fjbab-

enten be ubføreS af be Sebenbe for fig felb eller fom ©tebfortræbere for

be Søbe. 6aalebe§ fom biéfe Orbinancer nu ubføreé i Semblerne, for«

langes bet, at to SSibner ffulle bære tilftebe foruben ©friberen og ben

SMSlbfie, ber ubfører &anblingen.
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lUrhmafiøn oø Beaatietfer.

SSanbbaaben og Qaab meb ben føefligaanb tieb $aanb§paalæggelfe

af bem, fom fyabe StRtinbigfjeb, ubgjørc be to førfte Orbinancer i ©oau«

getiet. ®en omuenbte 6jæt, fom faalebe# er inbfommen i trifli Uhte,

fan bereftcr mobtage bet fjellige ^ræftebømme — iffe fom et jorbiff

9Ære§tegn, iffe fom en oetflingeube Xitel eder fom et ©tjmbot paa

SJkgt tit at tjerffe og mutiguté unbertrrjffe, men fom en tBegaoelfe, ber

toet inbefyotber 9)?t)nbigt)eb, men tidige ®rat>et om, at benne sIKuntotgf)eb

[fat benntteé i 9ftebmenneffer§ Xjenefte og tit ©ub§ gotljerligetfé: SSeb

llbførelfen af Sempettjcneften maa ben 3)?anb, ber optræber fom ©teb«

fortræber for fine bøbe Slægtninge, orbinere§ til ^ræftebømmet, før

fjan fan mobtage 93egat>etfer før bem.

2)et er en Snegel i ®irfen, at Æoinber, fom ere SReblemmer af ben,

i forening meb bere§ tiirfetige eller fremtibige Sfégtefæller bære $ræfte»

bømmetS 9Ktinbigf)eb; berfor blit)e Strinber, naar be mobtage 93egat>elfer

enten for fig felt) eder for be $)øbe, iffe orbinercbc tit nogen beftemt

©rafc i $ræftebømmet. ®e§uagtet er ber ingen ©rab efler IRang og

intet Slffnit af Xempelbegauetfer, fyuortil $t>inber iffe f)aoe Slbgang i

famme Sorfyotb fom 9ttænb. $)er er ganffe uift oiéfe fjøjere Orbinancer,

fortit ber iffe fan titftebeé en ugift Stoinbe 3lbgang, men bette gjætber

i lige faa fyøj ©rab en ugift 9J?anb. tfågteffabet betragtet i fjete Stempel«

tjeneften fom bet tjøjefte og fyefligfte 33aanb, ber forener Sjælene, og i

£>erren§ |)u3 er Sbinben 9J?anben§ hjælper og Sigeftiflebe. 2lfle be

^elfignetfer og SRettigfjebcr, fom funne erboemeå i bette tillige £>u§,

ere et Ubtrtjf for ©anbfyeben af ^Sauti Orb: „$)og er tperfen ®uinbe

uben SJianb, eller SRanb uben ®oinbe i £>erren." (1. S?or. 11:11.)

$ro og oprigtig Omnenbelfe, efterfulgt af Qaab i
s£anb og £)aanb§»

paalæggelfe for ben $efligaanbé ©aoe, ere be principper og Orbinancer,

fom man maa abttybe for at funne bliue Sfleblem af Srifti ®irfe og en

©ang opnaa grelfe i ©ub§ 9?ige; men ber er govffjet paa grelfe og

OpÉ)øjetfe. 5)et tiil maaffe uære paéfenbe fjer at onerbeje benne Sorffjel

libt nærmere og at fremfætte ben gjenoprettebe Strifii ®irfeé Særbomme

meb føenføn til be forffjellige ©råber af |>ertigt)eb og Opfjøjetfe paa

ben anben ©ibe ©råben.

grelfe og Opbjøjelfe: @n ©rab af ffretfe bit fonuue til 9Ifle,

fom iffe fjett ^aoe tabt fcereé 'Siet til ben; men Opfyøjetfe blider fun

gibet til bem, fom paa ©runb af bere§ $lrbejbe og -Sftibfjærtjeb tjatte

gjort fig bærbige til benne SSelfiguelfe, ber beb @ub§ barmhjertige

©abmilbtjeb bliber bem tilbelt. 3tf^ afle oe ftretfie Dille blioe optjøjebe

til be ftørre føerfigtjeber; belønninger bille iffe bfibe ubbelte paa fRet-

færbigtjebenS S3efoftning; ©traffebomme bifle iffe blioe ubtalte oder

9^»gen uben £enfton til $8arinbjertigf)eben§ gorbringer. Srtgen fan

inbgaa til nogen ©rab af £ertigfjeb, ingen Sjæl fan bliue fretft, før
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SRetfærbigljeben er ffet gtttbeft. 5 ®ub$ fRigc er fcer mange ©råber af

£erligf)eb for bent, font fjatie gjort fig ocerbige til at mobtage bent.

®en gamle Opfattelse, at Sioet tjerefter fun beftaar af to Hfbelinger for

Sftenneffeneé ©jæle — en føimmel og et £>eldebe, meb ben famme

£>ertigf)eb oueratt i ben ene og be famme Sftæbfler afleoegne i ben anben —:

er tjelt og fyolbent uantagelig og i Sftobftrib meb gubbonunelig 2laben»

baring.

©råber af £>erligrjeb: Sit £imlen§ Jpertigfjeber og 9$ilfaar ere

forffjeKige og afpaSfebe etter be ©aligeå egen ©tifling ug SSærb, frem«

gaar ttibetigt af trifli egne Orb til fine Slpoftte: „3 '»in Saber§ §u§

er ber mange boliger. 2)erfom bet iffe t)ar faa, |at)bc jeg fagt eber

bet; trji jeg gaar bort for at berebe eber &te\). Cg naar jeg er gaaet

bort og t)ar berebt eber ©teb, fommer jeg igjen og tager eber til mig,

for at, fyoor jeg er, ber ffutte ogfaa 3 fcere." (3ot). 14:1— 3.) SDenne

grelferené Ubtalelfe faar forøget s-8ett)bning, naar ui fammeni)olbe ben

meb, f)t)ab *J3aulu§ figer om be forffjeQige £>erligbeber i Dpftanbelfen:

„Og ber er fjinunelffe Segemer og jorbiffe Segemer; men een er be føtmmetffeS

£>erlia.t)eb, en anben be ^orbifteé. (Sen er ©olene ©lanbé og en anben SftaanenS

©lanbé og en anben ©tjernerneå ©lanbl; tbi ben ene ©tierne er forffjetlig fra

ben anben i ©lanbé. ©aalebeé er bet ogfaa meb be ©øbeé Opftanbelfe."

