
97

Skandinaviens Stjerne.
Organ for de sidste Dages Hellige.

Sandheden, Kundskaben, Dyden og Troen ere forenede.

6. Aarg. Nr. 7. Den i. Januar 1867. Priis: 6 Sk. pr.

Evangeliets første JPrinciper.
(Fra „Ihe Millennial Star.")

. Alle Mennesker attraae Fred
og Lyksalighed, og Aarsagen,
hvorfor de ikke nyder disse uskat-

teerlige Velsignelser, er, at de ikke
søger til at erholde dem gjennem
den lovmæssige Kanal — en nøi-

agtig Iagttagelse af Guds og Na-
turens Love.

Ild er et Element, skabt og gi-

vet Mennesket som en Velsignelse
— for at varme ham, naar han
fryser, tilberede hans Føde og
gjøre den mere velsmagende for

hans Gane, og bedre skikket for

hans Fordøielsesorganer. Det er

ved dens Indflydelse paa Vandet,
at Damp frembringes, ved hvis

Kraft Vognen drives næsten med
Lynets Fart fra den ene Ende af

Landet til den anden, detmægtige
Ocean befares, ogNationer, ellers

langt fjernede, bringes nærmere.
Alle kan med eet Øiekast see
Nytten af dette Element, retteli-

gen anvendt. Omendskjøndt Il-

den er en storVelsignelse forMen-
neskeslægten, naar Naturens Lo-
ve, forklarede fornuftigen, iagt-

tages ved dens Anvendelse, bliver

den dog en stor Forbandelse, naar
den bruges urigtigen. Dersom

den anbringes paa levende Væse-
ner, bevirker den stor Smerte og
Jammer; anbragt paa Bygninger
fortærer den dem ved dens øde-

læggende Virkninger. Saaledes

er det med Vand, Luft, Elektrici-

tet og ethvertandetElement, hvor-
med vi er bekj endte.

Naar Naturens Love iagttages,

underholder disse Elementer vor

legemlige Organisation, og befor-

drer derved vor Lyksalighed.

Eftersom vi nu seer, at det jordi-

ske Menneskes Lyksalighed og
Velfærd beroer paa en nøiagtig

Iagttagelse af Naturens Love ved
Brugen af Elementerne, hvorpaa
beroer da det aandelige Menne-
skes Fred og Lyksalighed? Vi
svarer : Paa en nøiagtig Iagttagel-

se af alle Guds Love, hvilke gives

det som Leveregel. Ligesom den
utidige og urigtige Brug af Natu-

rens Materialier bevirker onde og
sørgelige Følger, saaledes er det

med Guds forskjellige Gaver, som
er stillede til vor Raadighed, hvil-

ke, naar de bruges lovmæssigen,

er bestemte til at fremme vor aan-

delige Velfærd.

Mennesket, medens det var i
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Edens Have, inden det overtraad-

te Guds Lov, var lykkeligt; det

kjendte ingen Frygt eller Skam
og kunde samtale med Skaberen
Ansigt til Ansigt. Men hvor foran-

dredes ikke dets Følelser og Til-

stand, efterat det havde ædet af

den forbudne Frugt. De, som for-

hen ikke vidste af nogen Skam,
var nu rede til at skjule sig for de-

res Skabers Nærværelse. O hvor
forandrede! De var ikke længere
lykkelige; Samvittighedsnag —
hiin onde Dæmon eller ædende
Kræft paa Menneskets Sjæl —
indtogFredensSted i deres Bryst.

Den hele Menneskeslægt fra

AdamsDage indtil nu, opnaaende
Ansvarlighedsalderen, har over-

traadt Guds Love, som gives dem
til at regjere sig efter, og som en
Prøve paa deres Kjærlighed og
Troskab mod ham. Følgen er, at

Alle er meer eller mindre urolige

og elendige, Ingen er istand til at

udholde Guds Nærværelse. Alle

lider i en vis Grad af Samvittig-

hedsnag — en Fornemmelse af

Frygt og Gru for Nærmelsen af
den Tid, da de skal bringes for

hans Aasyn, som skabte dem.
Fred er tagen fra Mennesket;

Strid, Tvedragt, Had og Fjend-
skab befindes at være til fra den
ene Ende afJorden til den anden.
Mennesket elsker ikke sin Næste
som det burde, uagtet alleer af en
fælles Herkomst. Er der intet

Middel for disse Onder, har vor
Skaber ikke udtænkt nogen Plan,

hvorved vi kan blive bragte til-

bage til hans Nærværelse, og atter

tillades at nyde hans Smiil og Bi-

fald.

De Aabenb åringer, som Gud
har givet om hans Villie angaaen-
de os, erklærer, at hans Barmhjer-
tighed ogKjærlighed har udtænkt
en Plan til Forløsning for Alle,

som vil antage denpaade Vilkaar
r

han foreslaaer. Som det er skre-

vet i Skriften : „Saa elskede Gud
Verden, at han hengav sin een-

baarne Søn, paa det hver den, som
troer paa ham, skal ikke fortabes,

men have det evige Liv." Jesus
Christus kom fra Himlen til Jor-
den, tog paa sig den menneske-
ligeNatur, ogsom Menneske holdt

fuldkommen Guds Lov, hvoraf
Følgen var, at Retfærdigheden
kunde ikke kræve, at han skulde
lide Smerte eller Død. Men han
var lovligen berettiget til Liv, Fri-

hed for Pine og Sorg, og Himlens
Kjærlighed og Bifald.

Eftersom han saaledes var reen
og hellig, tilbød han frivilligen sit

Liv som et Offer til Forsoning for

Menneskenes Synder. Skriften

beviser mere end nok, at Gud Fa-
der har antaget denne Offring,

gjort afhans Søn. Jesus af Naza-
reth „leed Døden paa Korset for

atgjøre enForsoning for den gan-
ske Verdens Synder," opfyldende
Fordringerne af den Lov, som si-

ger: „Den Sjæl, som synder, skal

døe." „Vi er ikke vore egne," si-

ger Paulus, „vi er kjøbte for en
Priis, ja Christi dyrebare Blod."
Da vi altsaa lærer af Skriften, at

vi tilhører Christus, og dersom vi

skal frelses og bringes tilbage til

Guds Nærværelse, maa det skee
ved ham, saa tilkommer det os at

ransage Skriften flittigen, og op-

naae Vished om, paa hvilke Be-
tingelser vi kan blive deelagtig-

gjorte i den Frelse, som han har
forskaffet os.

