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Slkaiidinaviens Stjerne.
Organ for de sidste Dages Hellige.

Sandheden, Kundskaben, Dyden og Troen ere forenede.

é. Aarg. Nr. 14. Den 16. April 1867. Priis: 6 Sk. pr. Expl.

Jfødeme — det-es Slejæbne-
(Fra ,,the Western Standard.")

,jOg Herren skal bortsprecle

dig iblandt alle Folk fra den ene
Jordens Ende til den anden/' var

een af Forbandelserne, udtalte af

Moses, Guds Prophet, imod Is-

rael, dersom de skulde blive uly-

dige. Opfyldelsen heraf er skeet

med en mærkværdig Nøiagtighed.
Fra Polen tilÆqvator— imellem
Nordens frosne Gletcher og paa
Sydens brændende Ørkener, i

Trængselen i de folkerige Han-
delspladse og Stæder i de tempe-
rerede Zoner, og vandrende een-

somme og forladte overStepperne
og de tørre Sletter i Asien og
Afrika — sees Efterkommerne af

Ouds Eiendomsfolk — Børnene
af ham, som Gud hædrede med sit

Venskab. Blandede med alle Na-
tioner, fødte under den samme Re-
:gjering, aandende den samme
Luft, talende det samme Sprog,
underkastede de samme Foran-
dringer — ere dedogforskjellige!
Medens andre Nationer, organi-

serede og sammenbundne med de
stærkeste Baand, som Menneske-
ne have kjendt, ere svundne hen
og have tabt deres Væsens Een-

hed, ere dog Jøderne, der have
opholdt sig iblandt dem som et

opbrudt og adspredt Folk uden
Prophet, Konge og Lovgivere,

endnu til, idet de endnu haand-
hæve deres særegne Skikke, be-

vare deres Fædres Sprog, og end-

nu nære, med uforandret og urok-

ket Tro, Haabet om Forjættelsen,

at „den, som adspredte Israel, skal

samle ham, og bevare ham, sora

en Hyrde sin Hjord."
Denne aldrig svigtende Tro

paa Guds Forjættelser til Abra-
hams Børn, er een af de adspredte

og som Nation opløste Jøders for-

underlige Særegenheder. Men
hvo er det, der har opmærksomt
gjennemlæst og studeret Prophe-
tens klare og herlige Forudsigel-

ser med Hensyn til Tilbagebrin-

gelsen af de Overblevne til deres

eget Land, som kan forundre sig

over deres Tiltro? Har ikke Gud
ved de samme Proplieters Mund,
som forudsagde deres Adspredel-

se med en saa mærkværdig Nøi-

agtighed, ^ogsaa forudforkyndt
deres Tilbagebringelse til deres

esrne Lande? De have erfaret —
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skrækkeligen erfaret — Sandhe-
den af de gjorte Forudsigelser
med Hensyn til deres Adspredelse,
og skulle de ikke klynge sig til

de haabindgydende Prophetier

angaaende deres herlige Fremtid?
Sikkerlig, der er Trøst at blive

hentet fra den Kundskab at, efter

de have været adspredte til Jor-

dens fire Qvarterer, „skulde Her-
ren lægge sin Haand den anden
Gang at gjenvinde Levningen af

sit Folk," at „han skulde opreise

et Banner for Nationerne, og skul-

de tilbageføre de Fordrevne af

Israel og samle de Adspredte af

Juda." Opløste som en Nation og
i mange Lande berøvede de Ret-

tigheder og Privilegier, som ud-

strækkes til deres Medborgere,
kunne de visselig opmuntres ved
at skue fremad, hiinsides de Van-
skeligheder og Prøvelser, som
ligge imellem dem og den fulde

Nydelse af deres Længsler, til

den Tid, da „de skulle gjøres til

een Nation i Landet paa Israels

Bjerge— da een Konge skal være
Konge over dem alle — og da de
ikke mere skulle være to Natio-

ner." De kunne sikkerligen finde

Glæde i Udsigten, hvor fjern den
end monne være, at Jerusalem
skal igjen opbygges og beboes af

Børnene til dens gamle Grund-
læggere og Herrer— at dens Ga-
der igjen skulde opfyldes med
Oldinger og Matroner, „de Gamle
støttende sig paa sin Stav for Al-

derdoms Syld" — at dens Lege-
pladse endnu eengangskullegjen-
lyde af Børnenes Munterhed midt
i den. Disse ere de Forjættelser,

som understøtte dem, og som have
holdt dem opret under deres Li-

delser og Forurettelser fra Slægt

til Slægt.