(1. tor. 15:40-42.)

(£n mere fulbfommen Shtnbffab om bette (Sntne er gioet til o§ i

benne llbbeling. ©jenuem en Slabenbaring i 1832 (jagten? 33og,

76. Slap.) lære t)i gølgeube: ®er er tre ftore Stiger eder ©råber af

£)erligfjeb beftemte til at ocere 9J?enneffefIægten3 fremtibige Opbolbéfieb,

og be ere falbte bet celeftiale, bet terreftriale og teleftiale 9iige. Sangt

unber bet fibfte og minbfte af Di§fe er bet ©teb, font er berebt for

gortabelfené 23øm.

£)en celeftiale føertigbeb er beftemt for bent, ber gjøre fig uærbige

til £)imlen§ Ijøjefte SSelfignelfer. £j ouennætmte Slabenbaring læfe Pi

om biéfe:

„®téfe ere be, ber annamntebe Sein 33ibne<?britb, troebe paa t)ané Wattn, blette

bø6te i Sifltjeb meb t)an§ 93egrabelfe, bleoe begratiebe i SSanbet i bane 9?aon, og

bette i $ølge ben SBefaling, font t)an fyat gioet, at be »eb at t)olt)e befalingerne

ffnQe oorbe loebe og renfebe fra alle beres ©nnber, og annamme ben føelltgaanb

»eb §aanb3paatcegget|e af ben, ber er orbineret og befeglet til benne 2ftt)nbigt)eb,

oa, t)X)ilie fejre Deb Sroen og blioe befeglebe ueb gorjætielfené §efligaanb, font

Råberen ubgpber ooer alle bem, ber ere retffafne og janbbru. SDtéfe ere be, ber ere

ben gørfteføbteå SRenigfjeb; btSfe ere be, i t)t>\§ føænber gaberen ijav gitiet alle

Sing; biéfe ere be, ber ere s$rcefter og konger, ber bar>e annammet af banå Stt'be

og af bane Jperligfjeb, og ere ben Merbøjefteé kræfter efter SDteldjifebefé Orben,

ber Par efter (5nof3 Drben, font r>ar efter ben enbaarne ©øn3 Drben; berfor, fom

ffre&ct er, be ere ©uber, nemlig @ub£ ©ønner; berfor ere afle Sing bereg, ticere

fig i Sio eller ^)øb, eller bet -ftæroærenbe eller bet Jilfommenbe; alt er bereS,

og be ere Sriftt, men trtftuS er ©ubå... 2)téfe ftuHe bo i ©ubg og ®rifti
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StærPærelfe ePinbelig. ©téfe ere be, font tjan flat bringe nteb ftg, naar b>n

fommer i §tmlené ©fper, for at regjere paa forben ooer fit golf. ©téfe ere be,

ber ffulle IjaPe ©el i ben førfte Dpftanbelfe. ©téfe ere be, ber ffulle opftaa i be

SRetfærbigeé Doftanbelfe. . . ©téfe ere retfærbige SKenneffer, gjorte fulbfomne

formebelft Sefum, ben ntj $agts røbler, ber uboirfebe benne fulbfomne gorfo«

ning t>eb Ubgpbelfen af fit eget 93lob. ©téfe ere be, ljptg Segemer ere celeftiale,

IjøtS føerligfjeb er font ©olene ©lanbé, ja, ©ubé føerligljeb, ben fjøjefte af alle,

paa t)t>tlfen §erligt)eb ©olen paa firmamentet er et ©inbbidebe, font ffreoet er."

$)en terref triale .føerligfjeb: $)enne ^erttgtjeb er minbre enb ben

førfte og toti blioe tilbelt mange, ^uié ©jerninger iffe gjøre bent Dærbige

til ben fyøjefte Dpfjøjelfe. 58i læfe em bem:

„©téje ere be, fom ere af ben terreftriale, l)Pté §erlig|eb er forftjeUig fra

ben gørfteføbteé røenigljebé, font fyaPe annammet af gaberené gptbe, ligefom

9ftaanen3 GHanbS er forffjelltg fra ©olene paa firmamentet, ©e, btSie ere be,

ber bøt>e uben Sop, og ligelebeé be, ber ere be 9ftennefter3 Slanber, fom IjaPe

Pæret i goroaring, Ijpem ©ønnen beiøgte og prcebifebe ©pangeliet for, at be

maatte funne bøtnmeé lig 3Kenneffer i ®jobet; be, fom tffe annammebe 3 e)u

$riftt SSibneébprb i ®jøbet, men fiben efter annammebe bet. ©iéfe ere ^erbenå

f)æberlige 2ftenneffer, fom Pare forbltnbebe Peb SØcennefferS Unberfunbigljeb. ©téfe

ere be, fom annamme af l)ané §erligl)eb, men iffe bene gplbe. ©téfe ere be, ber

annammebe af ©ønnené -Kæroærelfe, men iffe af gaberené gplbe, berfor ere be

terreftriale Segemer, og iffe celeftiale, og ere forffjellige fra biéfe i føerltgfjeb,

fom 9)?aanené ©lanbé er fra ©olene, ©iéfe ere be, ber iffe ere tapre i 3>efu

SSibueébprb, tjoorfor be iffe erfyolbe dronen oPer por ©ubé SRige."

SDen teleftiale ^erligrjeb: Slabenbaringen fortfætter

:

„Og atter, pi faa' be Seleftiateé §erligl)eb, tjoilfeix .'perligtjeb er en minbre

$erligf)eb, ligefom ©tjernerneé ©lanbé er forftjellig fra SJiaanen paa girmamentet.

©iéie ere be, fom iffe annamme ®rifti ©oangelium, ej faller i^efu SSibneébprb.

©iéfe ere be, fom iffe fornægte ben JøeQigaanb. ©iåfe ere be, ber ere nebftprtebe

til føeloebe. ©téfe ere be, ber iffe ffulle oorbe forløfte fra ©jæoelené SJtagt førenb

ben fibfte Dpftanbelfe, naar ben føerre Æriftué, bet ©ubé Sam, ljar futbenbt

fit S8ærf."