Henholder vi os til Evangeliet,
som det er nedskrevet af de fire

Evangelister, lærer vi, at Jesus or-

ganiserede sin Kirke ved at ordi-

nere Apostler og Halvfjerdsinds-

tyver, hvem han lærte Principer,

som er nødvendige for Menne-
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skens Børn at iagttage, paa det de
igjen kan blive beredte til attaale

Guds Nærværelse.
Jesus sagde til Apostlerne

:

„Gaaer ud i al Verden og prædi-

ker Evangeliet for al Skabningen;
hvo der troer og bliver døbt, skal

blive salig; men hvo der ikke troer,

skal blive fordømt." Han siger og-

saa: „Gaaer hen og lærer alle

Folk og døber dem i Navnet Fa-
derens, og Sønnens, og den Hel-

lig-Aands, og lærer dem at holde
alt det, jeg har befalet Eder."
Men de blev underviste afham om
at tøve i Jerusalem, indtil de vare
iførte med Kraften fra det Høie,

ved Meddelelsen af den Hellig-

Aand — Sandhedens Aand —
hvilken skulde veilede dem ind i

al Sandhed, paaminde demomalt,
hvad han havde sagt dem, og vise

dem tilkommende Ting. Over-
eensstemmende med hans Under-
viisning biede de Hellige i Jeru-
salem indtil Pintsefestens Dag, da
den Hellig-Aand blev udgydt over
dem. Petrus opstod og lærte Fol-
ket og beviste dem fra Skrifterne,

at Christus skulde komme, forka-

stes, ringeagtes og korsfæstes af

Folket, somhan varbleven afdem.
Da de hørte hans Ord, troede de,

og blev overbeviste i deres Sam-
vittighed og udbrød: „Mænd og
Brødre, hvad skal vi gjøre?" Hvor-
til Petrus svarede: „Omvender
Eder, og hver afEder lade sig dø-
be i Jesu Christi Navn til Synder-
nes Forladelse; og I skulle faae
den Hellig-Aands Gave. ThiEder
og Eders Børn hører Forjættelsen
til, og alle dem, som ere langt

borte, hvilkesomhelst Herren vor
Gud vil kalde dertil." Apost. Gj.

2 C. Petrus sagde dem tydeligen
i et Sprog, som ikke kunde mis-

forstaaes, at de skulde omvende
sig og blive døbte til Syndernes

Forladelse, og lovede Alle, som
adlød, den Hellig-Aands Gave.

Jesus sagde til Petrus : „Hvem
I forlade Synderne, dem ere de
forladte, og hvem I beholde dem,
ere de beholdne ;" og denne Apo-
stel sagde til dem, som hørte hans
Vidnesbyrd, og som det gikigjen-

nem Hjertet: „Omvender Eder
(ophør at gjøre Ondt), og lader

Eder døbe til Syndernes Forla-

delse." Dersom vi adlyder, og
Petri Ord er sande, faaer vi Syn-
dernes Forladelse; de, som har
føiet sig efter Betingelserne, har
en god Samvittigheds Vidnesbyrd.
Vi har iført Christum vedDaaben,
og han bliver vor Talsmand hos
Faderen. Da vi nu er gjenind-

satte i Guds Yndest og optagne i

hans Rige formedelst Tro, Omven-
delse og Daab til Syndernes For-
ladelse, saa har vi Fred. Herren
skjænker os derefter den Hellig-

Aands Gave ved Haandspaalæg-
gelse af dem, som erbemyndigede
til at forrette denne Ordinance,
hvilken skal veilede os ind i al

Sandhed, vise os tilkommende
Ting, trøste os og føre os tilbage

til vor himmelske Faders Nærvæ-
relse, fra hvem vi er bleven fjer-

nede ved Syndens fordærvende
Indflydelse.PauliLærdomme stad-

fæster Petri. Da Ananias gik til

Saulus af Tarsus, som havde seet

et Syn, og fastede og bad, sagde
han: „Hvorfor tøver Du, staa op,

lad dig døbe og dine Synder af-

tvætte." „Daaben," siger Petrus,

„er ikke en Renselse for Kjødets

Ureenlighed, men en god Sam-
vittigheds Pagt." Hvorfor har

Menneskene ond Samvittighed?
Paa Grund af deres Synder. Daa-
ben aftvætter en angrende Troen-
des Synder og giver ham en reen
Samvittighed. Paulus siger: „Vi

ere begravne med ham ved Daa-
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ben," og ligeledes, at „vi vedDaa-
ben ifører os Christum." Han har
betalt Straffen for Overtrædelsen
og bliver vor Borgen. Han har
standsetDommens Udøvelse imod
os, og siger os nu paa hvilke Be-
tingelser han vil forløse os fra Syn-
dens Trældom og frelse os i Guds
Rige, hvilke Betingelser er Tro,

Omvendelse, Daab til Syndsfor-
ladelse , og Haandspaalæggelse
for den Hellig-Aands Gave, og
vedblive Iagttagelsen afalle Ting,
hvad som han end befaler.

Hvem af Menneskenes Børn i

denne Slægt attraaer Frelse, Fred
og Salighed? De, som gjør, lad

dem adlyde Jesu Christi Evange-
lium, som blev frembragt ved Jo-

seph Smith — en Prophet, hvem
Gud har opreisttilatberede Veien
for Menneskens Søns Tilkommel-
se — hvilket Evangelium han har
modtaget formedelst Engles Be-
tjening, som forudsagt af Johan-
nes i Aabenbaringen 14 C. 6 og 7

V. Dette er det samme Evange-
lium, som Jesus overleverede si-

ne Apostler fordum, fra hvilket

der har været et Frafald, som for-

udsagt afPaulus i 2 Thess. 2 C.
Her siger han de Hellige, at de
ikke skulde lade sig forvilde i Sin-

det eller forfærde, som om Christi

Dag var nær forhaanden. „Lader
Ingen bedrage Eder i nogenMaa-
de; thi forst maajo Frafaldet kom-
me, og det Syndens Menneske aa-

benbares, Fortabelsens Søn: han,

som modsætter ogophøiersigover
Alt, hvad der kaldes Gud." „Kom-
mer I ikke ihu, at jeg sagde Eder
dette, derjeg endnu varhosEder?"
„Thi Uretfærdighedens Hemme-
lighed yttrer sig allerede krafteli-

gen, alene indtil den, som nu hol-

der ham tilbage, tages bort." „Da
skal den Uretfærdige aabenbares,
hvilken Herren skal fortære med

sin Munds Aand, og tilintetgjøre

ved sin Tilkommeises Herlighed."
Af de foregaaendePauliForud-

sigelser lærer vi, at der var en
ugudelig Indflydelse eller Magt,
somdabegyndteatarbeideiblandt
Folket, hvilken vilde blive stærke-

re og stærkere, indtil den vilde be-
virke et Frafald fra Christi Kir-

kes sande Orden, hvilken Syn-
dens Menneske, eller Uretfærdig-

hedens Hemmelighed vilde mod-
sætte sig og ophøie sig over alt,

hvad der kaldes Gud, indtil Chri-

sti Tilkommelse, ved hvilken Tid
den vilde tilintetgjøres. I Pauli
2detBrevtilTimotneus, 3die Cap.
finder vi følgende mærkelige For-
udsigelse: „Men viid dette, at i de
sidste Dage skulle vanskelig'e Ti-

der være at forvente. Thi Menne-
skene skulle være egenkjærlige,

pengegjerrige, overmodige, hof-

færdige, Bespottere, Forældre uly-

dige, utaknemmelige, vanhellige,

ukjærlige, uforligelige, Bagtalere,

umaadelige, umilde, uden Kjær-
lighed til det Gode, Forrædere,
fremfusende, Opblæste, som mere
elske Vellyst end de elske Gud,
som have Gudfrygtigheds Skin,

men fornægte dens Kraft. Fly og-

saa disse." Cap. 4, 3 V. „Thi den
Tid skal vorde, da de ikke skulle

fordrage den sunde Lærdom, men
efter deres egne Begjeringer, ta-

ge sig selv Lærere i Hobetal, efter

hvad der kildrer deres Øren. Og
de skulle vende Ørene fra Sand-
heden, men henvende sig til Fab-
ler."

Ingen af dem, som nulever, kan
med de samme Antal Ord give en
nøiagtigere Beskrivelse af Nuti-

dens Christendom end Paulus her
har givet. Hvor vil I finde inspi-

rerede Apostler og Propheter
iblandtChristendommens forskj el-

lige Sekter, som taler Guds Ord,
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eftersom de er drevne af den Hel-

lig-Aand? Hvem af dem døber
omvendte Troende til Syndernes
Forladelse, og lover demdenHel-
lig-Aands Gave med medfølgende
Tegn, som at uddrive Djævle og
belbrede Syge? Guds Søn præ-
dikede en saadan Lære, Paulus og
andre Apostler lærte, at Guds
Kraft skulde aabenbare sig ved
Tegn, som fulgte de Troende; Nu-
tidens Christne siger: at de ei var

bestemte for denne Generation,
uden at kunne sige : Sanledes si-

ger Herren. Paulus siger: „Der-
som endog vi eller en Engel fra

Himlen prædiker Eder Evange-
lium anderledes, end vi have præ-
diket Eder det, han være forban-

det." „Aandens Aabenbarelse gi-

ves Enhver; til Een Viisdom, til

en Anden Prophetie, eller at hel-

brede Syge, eller at tale med nye
Tunger, eller at fortolke." Chri-
stenheden fornægter disse tyde-

lige Evangelii Sandheder, som
skrevet er: „De have vendt sig

bort fra Sandheden og henvendt
sig til Fabler."

Til Slutning vil vi sige til Alle,

som attraaer at blive lyksalige,

og som attraaer den Fred, som
kommer ovenfra, søg den ad den
lovmæssige Vei; adlyd Jesu Chri-

sti Evangelium, som nu prædikes
i dets Reenhed og Fylde af de
Sidste Daa'es Hellige Beder og
I skal faae, søger og I skal finde,

banker og der skal oplades for

Eder." Veien er saa tydelig, at en
veifarende Mand, omend en Daare,
behøver ikke at tage feil af den.

Guds lieyjeriny
afJoAn Taylor.

(Fortsat fra Pagina 96.)

Een Ting til om den Gjenstand,

saa er jeg færdig. I Europa har
der i de sidste Aar været et stærkt

Sværmeri for Revolutioner — en
stor Lyst til at grunde republikan-

ske Regjeringer; men lad mig her
bemærke, at Regjeringsformen
ikke væsentlig vil have nogen Ind-

flydelse paa Folkets Tilstand, ei

heller forøge et Lands Hjælpekil-
der. Om etLand er rigt og lykke-
ligt som et Monarki, vil det ogsaa
være det som en Republik, og om-
vendt. Er det fattigt under een
Regjeringsform, vil det ogsaa væ-
re det under en anden. Om Na-
tioner troer det er godt at foran-

dre deres Regjeringsmaade, saa
har de naturligviis Ret til at gjøre

det; men at tro e, at dette vil for-

bedre deres Tilstand og frembrin-

ge Lyksalighed, er aldeles en
Feiltagelse. Lyksalighed og Fred
er Gaver fra Gud, og kommer fra

ham. Enhver Slags Regjering har
sine gode og daarlige Sider. Rom
var ulykkelig under en kongelig
Regjeringsform, og ligeledes un-

der en republikansk. Carthago
som Republik var ikke lykkeli-

gere end mange afdens samtidige

Monarkier; ei heller Corinth, Hol-
land eller Venedig; og Republik-
ken Genua har ikke lagt meget
for Dagen til Gunst for disse Prin-

ciper. Frankrig var ulykkeligt

under sin Keiser, det var ulykke-
ligt under sine Konger og er ulyk-
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keligfc som en Republik. Amerika
er paaaskeé en liden Undtagelse
herfra; menForskjellen ligger ikke
saa meget i Regjeringen, som i

Landets Udstrækning, Jordbun-
dens Frugtbarlied og Hjælpekil-

dernes Mængde ; thi, som jeg al-

lerede har bemærket, „Lynch-Lo-
ven" hersker i en frygtelig Ud-
strækning i Syd og Vest. I Staten

New-York i Øst er derPøbelhobe,
malede som Indianere, der mod-
sætter sig Lovens Embedsmænd,
og gjør det ustraffede; og det er

en tvivlsom Sag, om Personer, der
har betalt sine Eiendomme, skal

besidde dem eller blive fordrevne
af Fæsterne, ikke efter Loven, thi

Constitutionen og Lovene er go-
de, men i dens ufuldkomne Ud-
øvelse ved Massens Skrigen og
Voldsomhed. Jeg henviser tilVan
Ransellers og Andres Godser; og
i Vesten til Joseph og Hyrum
Smith, der blev myrdede i Car-
tage Fængsel uden nogen Bi-

stand, endskjøndt deres Mordere
var kjendte af Statens Embeds-
mænd; og til Stadens Indvaanere,
hvis Antal var 10,000, tilligemed

en 20,000 Andre, fornemmelig
Farmere, Arbeidere og Haand-
værkere, der optog et Land om-
trent 10 engelske Mile bredt og
30 Mile langt, hvoraf det Meste
var veldyrket og eietafBeboerne,
hvilke alle blev tvungne til, ved
lovløse Pøbelhobes gjentagne
Overfald, at forlade etLand, hvori

de ikke kunde blive beskyttede,

og søge et Tilflugtssted i et langt

fraliggende ødeHjem, daderikke
fandtes nogen Kraft i Regjerin-

gen til at yde Hjælp.
Det er kun Bedaarelse at troe,

at en Forandring i Regjeringen
vil forbedre Omstændighederne
eller forøge Hjælpekilderne, me-
dens hele Verden stønner under

Raaddenhed. Om der er tyve
Mænd, som har tyve Pund Brød
at dele mellem sig, saahjælperdet
kun lidet enten det uddeles til tre,

ti eller til Alle ; det vil ikke forøge
Forraadet. Jeg indrømmer imid-
lertid, at der er skamløse Misbrug,
hvoraf vi har nævnt nogle, for-

bundne med alle Slags Regjerin-
ger, og mange Ting, sommedRet-
færdighed kan klages over; men
de opkommer fraMenneskets Ryg-
gesløshed og den raadne og kunst-
lede Samfunds-Tilstand. Giv eet
Sæt Herskere deres Afsked, saa
har I kun de samme Materialier
til at danne andre af; og om de
har et nok saa retskaffent Sinde-
lag, saa er de omgivne af en
Følgerække af Omstændigheder,
hvorover de ikke kan raade, saa
at de ikke kan forbedre dem.