SSi (ære enboibere, at be, fom blide belagtige i bette Sftige, Pille

ftaa paa forffjellige Xrin; tfyi fertil fommer afle be Uopltifte fra be

forffjellige ftribenbe ©efter og ©amfnnb blanbt 5ftenneffenc, faapetfont

©unbere af ade @lag<», f)bié Ooertræbelfer iffe ere af en faaban 93e=

ffaffenfyeb, at be rjjemfatbe til fulbftænbig gortabelfe:

„%t)i ligefom en ©tjerne er forftjellig fra en anben i ©lanbå, faalebeé er

ben ene forftjellig fra ben anben i føertigfjeb t ben teleftiale SSerben; t£)t btéfe ere

be, fom fige, be ere $auli eller 3lpoOoé eller ®epf)aå. ©iéfe ere be, ber fige, at

nogle till)øre ben ene og anbre ben anben; nogle $riftu3, anbre ^ofyanneå, nogle

SJiofeé, nogle ©liaé, nogle GÉfaiaé, nogle !3faiaé og nogle Gimof, men annammebe
tffe (Soangeliet, ej b>Her ^efu SSibueébprb, ej jetter profeterne, ej jetter ben

eoige $agt."

S5e tre Stiger af toibt forffjellige ^>crtigt)eber ere ifær organiferebe

i ®raber efter en beftemt $lan. SSi bratte fet, at bet teleftiale 9tige om«
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fatter flere Unberafbelinger; bette er ogfaa Xilfælbet meb ben celeftiale,

ifølge jagtens 33og 131 : 1, og di funne ferage ben analogiffe ©tutning,

at benne Xilftanb ogfaa gjør fig gjætbenbe i bet terreftriale Stige,

©ertne Uenbetigfyeb af Ijøjere og ladere ©råber af £)ertigt)eb er faalebeS

inbrettet, at fyoert SØienneffe oil faa titbett netop ben £>erltgt)eb, font bet

tøar gjort fig fortjent til. 3)et celeftiale Stige ntyber ben ftore £($re at

fjaoe baabe gabereng og ©ønnen§ Stærdærelfe. £)et terreftriale Stige

blider abminiftreret gjennem bet tjøjere uben at mobtage en gt)tbe af

£ertigt)eb. $)en teleftiale SSerben beftdreé gjennem be terreftriale^ 33e»

tjening oeb (Sngte, font beffiffe§ tit at tjene bent. ($agten§ Sog

76 : 86—88.)

Opfyøjelfe i @ub§ Stige fan fun opnaaS Oeb 3J?obtagetfen af bet

Redige ^ræftebømme, og bet er meb Sefeglingen af bette, at 23egadelfe§»

ceremonierne ere birefte forbunbne.

£empel»$8egaoetfen, faalebeé font ben nbføreS i oore Xempler, gioer

Unberdténing om tibligere £méf)olbninger<§ ^øtgeræffe og bere§ 3>nb«

flnbelfe famt om ben nudærenbe £måb,olbningé ©etnbning font ben

ftørfie og oigtigfte Xib§periibe i 9ttenneffeflægten§ føiftorie. Xenne Unber«

diéning inbefyolber en Ooerfigt ooer be oigtigfte *8egident)eber i ©fabelfeå«

f)tftorien, oore førfte $orætbre§ Xilftanb i (Sben§ £ade, bere§ Ddertræ-

belfe og paafølgenbe Ubbrtoelfe af bette delfignebe OpfyolbSfteb, bereé

Xilftanb i ben øbe og folbe SSerben, fydor be maatte leoe i bereé HnfigtS

©oeb, famt af greléningéplanen, fjooroeb bereS ftore @l)nb fan blioe

forfonet, bet ftore grafalb og (Soangelieté ©jengioelfe meb alle bets

tibligere ©aoer, ftræfter og SSelfignelfer, ben abfolute 9iøbøenbigf)eb af

at leoe et rent, fyettigt og retffaffent 2id og nøje at abldbe (Soangeliet*

gorffrifter.

®e @ibfte-X>age§ £>ettige§ Xentpter ere inbrettebe faalebeé, at benne

Unberoténing fan gioeé i forffjellige SSærelfer, tyder ifær beftemt til en

dté ®cl af bette fturfuS.

93egadetfeéorbinancerne ere forbunbne meb di8fe Søfter, font 9Jiob-

tageren af Orbinancerne maa gjøre. Igan maa aflægge bet beftemte

Søfte, at t)an oil leoe et bdbigt og fafft SiD, bære barmhjertig, gob«

gjørenbe, frifinbet og retffaffen, oie fine Soner og Sttibter tit ©anb«

Rebens Ubbrebelfe og ©lægtene ^orbebring, tyaoe ©anbfyebenS ©ag paa

fjerte og paa alle Sftaaber føge at bjælpe til at gjøre førben rebe til

at mobtage fin ftonge, ben føerre 3efu3 Æriftuå. SSeb at inbgaa i btéfe

fagter og aflægge btéfe fiøfter faar tjan diéfe SBelfignelfer ubtalte ober

fig, fom bitte gaa i Optblbetfe, b>ié Ijan er trofaft.

$der enefte af Xcmpelceremonierne, felo ben atterminbfte Xøbbel af

bem, er optøftenbe og fyettiggjørenbe. SBegaoelfeSceremonierne ere i alle

©nfelttyeber nøje forbunbne meb Æradet om et moralff fiid, |>igen efter

be fjøjefte ^bealer, Opofrelfer for ©anbtjeben, gæbrelanbsfjærligtieb og
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oprigtig ©ubsfrdgt. SBelfignelferne i £>erren§ |>u§ ere iffe forbet)otbte

en pridiligeret Klaéfe; ett)t>ert SDfebtem af Slirfen fon faa 3lbgang til

£emplet meb Sftet til at tage 2)el i bete Orbinancer, ^t»i§ tjan Ian

legitimere fig fom et i alle SJJaaber dærbigt SJieblem og en oprigtig

©ibfte.®age§ ^eCtig. (gfortfættes.")

ønsbag hen 15. Bhiohtr 1913.

JFItjfft&etufsr.

SMange funne maaffe ftone$, at bet (Smne, di fjer gjøre til ©jen«

ftanb for nogle Semærfninger, er af minire eller unberorbnet SBigtigtjeb.