Der er ofte meget Røre an-
gaaende denne Gjenstand; og
mange Folk, som er uvidende om
disse Ting, ledes til at troe, at de-

res Hjælpekilder vil forøges og
deres Omstændigheder forbedres;

men naar de efter megen Strid,

Kamp og Blodsudgydelse finder,

at der ikke regner Brød, Ost og
Klæder ned; at det kun er en For-
andring afMænd, Papirer og Per-
gament, vil naturligviis Misfor-

nøielse og Skuffelse paafølge. Der
er meget, som er godt, og meget,
som er slet i alle Regjeringer; og
jeg søger ikke her at skildre en
fuldkommen Regjering; men at

vise nogle af de Onder, som er for-

bundne med dem, og denyderlige
Uformuenhed i alle Menneskenes
Planer til at gjenoprette en fuld-

kommen Regjering; og da alle de-

res Planer har slaaet feil, saa vil

de slaae feil; thi det er GudsVærk
og ikke Menneskets. Menneskets
moralske Handlefrihed uden Gud
har tabt sin fulde Udvikling ; dets
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Svaghed, Ugudelighed og fordær-

vede Tilstand har sat Verden,

hvor den er, det kan ligesom i et

Speil see sin Uformuenhed og
Uforstandighed, og Intet uden
Guds Kraft kan gjenoprette den.

Det er ikke at undres over, at

hine forskjellige Planer skulde

findes ; thi Verden er i en skræk-

kelig Forfatning. Jesus prophe-

terede om den og sagde: „Jor-

dens Nationer skulde ængstes i

Fortvivlelse, og forsmægte af

Frygt, om de Tings Forventelse,

som skulde komme over Jorde-

rige." Lucas 21, 25-36. Menne-
skene seer disse Ting og deres

Hjerter frygter; Forvirring, Uor-
den, Elendighed, Blod og Øde-
læggelse synes at stirre dem ind i

Øinene; og iMangel afnoget stort,

ædelt og prægtigt, passende for

Tilfældets Fordring, forsøger de

de førnævnte Midler Hig en Ma-
tros, der, i Mangel af en Baad, vil-

de klynge sig med Haardnakken-
hed til et flydende Vragstykke,

for at frelse sig fra den vaade
Grav.
Ei heller kan Menneskene dad-

les fordi de forsøger at gjøre det

Gode; det er visseligt et roesvær-

digt Fore lagende ; og med al den

Egenkjærlighed, Ærgjervighed
og Stolthed forenet med detFore-
gaaende, maa det indrømmes, at

der er megen Oprigtighed, Ærlig-
hed og hæderlig Nidkjærhed.
Der findes mange Philantropi-

ster, som med Glæde vilde forbe-

dre Menneskenes og Verdens Til-

stand, hvis de blot vidste paahvad
Maade. Men de anvendte Midler
svarer ikke til Øiemedet. Enhver
Klasse af Samfundet er besmittet

og fordærvet. „Det ganske Ho-
ved er sygt og hele Hjertet svæk-
ket." Vore Systemer, vor Politik,

vor Lovgivning, vor Opdragelse
og Philosophi er alle lorkeerte,

heller ikke kan vi i Særdeleshed
blive dadlede, thi disse Onder er

Aarhimdreders Affødning. Vore
Fædre har forladt Gud, hans Vei-

ledning, Styrelse og Understøt-

telse, og vi er bleven overladte til

os selv; og vor nærværende For-
fatning er et klart Beviis paa vor
Udygtighed til atregjere; og vore
forbigangne, feilslagne Forsøg
viser tydeligt, at en fremtidig Be-
stræbelse med de samme Midler
vilde være ligesaa unyttig. Ver-
den er syg og der udfordres et

Verdens-Lægemiddel.
(Fortsættes.)

Slemndinaviens Stjerne.

Den 1ste Januar.

Afløsning af 'præsiderende Ældster og Beskikkelser. Med
Begyndelsen af dette Aar er det vor behagelige Pligt at afløse

nedenstaaende Ældster, der have arbeidet længe og trofast i Tje-

nesten, og efter Aandens Veiledning beskikke Andre i deres Sted.

Følgende Ældster afløses med Tilladelse at reise hjem til

Zion: C. C. A. Christensen, O. N. Liljenqvist, Lauritz Larsen,
Christen Larsen, J. Jorgensen og J. Jensen.

Nedenstaaende Ældster beskikkes som følger:

Ældste Niels Wilhelmsen til at overtage den pastorale Vare-
tægt, fra dette Aars Begyndelse, over Kjøbenhavns, Lollands og
Bornholms Conferencer.
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Ældste Hans P. Lund til at eftertræde Ældste C. C. A. Chri-

stensen som Præsident over Brevigs Conference i Norge;
* Ældste Lars Eriksen til at eftertræde Ældste O. N. Liljen-

qvist som Præsident over Kjøbenhavns Conference;
Ældste Peter A. Fjeldsted til at eftertræde Lauritz Larsen

som Præsident over Vensyssels Conference;
Ældste Christopher O. Folkman til at eftertræde Ældste J.

Jørgensen som Præsident over Fredericia Conference;
Ældste Mads Jørgensen til at eftertræde Ældste J. Jensen

som Præsident over Lollands Conference;
Ældste H. Jensen til at eftertræde Ældste Christen Larsen

som Præsident over Bornholms Conference;
De beskikkede Brødre opfordres til at indfinde sig hos os

for at modtage deres Beskikkelser og Instruxer, og derefter begive
sig til deres respektive Arbeidsmarker for at blive bekjendte med
de Pligter, som vil paahvile dem i deres nye Stilling, og overtage
Bestyrelsen, naar de aftrædende Brødre har overleveret alle Ting
i en god og fuldkommen Orden, hvilket vi paalægger dem som en
hovedsagelig Pligt, som vi veed, at de vil udføre .med samme
Iver og Trofasthed, som de har rygtet deres Pligter under deres
Tjenestetid.

Bogregnskabet. Vi har i dette Nummer givet Contoirets

Tilgodehavende for Skrifter, og det vilde være til storFordeel for

Værkets Fremme, at Conferencerne, efterhaanden som de faaer

Midler dertil, betaler Bogbeholdningen, som saaledes bliver Con-
ferencernes Eiendom, og derefter kjøber Contant de Skrifter de
reqvirerer, hvilken Plan er bleven antagen og begyndt at udføres
i Conferencerne i Jylland. Derved bliver Contoiret bedre sat

istand til at fornye Oplagene, og udgive nye Skrifter til Belærelse
for de Hellige og vore Medmennesker. Ved Siden af at prædike
Ordet vil Intet fremme Herrens Værk saa meget, som at udsprede
det trykte Ord. Det vil prædike i mange Huse, som endnu synes
tillukte for Herrens Tjenere, der paa Grund af deres Ringhed i

verdslig Henseende sjelden tilstedes Adgang til de Rige, Mægtige
og Lærde, som, dersom det skrevne og trykte Ord ikke fandtes,

skulde blive i Uvidenhed om Betydningen af det Sidste Dages
Værk. Det er derfor alle de Helliges Pligt af Kjærlighed til Gud
og vore Medmennesker efter yderste Evne at sprede Kundskaben
om Rigets Evangelium; bliv ikke trætte af i en sagtmodig og
ygmyg Aand at frembære det mundtlige Vidnesbyrd, naar en fos-
sende Anledning dertil gives, og bliv heller ikke trætte af ved
Midler og Indflydelse at fremme Skrifternes Udbredelse. Hvor
mange Gange har ikke et skjænket, laant eller efterladt Skrift i

et Huus været et Middel til at bringe Een eller Flere til Erkjen-
delse af Sandheden, til Lydighed mod Evangeliets Fordringer og
til Indgaaelsen af den nye og evige Pagt med vor himmelske Fader.
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Tale,
af Præsident Brigham Young i Tabernaklet den 22de Juni É866.

(Fortsat fra Pag. 85.)

Tredieparten af Himlens Hær-
skarer, som blev nedstyrtet, er

ikke bleven tagen bort, idetmind-

ste ikke detjeg har fundet ud, og
af de andre to Trediedele skal

alle de, som ikke har faaet Lege-
mer, komme og tage dem, for at

faae Anledning til at berede sig til

en herlig Opstandelse og Ophøiel-
se, førend vi bliver færdige med
denne Verden; og de, som er tro-

faste i Kjødet til at opfylde Evan-
geliets Fordringer, vil vinde den-
ne Seier over de Aander, som ikke
har Tilladelse til at tage Lege-
mer, og denne Klasse af Aander
udgjør een Trediedeel afHimlens
Hærskarer.

De, som er døde uden Evange-
liet, er fremdeles plagede af disse

onde Aander, der siger til dem:
„Gaae ikke hen for at høre paa,
hvad den Mand Joseph Smith præ-
diker, eller David Patten eller no-
gen af deres Tilhængere; thi de
er Bedragere."
Aander er ligesaa omgængelige

med Aander, som Legemer med
Legemer, endskjøndt Acinderne
er dannede af saadanne forfinede

Materier, som ikke føles af denne
grovere Organisation. De spad-
serer, taler med hinanden og har
deres Forsamlinger, og gode
Mænds Aander, liig Josephs og
de Ældstes, der har forladt denne
Kirke paa Jorden for at virke en
Tid i en anden Virkekreds, sam-
ler alle deresKræfter og gaaer fra

Sted til Sted og'prædikerEvange-
liet, og Joseph styrer dem og siger:

Gaae frem, mine Brødre, og hvis

de spærrer Eders Vei, saa staae
frem og byd dem at adspredes. I

harPræstedømmet ogkan adspre-
de dem; men dersom nogen af
dem ønsker at høre Evangeliet,
saa prædik for dem.
Kan de døbe dem? Neh Hvad

kan de gjøre? De kan prædike
Evangeliet, og da vi har det Pri-

vilegium at opbygge Zion, saa vil

den Tid vorde, da Frelsere vil op-
komme paaZions Bjerg. Min Bro-
der Joseph talte om denne Gjen-
stand i Formiddags. Nogle af
dem, som ikke er i Forkrænke-
ligheden, vil komme frem og sige:

„Her er Navnene paa et Tusinde,
jeg ønsker at I skal forrette for i

dette Tempel, og naar I er færdige
med dem, vil jeg give Eder et an-
det Tusinde, og Israels Ældste og
deres Hustruer vil gaae frem og
forrette for deres Forfædre, Mæn-
dene for Mændene og Qvinderne
for Qvinderne.
En Mand ordineres og modta-

ger sine Tvætninger, Salvelser og
Begavelser for den mandlige Deel
af sin og sin Hustrues Forfædre,
og hans Hustru for den qvindelige
Deel.

Da vil de sige i Aandeverde-
nen: „Seer I ikke Nogen, som ar-

beider for Eder? Herren erindrer

Eder og har aabenbaret for sine

Tjenere paa Jorden, hvad der skal
gjøres for Eder."
ErAandeverdenen her? Den er

ikke hiinsides Solen, men den er

paa denne Jord, som blev organi-

seret for det Folk, som har levet,

som nu lever, og som vil komme
til at leve paa den. Intet andet
Folk kan besidde den, og vi kan
ikke have noget andet Rige, før-

end vi er beredte til atbeb o e dette
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evindeligen. I Aandeverdenen
gaaer de, sorn har vundet Seier,

frem og bereder Veien for dem,
der lever i Kjødet, og som fuld-

byrder Arbeidet, som Frelsere paa
Zions Bjerg.

For at kunne udføre dette Ar-

beide, vil der ikke alene være eet

Tempel, men Tusinder af dem, og
Tusinder og Titusinder afMænd
og Qvinder vil gaae ind i disse

Templer og forrette for Folk, som
har levet saa langt tilbage i Ti-

den, som Herren vil aabenbare.
Dersom vi er trofaste nok og gaaer
tilbage og opbygger detstoreTem-
pel, som Joseph har skrevet om,

og skulde Herren anerkjende si-

ne Tjeneres Arbeide, giv da Agt,

thi I vil see Een, som I har seet

før, og mange af Eder vil see ham,
som I ikke har seet før, men I vil

kjende ham saa snart I seer ham.
Dette Privilegium kan vi ikke

nyde nu, fordi Satans Magt er saa-

dan, at vi ikke kan udføre det Ar-

beide, som er nødvendigt for at

sætte os istand til at erholde det.

Naar vi atter begynder paaMu-
rene paa Templet, som skal byg-
ges paa dette Sted, vil Efterret-

ningerne derom flyve fra Maine
til Californien. Hvem vil fortælle

dem? De Smaadjævle, som er

rundt omkring her, som er rundt

omkring denne Jord i Aandever-
denen, der vil være Millioner af

dem færdige til at meddele Efter-

retningerne til Djævlene i Mis-

souri, Illinois, Californien,Mexiko

og i hele Verden* Og Spørgsmaa-
let vil være: ,,Hvad Nyt? Der fo-

regaaer nogle djævelske Ting
iblandt Mormonerne, og jeg veed
det. Disse Mormonere burde dræ-

bes." De veed ikke, hvad der op-

vækker disse Følelser hos dem;
det er de Aander, som bestandigt

omgiver dem.

Vi har Alle faaet Aander, som
tager Vare paa os; da Elisæ Tje-
ners Øine blev opladte, saae han,
at de, som var for dem, var flere

end de, som var imod dem. Der
er to Trediedele for os og een
Trediedeel imod os. Der er ikke
een af Adams Sønner og Døttre,

uden de vil blive frelste i et Rige,

og modtage en Herlighed og Op-
høielse til en vis Grad, undtagen
de, som har nydt Evangeliets Pri-

vilegium, forkastet det og syndet
imod den Hellig-Aand; de vil bli-

ve Djævlers Tjenere.
Hvorlænge vil de være til? Jeg

veed ikke, heller ikke bryder jeg
mig derom. Enhver blandt dette

Folk, tilligemed de Hellige, som
har levet før os fra Adams Dage
af indtil nu, og de,, som kan kom-
me efter os, siger Alle: „Byg op
Guds Rige." Hvorfor? For at

frelse JordensIndvaanere og faae

dem Alle ind i et Slags Rige, hvor
de kan blive betjente, saa at ikke
denne organiserede Materie atter

skal vende tilbage til dens oprin-

delige Element, for vi ønsker, at

dette Værk maa blive bevaret.