$>e mene, at be, naar be tjade opnaaet SRebleméffab i $irfen beb Qaab

og Slbldbetfen af ben§ ødrige Orbinancer og berefter tete trofaft og

oprigtigt for |>erren, ere fifre paa bereS grelfe og Opfyøjetfe i ©ubé

SRige, og at Slttefter, Stdttebedifer og 21nbefaling§ffridetfer ere uben S3e»

tdbning.

£>et er rigtigt nof, at Slnnammelfen og (Sftertedelfen af (SdangelietS

principper og Særbomme er „bet ene gernobne", men til SirfenS 23ub

og Code fynet ogfaa befalingen om at nebffride og føre Sifte oder alle

Uftebtemmer og oder be fagter og Orbinancer, ber ubføreS, „at alle

cberé Optegnelfer maa dære optegnebe i ^rimten, at tjdab fom rjelfi 3
btnbe paa forben ma« dære bunbet i Rimten. . . Og atter, laber alle

Optegnelfer t)o!be§ i Orben, at be funne gjemmeé i mit t)eflige £empet£

Sivfiber, faa at be funne b,ade§ i g^ufommelfe fra ©lægt til ©lægt,

figer £ærffarerneé &erre". (jagtens 93og 127:7, 9.)

5ftaar en $erfon blider bøbt, inbføreS tjané !!ftadn i SBøgerne i ben

©ren, Ijdori tjan bor, tifligemeb IjanS ftøfefelébag, fjané gorælbre« 9?adn

og Rådnet paa ben, feer bøbte fjant og gad tjam £aanb§paalæggelfe.

£dté fyan nu fldtter til en anben ©ren, ba fan b,an iffe tage nogen

dirffom 3)el i benne @ren§ firfelige affærer, før f)an er inbffreden i

ben§ 33øger, og bette fan ban fun blide deb at mebbringe et gldtte«

bedié fra ben ©ren, f)dor tjan fra førft af boebe. @t faabant gldtte«

bedté inbefjolber alle be ooennædnte OplbSninger, fem ere nøbdenbige,

for at f)an fan blide inbffredet i Søgerne fom et SRefclem. Sngen ©rene-

forftanber tøar 9tet til at falbe en SWanb til at dirfe i ©renen fom

ftrebétærer etter til noget fom Ijelft anbet 2Irbejbe i S?irfen§ Ejenefie,

mebminbre f)an§ S^adn er inbført i 93øgerne, eder fjan er i ©tanb til

at mebbringe et gldttebedis, og di anmtbe dore ©rcnSforfianbere om

at dære paapaSfelige i benne Retning; tbj bet Ijar dift fig, at ber fan
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opftaa mange SSanffeligEjeber fom gøtge af Sigegt)lbigrjeb meb £>enfrjn

til let forbigangne. Me Uooeren§ftemmelfer og gorfttirrclfer meflem be

forffjellige ©rene og Sfonferencer inbbtjrbeé faat)et fom mellem biéfe og

SfttéfionenS og $irfen§ £ot)ebfontorer forefomme natoitig paa ©runb af

Sorfømmelfer i Retning af famtottigtjebéfulb og nøjagtig Sogføring og

Ubftebelfen af fulbgnlbige Serafer og Soitteringer.

$)en ftørfte Ulempe beftaar beri, at 9ftebtemmer rejfe bort til anbre

©rene og konferencer uben at tæn!e otier -iftøbuenbigfyeben af at melbe

bereé gltttning, og i mange 2itfcelbe oeeb ©renéforftanbeten iffe, bjtior

be flotte tjen, og fan faalebeé iffe fenbe bere§ glottebetné. Unbertiben

inbfcetleS ntie $orftanbere, fom iffe fjenbe noget til oebfommenbe Prober

eller ©øfier, Wi$ -iftatoi ganffe toft ftaar i Søgerne, men tjtoé Op-

Éiolbéfteb og ©tifling i ftirfen er ufjenbt. 18 i rjabe abffillige faabanne i

Oore Søger rjer i SRtéfionen. £)di§ et faabant Sftebtem rejfer tit $ion

og iffe tjar tjæret titmelbt i ben ©ren, tjtjorfra b,an rejfer, fan tjan iffe

faa gtnttebedté uben oeb at ffribe tit fit forrige £jemfteb, og berfom

ber er forløbet en længere Slarrceffe, er bet muligt, at Søgerne, ber

inbetjotbt t)an£ 9iaon, paa en eller anben Sftaabe ere gaaebe tabt, og

Sftefuttatet blider i>a, at fjan maa bøbeS og mobtage f)aanb§paalceggelfe

fom et ndt 9J?eblem, før lmn fan faa Slbgangébeoié til templet.

©et dil berfor fe§, at bet er af ben atlerftørfte 18igtigt)eb at melbe

alle glatninger og mebbringe gldttebedid, fydté ben ntie Sopcet er i en

anben ©ren, faalebeé at „papirerne altiD ere i Drben". Sfteblemmer,

font betale Jienbe, ffulle ogfaa førge for, at be mobtage ®dittering for

Seløbet, og bi§fe ^oitteringer bør faa dibt muligt opbeoareS. Srøbre,

ber orbinere§ til $rceftebømmet, mobtage et Æatbébred for fjdert @m«

bebe, be orbinereé til, og bisfe ftalbiSbrede ere af blitienbe Særb og

ffuHe opbeoare£ meb Dmtju. 5De burbe tjenregneé til døre togtigfte

Særbipapirer. S- ©• £•

fmiisfiansnQ^eher.

Jflfløsning. 5@lbfte S p l)n 3- ^eterfen er løft fra at prcefibere oder

Slalborg konference og 2(£lbfterne ©corge Senfen og il. føinije £>anfen

fra bercl Sftiéfionéarbejbe i tjenrjolbédté Slalborg og 8larl)u§ konference

famt $@lbfte Sltfrcb S. Sarfen fra Shiftiania konference. £iefe Srøbre

tifligemeb 6øfter Slgba $eterfen forlobe Siiderpoel ben 15. Dftober meb

2)ampffibet „(Sorfican".

jftnkomJJ. gøtgcnbe Srøbre anfom fra 3ion ben 4. Oftober for at

t)irfe i ben ffanbinadiffe JUfiéfion: Martin ©. £anfen og Siler. 51.

(Sarifen fra Ogben, SSiHarb 9t. Senfen fra (Senterfielb og ©bdin Senfen

fra (Spfyraim, Utab,.
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Bef&ife&effe. 2XStbfte SSitliam Senfen er beffiffet til at præfibere oder

Slatborg Konference. 35e ooenncednte Srøbre ere befftffebe til at arbejbe

i følgenbe konferencer: 9ftartin ©. £)anfen i ftjøbenfyadn, Stfer. 51.