I veed, at naar I opdyrker en
Avlsgaard, ønsker I ikke at see

den overgroet med Ukrud, og det

vilde saare Eders Følelser at see

Eders Huse,Lader og andre Eien-
domme ødelagte. Sandt nok, I

kan oparbeide flere, men hvorle-

des tro er I Herren føler, som er

langt mere medlidende end vi,

naar han seer Djævelen vinder en
Fordeel over hans Skabninger for

at føre dem bort til Ødelæggelse?
Tro er I ikke, at hans medfølende
Hjerte ynkes over dette Folk, og
at han er vred paa de Ugudelige?
Tro er I ikke, at han ofte føler,-

som om han vilde sige: „O, mine
Børn, hvorfor lytter I ikke til,

hvad jeg siger Eder, hvorfor ta-



Tale af Præs. B. Young. 107

ger I ikke fat paa Livsprinciperne,

og ophører med at følge en Vei,

som vil føre Eder til Fordærvelse?
Jeg har arbeidet paa at frembrin-

ge denne Organisation, og jeg øn-

sker ikke, at mit Arbeide skulde

være spildt, men jeg ønskerinder-

ligen, at I vilde lytte til de Raad,
jeg giver Eder, og at I vilde bere-

de Eder til at vedvare evindeligen

og komme i min Nærværelse; men
dersom I ikke kan gjøre dette,

og adlyde en celestial Lov, adlyd
da idetmindste Loven i et Rige,

hvor jeg kan sende EngletilEder,
og jeg vil sende dem for at veder-
qvæge og betjene Eder, og jeg vil

opreise Eder og gjøre Eder glade
og lykkelige, og vil fylde Eder
med Fryd og Fred."
Det er vor Forretning at leve

efter vor Religion, og det er alt,

hvad vi har at gjøre. „Men," si-

ger Een, „jeg troede vi skulde
avle Korn." Jeg har mange Gan-
ge sagt Eder, at jeg ikke vilde

give noget for Eders Tro, uden I

føier Gjerningerne dertil. Hvor-
ledes vil I tage fat paa at opbygge
Riget?
Jeg ønsker nu at forlade den

Gjenstand, som vi har betragtet,

thi jeg synes, at jeg har talt nok
om den for Nærværende, og vil nu
sige Eder, hvorledes Iskalberede
Eder til at opbygge Guds Rige og
frelse de Oprigtige af Hjertet.

Her er vi i disse Bjerges Dale,
ogjeg siger, at der findes ikke et

Folk paa Jorden, som vilde leve
her, undtagen de Sidste Dages
Hellige, og det synes næsten at

være mere, end de kan taale at

forblive her. Nu, dersom de vilde

være ligesaa gesvinte til at lytte

til Raad, som de er til at erhverve
Rigdomme, og som de er til at til-

fredsstille deres egne Tilbøielig-

heder, vilde vi ikke see de haarde
Tider, vi nu seer.

Da vi først kom hid, havde vi

ikke været to Uger paa dette

Sted, førend jeg saae store Cot-
tonwood Kanalen, som vi nu ar-

beider paa, ligesaa tydeligt, som
jeg nogensinde vil see den, naar
den er fuldført, og I vil endnu see

Baade paa den. Den maa være
der, hvorfor? For at opholde dette

Folk. Troer I, vi behøver det

Vand, som nu er ubenyttet i de af

Naturen dannede Kanaler? Siig,

Søstre, om I troer, vibehøvermere
Vand til at vande med? Ja, I gjør;

thi Erterne hentørres for Eder,
og I vil sandsynligviis heller ikke
faae mange Agurker til at Iseg^e

ned.

Har dette Folk været ligesaa

gesvint til at lytte til Raad, som
til at blive rigt? Nei, og mange af

Eder vilde heller bede Herren at

sende Regn, end tilegne sig ved
eget Arbeide det Vand, som altid

flyder fra disse Bjergkløfter. Jeg-

sigerEder nu, som jeg før har sagt,

at jeg ikke har stor Tro til at bede
om Regn, og selv om jeg havde
Tro og Magt til at bringe Regn
paa Sæden i disse Dale, vilde jeg
ikke gjøre det. Hvorfor ikke?
Fordi det vilde paadrage mange
af Eder dorske, lade og dovne
Vaner, og enhver Hedning, som
kom her igjennem, vilde tragte

efter Eders Avisgaarde og sige:

„Dette er detsmukkeste Land,jeg
nogensinde har seet, hvor rige I

er, hvor godt Eders Qvæg trives

paa Høiene, Eders Korn voxer
næsten uden detArbeide at dyrke
Jorden."
De vilde snart begynde at faae

Lyst til Eders Arvelodder, disse

Huse og denne Stad, og det vilde

kun vare nogle faa Aar førend vi
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var nødte til at forlade dette Sted,

eller til at stride imod dem. Men
som det nu er, er der intet Folk,
som vilde boe her, undtagen de
Sidste Dages Hellige, og de er

unegtelig det bedste Folk paa
Jorden, selv om jeg undertiden
revser dem, og hvad jeg siger er

sandt, thi Nogle fortjener Rev-
selse.

Jeg troer ikke, at Enochs Stad
gjorde større Fremskridt i samme
Tidsrum end dette Folk har gjort

i disse sex og tyve Aar af deres

Løbebane, hvilket taler meget for

dem. Hvo ellers vilde boe her?
Ingen. Sæt Hedninger her og siig

dem, at de skulde indesluttes her,

saa vilde de ansee sig for at være
i et værre Fængsel end i en Straf-

feanstalt

Knurrer nogle af Brødrene saa
smaat og siger, at hvis det ikke
var for „Monuonismen," vildede
gjøre saa og saa? Hvad vilde de
gjøre? Er der noget andet Folk,
som vilde gjøre det saa godt, som
Igjor? Nei, intet andet.

Naar jeg linder Feil hos Folket
fordi de ikke lytter tilRaad, er det

fordi jeg ønsker, at de skal leve

saaledes, at de snarligen kan er-

holde Retfærdigheds Belønning,

og at de ikke maa vente for længe
paa den.

Dette er et godt Folk, end-
skjøndt der er Nogle iblandt os,

som ikke handler ret. Lad Hed-
ningerne nedsætte sig her, saa vil-

de I snart see Halse blive over-

skaarne og høre Riflernes skarpe
Knald ved Vandudtagene. Der
vilde blive langt mere Fægtning
for Vand, end der eriblandt„Mor-
monerne," endskjøndt nogle af

dem stjæler det nu.

Mange af Brødrene føler lige-

som jeg; dersom Nogen skulde

komme og stjæle bort mit Vand,
medens mit Korn voxede, vilde

jeg sige: „I vil avle Korn, vil I

ikke? Vel, driv paa; thi vi vil faae

det, dersom I avler det.

Her sidder en Mand, som jeg nu
kan see, der siger, at jeg er en
større Despot end Keiseren af
Rusland. Kanskee jeg er,thiskul-

de jeg see de Fattige lide, da kun-
de jeg bedre slaae Bunden op paa
Meeltønderne end Alexander den
II, og give Indholdet til de Fat-
tige med et bedre Hjerte, end han
kunde.
Hvo i den vide Verden kunde

leve her fredeligere end vi? Ingen;

og jeg takker Gud for haarde Ti-

der. Troer I Hedningerne ønsker
dette Land? Nei, de siger: „Det
er et forbandet Land, og jeg siger

„Halleluja;" thi det er netop det

Land, jeg foretrækker, et Land,
hvor Ingen vil leve, foruden dem,
som er villige til at holde Guds
Bud.

Jeg ønsker at være tyrannisk

nok, dersom det er det rette Ud-
tryk, for at gjøre Eder til gode
Mænd og gode Qvinder. Arbeid
af alle Kræfter iaar, og see om vi

ikke kan gjøre Forberedelser for

næste. Dette er netop det Land,
hvori Hellige kan opdrages; vi

har seet Hvede voxe her næsten
af sig selv, og der kunde ikke
være noget bedre Land til at op-

amme Hellige i.

Hvis en Person er oprigtig for

Gud, og han har mere end han be-

høver til sit eget Brug og ikke er

gjerrig, vil han uddele det til dem,
som ikke har, saa Ingen tiltræn-

ger at gaae foruden den fornødne

Føde. Jeg veed, der er Mange
her, som har givet meget Meel
bort, og de har paa ingen Maade
lidt Mangel paa Grund af deres
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Gavmildhed. Der sidder enMand
her paa Forhøiningen, som siger,

at hans Hustru har skrabet Bun-
den paa Meeltønden og har den
paafølgende Morgen gaaet hen
for at skrabe den bedre foratgive

Mere til de Fattige og har da fun-

det den halv fuld. Hun spurgte,

om han havde kommet det deri;

han svarede nei. Vel, sagde bun,

jeg tømte den igaar Aftes.

Herren ønsker at prøve Eder;
men skal vi sige, at vi vil sammen-
dynge Guds Velsignelser, for at

vi kunne sige, at vi har en stor

Mængde til vort eget Brug? Nei,

men deel det ud, og gjordet med et

ærligt Hjerte i alYdmygh ed, og lad

dem, som modtager Velsignelser,

modtage dem med et ærligt Hjerte

i al Ydmyghed og med Taknem-
melighed. Nogle, som har, vil hol-

de det tilbage, og nogle af de Fat-
tige er begjerlige og vil snappe
lidt her og lidt der og lægge det

op eller forøde det. Hvisl vedbli-

ver med Eders Begjerlighed, vil

Eders Formue minke og svinde

hen.

Lad de Fattige, som maa stole

paa at faae Brød af deres Brødre,
efterat de selv har gjort alt, hvad
de kan for at erholde det, være
taknemmelige og ikke tage imod
mere end der udfordres til Brug
paa en nøisom Maade. Ved at føl-

ge en saadan Fremgangsmaade
vilde Ingen lide Mangel.
Nogle er frygtagtige og mang-

ler Tro og Tillid til Gud, og Andre
er altfor knebne ; dette er Aarsa-
gen til, at Mange har været i en
saadan Knibe. Jeg indbyder at-

ter, som jeg saa ofte har gjort, de,

som er mistrøstige og bange for,

at Gud vil forlade dette Folk, til

at drage herfra, dersom de ikke
ønsker at være Hellige og sætte
Tillid til de Helliges Gud. Jeg
ønsker saadanne Folk vilde reise

;

jeg skal være glad, dersom de vil

reise. Jeg vilde ikke, at de skulde
forblive her; jeg vilde heller give
dem Meel og hjælpe dem afsted,

fordi de er en Forbandelse for de
Hellige. Og dersom Djævelen
indskyder i deres Hjerter, at de
bør reise, veed jeg, at der vil gaae
en vis Deel af hine onde Aander
med dem, og dog vil der altid

komme fuldt op af Andre.
Alt hvad jeg forlanger afEder

er, at I skal henvende Eders Sind
paa Jesu Christi Evangelium og
være Hellige; jeg vil ikke forlange
noget Andet paa denne Jord af
Eder, uden at leve saaledes, at I

kan kjende Guds Sind og Villie,

naar I modtager den, og da adly-

de den. Hvis I vil gjøre saa, vil I
blive beredte til at gjøre mange
andre Ting, og I vil finde, at der
er meget Godt, som skal gjøres.

Vi har ingen Tid at give bort til

Narrestreger; thi vi har saa Me-
get for os, som vi sandsynligviis

kan gjøre for at holde Skridt med
den Deel af vore Brødre, som er

gangne til det andet Sted.

Og naar vi er kommen ind i den
Virkekreds, hvor Joseph er, saa

. er der endnu en anden Afdeling,
og derpaa en tredie, og saa en
fjerde, osv. i en evig Fremadskri-
clen til Ophøielse og evige Liv.

Det er den Ophøielse, jeg tragter

efter. Maa Gud velsigne Eder.
Amen.
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Joseph Swniths JLevnetslb'b.

Januar. 1836. (Fortsat fra Pag. 89).

Fredag den 29de. Bivaanede
Skolen og læste Hebraisk. Mod-
tog nogle Linier fra Præsidenten
over de Ældstes Qvorum; de øn-
skede at vide, hvem de skulde
modtage , hvilket jeg besvarede
mundtligen.
Om Eftermiddagen indbød jeg

hele min Faders Familie og an-
stillede en Fest, og fortalte mine
Følelser med Hensyn til dem. Min
Fader udtalte patriarkalske Vel-
signelser paa Hovederne afHenry
Gannet, Charles H. Smith, Ma-
rietta Carter, Angeline Carter,
Joanna Carter og Nancy Carter.
Dette var en Glædestid for mig,
og hele Familien frydede sig til-

sammen. Vi fortsatte vorForsam-
ling til omtrent Kl. 8 om Aftenen,
og talte om Guds Godhed imod
os i at aabne vore JØine, saa at vi

kunde see Himlens Syner, og i at

sende os sine hellige Engle til at

betjene os med Livets Ord. Vi
sang Guds Priis i beaandede Me-
lodier, og vi følte og nød Kraften
af Kjærlighed og Enighed.
Løverdag den 30te. Bivaanede

Skolen som sædvanligt, modtog
adskillige Besøgere og viste dem
Abrahams Optegnelse. Hr. Seixas
vor hebraiske Lærer, undersøgte
den med dyb Interesse, og erklæ-
rede, at den uden al Tvivl var ori-

ginal. Han er en Mand af en ud-
mærket Forstand, og har Kjend-
skab til mange Sprog, som blev
talt af de Gamle, og han er en hæ-
derlig Mand, saavidt jeg endnu
kan dømme.
Ved en Conference af Kirkens

Præsidentskab blev det besluttet,

at Ingen ordineres til et Embede i

Kirken i Kirtland uden de for-

skjelligeQvorumers Stemme, naar
de er forsamlede for at afhandle
kirkelige Anliggender.

Besluttet: At Alva Beeman, de
Ældstes Præsident, paalægges at

give Kirkens Præsidenter en Nav-
neliste over de forskjellige Æld-
ster, udgjørende hans Qvorum, og
alle andre Ældster, som ikke til-

hører noget af de nu grundlagte
Qvorumer.

Besluttet: At Harvey Whitlock
gjenoptages i Kirken i fuldt Sam-
fund efter hans Gjendaab, og der-

efter ordineres til Overpræstedøm-
met.