©artfen i Kriftiania, SSiHarb 9t. 5 cnfen i 3tart)U§ og @bdin 3>enfen

i Sergen.

©en enropæiffce jltispøns oijc |lrffphenf. SÆtbfte ©. Xaft 93enfon,

fom fiben iJSrcefibent ©larofoné fjjemreife fyar dirfet font tnibtertibig

$ræfibent oder ben europæiffe Htttéfion, er nu løft og Slpoftet fød rum
SCR. 6 mi tb, beffiffet til at inbtage benne ©tifling. Srober Smit!} anfom

tit Siderpoot £ir§bag ben 30. ©eptember tiKigemeb fin føuftru og 4

93ørn og er nu ben europæiffe 2fttéfion§ ^ræfibent.

„jføtarraønpløøen".

<5om bet diftno! er be flefte af dore Sæfere befjenbt, bted ber ben

11. og 12. September foretaget en „Sanb§inbfamting" i ©anmarf tit

gorbel for „UtafymiSfionen", bet dit fige tit 93efjæmpelfe af SRorntO'

nerneS 9Sirffomt)eb fyer i Sanbet og tit £Rtéfion§arbej;be btanbt „dore

dilbtebte Sanbémænb" i Utat). gor at forberebe '©anmarfé Seiotfning

paa benne 5n kfamKng og faa rette Sefcfommenbe tit at luffe jungen

rigtig gobt op, fremfom ber i bagene før !ynbfamtingen en SØiængbe

Strtifter i forffjeHige 18tabe rjete Sanbet oder meb fenfationelle Doer-

ffrifter og enbnu mere fenfationett ^nbfyotb. 5 fl fle £itfælbe dar !3nb<

fyolbet af biSje 2lrtif(er faa urimeligt, faa ufanbfærbigt og faa ftobfet

fat fammen, at be atbeteé forfeftebe bereS Sirfning. ©anmarfé Sefotf«

ning er gjennemgaaenbe for opttjft tit at tabe fig binbe faabanne føi-

ftorier paa 2@rmet, og bet er fun mærfetigt, at anfete og frifinbebe

kræfter ditte taane 9ladn bertit.

Unber Ooerffriften „SKormonptagen" ffred $aftor Olfert Sfticarb i

„ftøbenfyadn" og en før. ©denb Sftetjling i „føodebftaben", to fjøben«

fyadnffe $)agbtabe, af ijditfe bet ene rebigereS af en s#ræft. Stteb føenfdn

tit bisfe 2lrtifter§ ^nbb^otb dille di btot citere, t)dab „
s
.J$olitifen" for

12. September ffrider om bem

:

„jltarmott-piaftøaen.

gor Utab/9tti§fionen dar bet et Utjetb, at Snbfamlingen i ©aar tit

SBefjæmpetfen af 3ttormoniémen fatbt fammen meb Sttarmeringébagen.

(5n fcertig ftraftanftrengetfe dar nøbdenbig, og i famttige friftelige Stabe

fanbteS i ®aar Slrtifter, ber dåre en enefte fammenfyængenbe Øtæffe

Søgne »m ben nu erifterenbe Sftormonftat.

S „føodebftaben" tæfte man bt. a.:

„Sfleb gdlbne Søfter om SJUgbom og gobe ®aar faar man bem (be

inbdanbrebe 9ttormoner) tit at tøfe fig fra tltt, Ijdab be eier og f>ar,
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og fltøa fig neb i et Sanb, Ijoor be faa et galot ?lar efter finbe« fom

arme, ptuffebe og forgjætbebe SJiennefter paa gntetige garme i et

ørfenagtigt, ufrugtbart Sanb, priégione et umenneffetigt og genfdnétøft

Saranni."

9ftan forftaar be ©fulbertræf, fjdormeb bette 9ionfen8 bit blide tæft

i beu fcobige Utafy'$)al. 3 „®øbenljadn" opldfer $aftor Olfert ffticarb,

at gan feto gar beføgt Utal). Set er næften utroligt, efter beu ©tilbring,

fjan gider 93tabet§ Sæfere af Sanbet. Wlan faar Sniffet af, at

hormonerne lede i en 2lrt gangenffab, mebené ©anbfyeben bog er, at

be lige faa let funne fortabe ©altføftaben, fom en SBiHaejer i stampen«

borg fan tage meb Xoget til Sjøbentjadn."

©amtibig meb odennædnte 2lrtif(er fremfom følgenbe Støbes a f

^aftor øaSte i flere $rooinébtabe, beriblanbt „Sftttfiøbing $)agblab".

iKSlbfte 9?ie(S £)anfen, ber dirfer fom 3Jii§ftonær i -iftnfjøbing ©ren,

forefpurgte ba 9tebaftiønen, om ben dilbe optage et ©oar paa øtéfe
s-8e«

fttjlbninger, fjoié et faabant bled tilftillet ben, fydortit ben foarebe \a
;

turneret for ben 19. ©eptember inbefyolbt berpaa en Hrtifel, ber forfoarer

dort ©qn paa ©agen, og di ere Slabet meget tafnemtige, forbi bet faa

berebdifligt aabnebe fine ©palter for oå. 5Si gjengioe nebenfor ^Saftor

£a§leé ^nbtæg °9 DOrt ©dar berpaa:

„jEormonerne

ere et ©amfunb, dærre og farligere enb Rebninger, forbi be fomme meb

SBibelen i føaanben og gide fig ub for at lære efter ben. SKen i

SSirfeligfyeben er bereS Sære !un et føebenffab, ber blanbt anbet ophøjer

£>or til gromljeb, ibet be lære, at en ®oinbe fun !an fomme i Rimten

deb at blide gift meb en Sttormon, fyoorfor en SØtormon bør gifte fig

meb faa mange ®dinber fom muligt og t)an§ £mftru glæbe fig beroder

og tilffgnbe b,am bertil. ©erfor gjennemtrænger Utugten faalebeé bere§

Sid, at en banff $ræft maatte forlabe fin ©jerning berodre for fine

S8ørn§ ©fdlb!