Oliver Cowdery,
Skriver.

Om Aftenen gik jeg op i Over-
værelserne af Herrens Huus, og
satte de forskjellige Qvorumer i

Orden. Underviste de Halvfjerd-

sin dsfcyves Præsidenterangaaende
Ordenen af cl eres Salvning, og op-

fordrede dem at gaae frem og
salve de Halvfjerdsindstyve. Da
jeg havde sat alle Qvorumerne i

Orden, vendte jeg tilbage til mit

Hjem, thi jeg var bleven træt for-

medelst den bestandige Uro og
Arbeide med at sætte alle Autho-
riteterne i Orden, og i at bestræbe
mig for at rense dem til den høi-

tidelige Forsamling ifølge Her-
rens Befaling.

Søndag den 31te. Bivaanede
Gudstjenesten i Skolehuset, orga-

ganiserede de forskjellige Qvoru-
mer af Kirkens Authoriteter, be-

skikkede Dørvogtere til at holde
Orden ved Dørene paa Grund af

Trængselen, og for at forebygge,

at Huset ikke skulde blive altfor

opfyldt. ZionsHøiraad benyttede

den første Deel af Dagen til at
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tale eftersom de var veiledte, og
at fortælle Erfaringer, Prøvelser,

osv.

Eftermiddagen. Huset kom til

Orden som sædvanligt, og Præsi-

dent Sidney Rigdon holdt en kort

Tale, og vi forrettede Brødsbry-
delsen.

Om Aftenen foretog min Fader
Velsignelsen af tre Brødre hos
Præsident O.Cowdery's. Tilbragte

Aftenen hjemme.
Mandag den 1ste Februar 1836.

Bivaanede Skolen som sædvan-
ligt, og organiserede tilsammen
med den anden Committee en an-

den Klasse af Tredive for at mod-
tage Hr. Seixas Forelæsninger
over Hebraisk.
Varetog om Aftenen Organise-

ringen af Overpræsternes, Æld-
sternes, de Halvfjerdsindstyves
og BiskoppernesQvorumer i Over-
værelserne i Herrens Huus, og ef-

ter at have velsignet ethvert Qvo-
rum i Herrens Navn, begav jeg
mig hjem, havde en anden Sam-
menkomst medHr. Seixas, vor he-

braiske Lærer, og fortalte ham
noget af Guds Handlemaade med
mig, og fremsatte nogle Beviser
for ham om det sidstedages Værk.
Han lyttede venligen og gjorde
ingen Indsigelser.

Tirsdag den 2den. Bivaanede
Skolen som sædvanligt, og vare-
tog forskjellige Pligter.

Gik til Skolehuset om Aftenen
og hørte et aandfuldt Foredrag,
holdt af Præsident Rigdon. Han
gav et Omrids af vor Tro, viste

Adspredelsen og Indsamlingen af
Israel fra Skriften, og Josephs
Træ i Ephraims Hænder, særskilt

fra Mose. Det var en underhol-
dende Forsamling, og Aanden bar
Vidnesbyrd, at det behagede Her-
ren.

Onsdag den 3die. Bivaanede
om Formiddagen vor hebraiske
Forelæsning.
Om Eftermiddagen, studerede

tilsammen med OliverCowdery og
Sylvester Smith. Modtog mange
Besøgere og viste dem Abrahams
Optegnelser. Min Fader velsig-

nede Tre med en patriarkalsk

Velsignelse. Præsident Alva Bee-
man leverede en Liste paa Halv-
fjerdsindstyve af hans Qvorum,
bestemte, om Gud vil, til at danne
et andet Qvorum af de Halvfjerd-

sindstyve.

Torsdag den 4de. Bivaanede
Skolen og hjalp til at danne en
Klasse af to og tyve Medlemmer,
som skulde læse Kl. 3 Efterm. De
andre treogtyve læser Kl. 11. Den
første Klasse repeterer eet Qvar-
teer før 10 Form., og den anden
eet Qvarteer før 2 Efterm. Vi har
en stor Mangel paa Bøger, men
har besluttet at gjøre det Bedste
vi kan. Maa Herren hjælpe os til

at erhverve dette Sprog, saa at vi

kan komme til at læse Skrifterne

i det Sprog, hvori de blev givne.

Fredag den 5te. Bivaanede
Skolen og hjalp Committeen med
at gjøre Foranstaltninger til at

forsyne den 3die og 4de Klasse
med Bøger; besluttede at dele

Bibelen i flere Dele til nævnte
Klassers Gava; fortsatte mine Stu-

dier i det Hebraiske; modtog ad-

skillige Besøgere, og varetog for-

skjellige Pligter.

(Fortsættes.)
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Conferencen. Agenten. Gjæld.

Kjøbenhavn Å. P. Trane . . . 816 Rdl. 1 Mk. 9 Sk.

Aalborg. J. C. Klingbeck . , 394 — " — n —
Fredericia. R. Mikkelsen . . . . . 377 — >• — 15 —
Fyen. A. Hansen . . . « 402 — 3 — 7 —
Lolland. N. Mortensen . # é 214 — 1 — 10 —
Bornholm. J. P. Folkman . # , 198 — 1 — 3 —
Vensyssel. J. C. Thomsen 414 — << — 9 —
Skaane. Adler . . . , # 498 — 2 — 11 —
BreYig. C. C. A. Christensen 805 — 2 — 11 —
Stockholm. L. Nilsson . . . . . 730 — 5 — 13 —

Summa 485i — 2 — 8 —

Diverse Debitorer.

Rdl. Mk. Sk. Rdl. Mk. Sk

Trai sport 4851 2 8 Transport 4889 2 12

N. P. Petterson . . . 12 n A. Grønbeck . . • . . 9 3 8

A. Nielsen . . 4 - ,, A. Weihe . . . , , 13 2 14

Jurgens . . . 2 » 11

4 . 6
Johan Liljenstrøm
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2
4

2
1

4
Kohl .... 10

H. Christophersen 3 5 11 Sergeant Runde > • • 2 3 :•

H. Hendriksen . » 2 4 Luminary Office . . 57 4 8
Niels Andersen . 11 3 4

Lateris 4889 2 12 Summa 4979 2 8

Indbetalte Bogpenge.

H. Jensen 247 Rd. - Mk. 15 Sk.

R. Mikkelsen 5-j — 5 — 1 —
A. Hansen 23 — —
C. C. A. Christensen 50 — - — - —
A. P. Trane 402 —
N. Adler 75 — - — - —

Summa 850 — - — - —

Indhold.

Side.

Evangeliets første Principer ... 97.

Guds Regjering (fortsat) 101.
Redaktionsbemærkninger 103.

Side,

Tale af B. Young (fortsat) .... 105.
Joseph Smiths Levnetsleb (fortsat) Ho.
Contoirets Tilgodehavende .... 112.

„Skandinaviens Stjerne" udkommer den 1ste og 15de i hver Maaned og faaes
paa Contoiret i Lorentzens Gade Nr. 504, A. 5. Stuen tilvenstre og paa alle konge-
lige Postcontoirer.

Udgivet og forlagt af H e c t o r C. H a i g h t.

Trykt hos F. E. Bor din 5.