SDtormonerne fenbe beftanbig mange agenter ub for at brage golf

i bereé ©arn og gaa oder til bereé Sanb, fjdor be nu fyade 30,000

©anffere. Stnbre kationer tjaoe i abffillige Har fyaft kræfter og fiffer

beroore for at tøælpe bereS SaubSmænb ub af SSilbfarelfen. 9Ju er ber

ogfaa en banff ftirfe berodre, men paa ben fyditer en ©jætb af 30,000 ®r.

f>jætp til, at ben ©jælb blider betalt, deb at gide en gob ©ade, naar

gnbfamlerne fomme omfring i hjemmene, at Slrbejbet for dore ftaffelé

fordilbebe SanbSmænb fan blide fortfat. (£. §a§te, $ræft."

jMormonerae.

£>r. SRebaftør!

$>e bebeS denligft optage følgenbe i SDereS ærebe 331ab:
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gor nogle ©age fiben inbefjolbt 2)ere§ cerebe 33lab et lille Snblæg

om „Sftormonerne", unberffrebet af ^aftor ©. £a$le, i fybilfet ber

fremfætteS nogle meget graberenbe og rjøjft ufanbfcerbige 93efft)lbninger

mob be ©ibfte=$)age§ Retlige. 2)e betegnes fom ufarligere enb £ebnin»

ger", øg bet fige§, „fce ophøje £or til Sromtjeb", og at Utugten gjen«

nemtrcenger bere§ Sid faalebeS, „at en benff ^rceft maatte forlabe

Sanbet for fine 93ørn§ ©rtolb". %aa be 30,000 Sanbémænbé JBegne,

fom £>r. £a£le figer be i Utab, bil jeg ^ermeb tiflabe mig at opltjfe

93labet$ Scefere om be birfelige ftortjolb og bife b'£>rr. $rccfter§ Ubta«

leifer frem i bere$ rette St)£. !yeg antager, at Sceferne ere fanbfjebg«

elffenbe nof til at tage 21fftanb fra faabanne Ubtrftf, berfom be bebiélig

ere ufanbfcerbige, og ligelebeé, at be ere forboméfri nof til at betragte

en ©ag fra begge ©iber og bebømme ben efter ®jenb§gjerningerne.

3>eg tål tjenbife til nogle Ubtalelfer af fremragenbe 3t!ehormoner,

fom gjennem ©elbfrjn ere blebne befjenbte meb 9)(ormonerne§ Sibéførelfe

og ftorbjolbene i Utab,. S nceften alle angreb paa 9Jcormonfirfen fra

S]Brcefierneé ©ibe inbtager SBeffrjlbningen om Ufcebeligbeb en fremffubt

$lab§, og bog er benne ben meft uretfcerbige og grunbløfe af bent alle

og falber magtesløs til Sorben, naar bi blot et enefte Øjebli! bille be-

tragte Sagen urjilbet. Sofept) (S. ©barp, ©beriff for ©alt Safe ©ountt)

(5lmt), figer i en officiel og i SSibneré Spaafrm unberffreben (Srflcering,

bateret ben 3. »farte 1912:

„3 be ni 9lar, jeg f)ar »æret (Smbebémanb, fjenber jeg iffe et enefte £il»

fælbe, f)ttor en $ige, birefte eller inbirefte, er bletten ottertalt Df 9ftormon»

SØciéfionærer til at fomme tjerttl for at lette i SBancere. Seg tror i^C ot ber finbeg

et enefte STilfælbe i benne (Stat, og bet er mig en ©læbe at funne fige, at ber

albeleé iffe ligger noget til ©runb for be Sxtigter, ber blitte nbfprebte runbt om-

fring i SSerben, og font beftrjlbe 3)£ormon=9)£i3fioncererne tor at befatte fig meb

faabanne Sing."

3>eg bil tyer bemcerfe, at $olbgami f)ar bceret praftiferet blanbt

hormonerne, men i meget begrænbfet Ubfircefning; i f^irferne, ba bet

bar paa fit fjøjefte, bar ber fun 2 p(£t. af fiirfené SØceblemnter, ber

Ejabbe inbgaaet faabanne 2@gteffafeer, og i 1890 bleb bet forbubt af

^Sræfibent SBilforb SBoebruff. S)erom figer ©tatené øberfte SDommer,

SDcr. S. (£. gricf, følgenbe:

„S Slaret 1890 fremfom $irfené Sebere meb en officiel ©rflæring imob

$o!t)gami og batte fiben ben Xib mobarbejbet poltjgame SGrgteffaber. Uagtet jeg

iffe er en 6ibfte=®ageé tøellig, iffe tjat (Sftmpatbi meb bereå Sære og t)eDer iffe

bar btéfuteret bisfe £ing meb $irfen£ autoriteter, faa tror jeg bog, at baatc

®irfené Sebere og SSfleblemmer i gob £ro een ©ang for alle fyatie frafagt fig

Særen om $olrjgami, og at faabanne SÆgteffaber tilføre gortiben, feltt om nogle

faa agitatorer paaftaa bet mobiatte."

SSeb ben i Slår afbolbte ©folefongreé i ©alt Sofe Eitb bar 83ben

beføgt af 4000 ©folelcerere fra alle 2>ele af be Sorenebe ©tater, og
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beriblanbt dåre mange af Sanbeté lebenbe 9Jicenb paa Optoningens

Qmraabe. (£n af biéfe, Dr. Xtøomaå 9tt. 23icfnetl, Særer, forfatter,

SRigåbagSmunb og gabrifant, figer bh a. følgenbe om fine !3nbtrrjf i Utoft):

„©et fan ftqe^ ubert nogen ftrflgt for 'JUlobftgelje, at 28aiatd)>93j;ergene om*

ftutte en 93efolfning, fjoié moralffe, etljiife og religiøfe ©rifling iffe £)ar fit ©ibe»

ftqffe i 2lmerifa eller i noget anbet Sano. ©en fociate og ffønélige Stenligljeb er

normal og ubeftcibelig. „9iøbe Si)gte"=©iftrifter (lopbeffpttet $roftitution) fittbeé

tffe i Urat), og bet rene og nbejmittebe ^amitietio ber er uben Sammenligning,

fligen ©reber i
s?lmcrifa er barnet en faa pelfommen og æret ©Jaeft, og ingen

©teber lægges ^oi-æibreinftinftet faa aabenlqft for ©agen. ©abbaten t)etItgt)olbe§

i Utat) tom en ©ag tit føoile og ©nbårjenefte i langt rjøjere ©rab enb i bet

puritanife 9?t)=(5itgfanb, og ingen ©teber i ^tmerifa bliper 93ibet= og ©ønbagå«

jfofeunberoiéningen faa alminbelig opertjolbt. 91merifaå ©torbper fnnne af Utat)

lære, rporlebeå be ffiitte ^ettigt) olbe en friften (Sabbat faalebel, at ben §erre

Æriftuå tager §errebøminet oper SDtenneiferé fjerter og SiD."

3 Slutningen af en s2lrtifel om „Sftormontémen" i „Xitffueren"«*

2Iuguftt)efte freinfommer ^Scof. @i>o. Sefytnan meb nugle Ubtafetfer om

be moralffe og fæbelige ^orfyotb btanbt hormonerne i dore ©>age, ber

fteiume nøje oderené meb Dr. 93icfnefl§. £>r. Sefyman figer

:

„Web 3tette fnnne SDlormonerne rofe fig af, at be Ubifejelfer, ber eHer§ r)øre

til ©agen3 Ocben i ©cænfeftaterne, — ©cuffenffab, sBanben og ©pillen, iffe

forefoutme t)o3] bem; at b?r iffe finbeå Sorbetter og ^itejoer i bere» $3ner...

at bereé kriminalitet er ringe ofo... (Sn pælbig ®ulturoafe er ffabt mibt i

klippebjergenes øbe Øcfen. ©en, ber fommer til Utat), føler 33ærbien beraf faa

meget mere lepenbe, fom r)an lige r)ar paneret be mange enbnu ufærbige 93per

i bet inbre og Deftlige s2lmerifa meb bereå ©mubå og Uorben og bere§ Dilb«

fomme politiffe £ilftanbe. ©om ^ontraft mob bette be renlige mormonffe 93pgber

meb bere3 pæne føaoer og omfjpggeligt bptfebe SHarfer og enbelig ©altiøftabenå

ejenbommelige ©fjøntjeb. SJleb Stette funne be Pære ftolte af, tjpab be r)cc r)ape

formaaet at ffabe."

^brmonftrfené ©tatiftif difer, at gøbfet§procenten er tjøjere og

$5øb3procenten ladere iblanbt 2Jcormonerne enb noget anbet ©teb i

SSerben. ©fttémiéfer og illegitime ©ørn fyøre til ©felbenb/berne, og

meb btéfe ®jenbégierninger for Øje i gorbinbelfe meb odennædnte

2ftcenb§ paalibelige og upartiffe 33ibne§bt)rb lt)ber bet næften libt mdftiff,

at $aftor S?ent maatte fortabe Utat) for at rebbe fine 93ørn§ SfloratI!

£an forlob Uta| og nebfatte fig i Jdjøbenfyaon, tjdor Ijdert 4. 93arn i

Starene 1901—05 biet) føbt ubenfor røgteffab. ®ette dar Sortjotbet

blanbt be ledenbeføbte. 3Manbt be bøbføbte dar fydert 3. S3arn „uægte".

Sanben, Spillen og ©ruffenffab er jetter iffe uffenbt i benne ©tab.

SSi „30 000 dilbtebte SanbSmcenb" i Utab, b,ade intet imob, at man
btigger $irfer iblanbt o§ og fenber kræfter berooer for at oderbedife

o£ om „dor Scereé QStlbfarelfer", fom bet faa fjønt ^ebber, men di

proteftere imob, at dort 2id, dore ©ceber og ©fiffe og dore moralffe

og fæbelige ?5ort)otb beltjdeé og bagtale^ blot for at ffaffe ^jSenge i
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SJiiÉfionfné $oéfe. SIrtiflen imob Stormenerne fremfsm i £onbet§

friftelige SBlobe fem forløbere for benne „fionbéinbfomling", og „9?oIi.

tifen" betegner bem meget rigtigt jern „en trefie fommentjoengfnbe SRceffe

Søgne cm ben nu erjfierenbe SKormonftot". Rafter £o£leé ^nblceg er

et £eb i Steffen.

£ob mig fige til be oerebe 5pra?f1er, ot berfom S mene, ot ni ere

bilbfarne og S birfelig tjabe bor 6joelé ^relje paa fjerte, ba maa S
foronbre @ber£ ^rtmgongemcabe og Soflif oberfor o£; ttji bor €elb«

agtelfe og bor ftjarrligtjeb til bort £jcm, bore gcmilier cg bore $ro£*

fa?fler forbtyber o£ at toge £enftjn til @ber, fcolange ©ber§ „Cm*

benbelfeÉarbejbe" lun befioar i ot jerterfle be boeifte Ufonbtjefcer om 08,

fom ©broget fon ubtibffe, og fem S H& 9 8ot b^ e ere Ufanbtieber.

SMeb $af for Obtagelfen SotjK © £anfen,

£or£gabe 9?r. 11, ^føbentjabn.

øm STø&øfcsrrjønmg.

6børg§maalet om $obafért)gning i ©borbogne og paa kafeer og

gorl^fteljeéftebcr bar bæret ©jenftonb for en længere ^olemif i -Kern«

$orf§ £agblabe. 9J<ange ere 2)(obftonbere nf Sobafértjgning og gjøre

gorføg poa ot foa benne grimme S£ane inbffrcenfet faa meget fom mit«

ligt. SRtjgerne forbigea felbe Stribéfbørgémoalet, men forfbare SBrugen

af Sobaf paa forffjeOig SJcoobe. @n of bem baaftaar for (Sr-embel, at

3Rt(Qtiing gjør en ^Berfon mere ligefrem og elftbcerbig i fin Cbtrceben.

fwn tjenbifer til be S3rebe om bette ©mne, fom Slbiferne tjabe inbe«

t)olbt, og figer, at be, ber forfbare 53rugen af Sobaf, „ffribe i en rolig

og befjerffet £one, meben£ Jonen t)o§ bem, ber mobarbejbe £obaf£rt)g'

ning, er utaalmobig og nerbøé".

Dr. $eafe er, efter at t)obe unberføgt 53rebene, fommet til en fyel

anben (slutning. £>an figer, at Sonen i Sobafg.^orfbarcrneS SBrebe er

faab, obermobig og i nogle Silfælbe i b>j ©rob fimbel og uforffommet.

2)ereé SBrebe brimle af fbottenbe cg ufanbfeerbige Ubtrbf, efterfom be

iffe funne frcm!omme mcb et enefte SBebié, ber fan ftøtte bereé fræffe

$aaftanb om, at ©rugen af 2obaf er en ufftolbig gornøjelfe og SRtjgning

uffabelig. £an lægger berefter nogle meget bigtige Slrgumenter i JBcegt-

ffaalen for ftt ©t)n P^Q ©agen, ibet f)an figer:

„S S3ogen „$)en birfelige 83iémarcf" loefe bi, at ba %uU% gaure

afflog en tjam tilbubt (Eigar, fagbe S3i§marcf: „£e, fom iffe rtoger,

fan tænfe flarere enb jeg, ber er SRtiger; men tei> en fiejligtjeb fom

benne er 2>e mere ubfat for at mifte Cigebcegten og blibe ^t^fig". 2)ette

bar en utjelbig Ubtalelfe, tt)i fem Stfinuter efter fogtc JBiémarcf felb

ober fom en ©rrjbe SSæding.

®et mebicinffe 3lfabemi i $arté figer: „6tatifti!en bifer, at S^erbe-

ftjgbomme, ©inbgfbge cg alminbelig fiammelfe ftiger i famme f^ortiolb,
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fom £obaf§forbruget toger til." gorflanberen for 9?etø tyoxU ©inbéftjge«

føofpital figer : „Sobaffen fjor gjort mere til at firjrte Sftenneffefjælen

ub i ©inbéjbgené JDc'alftrøm enb bcrufenbe $)riffe." Dr. Prince, %ov>

ftanber for ©inb&fbge |>ofpitalet i -Iftortribampton, SJiafé, figer: „9ftinbft

^albbelen af be ©tige, ber blide bragte til bort £>ofpital, baoe jobaffen

at taffe for bere§ beflagelige jilftanb." Dr. ®io Seroié erftærer, at bet

iffe er ffet en enefte ©ang i be fibfte 50 2lar, at en Sobaférbger t)ar

opnaaet førfte Gårafter beb ^aoarbUniderfitetet.

@n £)ame fagbe til mig for iffe længe fiben: „Sftin 9ftanb bruger

£ibaf, og t)t)er 9J<orgen maa jeg bøje følgerne af tjané onbe Sune og

^irreligtjeb." £)bor Sftøbere, SSolbémænb, Sommetpbe og Sebiggjængere

bog ere „elffbærbige" og „rolige" — be ere alle Sugere!

Offentligb/ben tjar næret for langmobig, næret altfor oberbærenbe

meb 2obafgrpgningen. Siben er fomnien, ba be, fom ere intereéferebe i

©amjunbeté SSelfcerb, butte rejfe fig og tage alborlige og beftemte gor«

tjolbéregler mob benne ©amfunbéfjenbe."

®ette er bigtige Optræninger om et ©mne, ber tjar alminbelig 3n»

tereéfe; ©pørgémaalet brejer fig imiblertib iffe om be baarlige gølger

af Sobaférbgning, men om, tjborbibt 53efolfningen fom et føefe |ar

Sftet tit at forbre 23efft)ttelfe imob 9U)gerne§ Ubibentjeb og Uforffammett)eb.

S?i funne iffe forftaa, at ber fan bære to Meninger om ben ©ag. (Sn

$)ame burbe rjabe fftet til at fjøre meb Soget, fibbe i en ©porbogn

eller gaa inb i en (Slebator uben at blibe generet af ben ftinfenbe

Sobaférøg, fom uopbragne ^Serfoner blæfe rjenbe inb i Slnfigtet. (Sn

lille ©mule llnberbiéning i gob Dpførfel, en lifle ©mule Dpbragelfe

ffulbe fpne§ at bære tilftrceffelig til at fcette en ©topper for benne $Iage.

3 gorbinbelfe tjermeb gjentage bi, tjbab !|3rofeéfor 9J?c. Sfeeber fra

Sanbbot)øjffoten i $anfa§ fagbe beb Svøbet i Sléfemblb føatt fjer i S3t)en

i ©ønbagé SlfteS:

„$eg bitbe i Siften ønffe, at jeg bar i ©tanb tit at føre et fnufenbe

©lag imob £ong 2llfot)olé gobe SSen og kammerat — Sobaffen. Solb

SfliHioner S)oUar§ (45,000,000 Ux.) gaa aarligt op i SRøg alene i be

gorenebe ©tater. Web biSfe billioner funbe ber fjøbeé tre S3røb til

f)ber Sftanb, fibinbe og SBarn i Sanbet, og faa tale bi enbba om be

tjøje $rifer! feav 2lmerifa# manblige SBcfelfning fRet til at gjøre bette?

SSté mig en Sftanb, ber er tjenfalben til S5rug af Sobaf, og jeg

bil bife big en Sftanb, fom bil gaa igjennem benne SSerben uben at

gjøre 5^oget for fine 9J?ebmenneffer — en Sftanb, fom altib bil bære

egenfjærfig. Sobaffen fbæffer ^jertebirffomfjeben og forgifter Segemet.

5)en ruinerer ftarafteren. Seg §&* fjenbt nogle Sftrjgere, fom rjabe er«

fjberbet fig rjøje ©tillinger, men be bilbe bære naaet enbnu f)øjere og

bæret i ©tanb til at ubføre enbnu mere, f)bi§ be iffe rjabbe tjaft bet

tunge Sæ§ at træffe. $eg beber ©ub, at bet maa lt)ffe§ o§ at frigjøre

o$ fra btéfe Sing og frelfe ben opbojenbe ©lægt for benne Sorbanbelfe."
Deseret News.
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^øhsfølh i ÆalBørg.

®et er falbet i min 2ob at mebbete, at tior tjære 93rober Setbi«

nanb (Sfyriftian -ftielfen er bøb paa ^ameltaner^liuifen i Aalborg

ben 18. September og b(et) begraoet ben 21. (September nnber ftør

©eltageije. Pufene 3fteblemmer b,aobe jmt)!fet Stiften meb et SSælb af

S?ranb)e og SMomfter, og ca. 60 Sftenneffer fulgte t)am tit fyan§ fibfte

|)btlefteb.

33r. 9tielfen oar føbt i ©Genuum, ^Qttanb, og annammebe @dan»

getiet i Slatborg ben 30. 3"ni 1911. Segge Ijanå gorælbre tilførte

&irfen, men ere uboanbrebe til Stmerifa. Segraoelfen føregif fra fjor«

famlingSfalen i 23albemar§gabe 2. ^jenfinc 3 M n f e «-

jfliisf onærernes Happorf for Sepfemfcer 1913.
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