Og disse Prophetier maae alle

opfyldes, Tiden maa komme, og

enhver Iagttager kan ikke andet
end blive vaer dens hurtige Nær-
melse, da Hedningernes Fylde
maa indgaae, indtil hvilken Tid
den Forhærdelse, som kom over
en Deel af Israel, skulde vedblive.
Israel skal opreises fra den forag-
telige Stilling, hvori hansaalænge
har været. Han er bestemt til at
blive Hovedet og ikke til at tjene.

Han skal igjen blive begunstiget
af Gud. Men endskjøndt Herren
har givet disse opmuntrende For-
jættelser om tilkommende Her-
lighed, Lyksalighed og Uafhæn-
gighed, da Jøderne endnu een-
ganggjenindsættes i deres Fædres
Arvelande, har han dog gjort det
let forstaaeligt, ved Propheternes
Ord, at de vil indsamles til deres
egne Lande i Vantro. Mange af
Christenhedens Samfund over-

seer denne Kjendsgjerning, eller,

dersom de see den, troe de ikke,
at det vil blive saa, men gjøre iv-

rige Anstrængelser til at omvende
Jøderne, smigrendesig uden Tvivl
med, at det vil lykkes dem. Skrif-

tens Vidnesbyra gaaer ud paa at

bevise, at efter de have flyttet til

Jerusalem, og de omkringboende
Nationer, fristede af Plyndrelyst,
angribe dem, vil Jesus aabenbare
sig, „Herren min Gud skal kom-
me og alle de Hellige med dig,"

og befrie dem fra deres Fjender
ved at gaae frem i Striden for

dem. De vil anerkjende ham som
deres længe forventede Messias,

det Væsen, hvis Aabenbarelse de
saa brændende havde ønsket,men
de ville ikke erkjende ham som
Jesus af Nazareth, hvem deres

Fædre havde korsfæstet, det Væ-
sen, hvem deres Fædre havde lært

dem at troe, at han var en Bedra-
ger; derfor skulle de spørge med
Forundring: „Hvad ere disse Vun-
der i dine Hænder?" og han skal
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svare: „De med hvilke jeg blev

slagen i mine Venners Huns."
Et saadant Spørgsmaal og et saa-

dant Svar vilde være meningsløst,

dersom de allerede troede, at

han var det Væsen, hvem deres

Fædre havde korsfæstet.

At Tiden hurtigen nærmer sig,

da Jøderne vil vende tilbage til

deres egne Lande, maa være ty-

deligt for Alle som troe, at en saa-

dan Ting vil nogensinde finde

Sted. En fordomsfriere Politik er

bleven antaget med Hensyn til

detle Folk, end som forhen ud-

mærkede Hedningernes Maade
at behandle dem paa, og en Til-

bøielighed til at hjælpe dem til at

erholde Besiddelsen af deres Fæ-
dres Land, faaer gradviis mere
Indpas hos Europas Stormagter.

Forud for Indsamlingen af de
Fordrevne af Israel, og de Ad-
spredte af Juda, skulde Herren,

siger Propheten, opreise et Ban-
ner for Folket, hvortil Hedninger-
ne skulde søge. Alle Jordens Ind-
byggere formanes ogsaa af den
samme Prophet at lægge Mærke
til, „naar hani)pløftede et Banner
paa Bjergene.^'' Dette Arbeide,
eller denne Opløften af Banneret
og Forsamlen af Hedningerne,
omtales at være inderlig forenet

med Indsamlingen af de Fordrev-
ne og Adspredte af Israel og Ju-

da. Naar det fandt Sted, kunde
vi fornuftigviis skue fremad til

Opfyldelsen af Forudsigelsen an-

gaaende dem. Kan ikke dennær-
værende Indsamling til Utah Bjer-

ge af dem, der almindeligen ved-
kjendes at være af Hedningerne,
ansees som en Opfyldelse af den-
ne Forudsigelse? Kan det ikke
antages som et Vidnesbyrd, tilli-

gemed de andre Vidnesbyrd, der
ere saa letfattelige, at Israel skal

indsamles, og at deres Indsamling
er nær ved at gaae i Opfyldelse?
Vi ledes til at antage efterProphe-
tens Ord, at Banneret, som skulde
opløftes, skulde blive opløftet af

Herren. Det skulde være et Ar-
beide, paa hvilket han skulde læg-
ge Haanden. Hvem tilskrives Op-
løftelsen af Banneret paa Utah
Bjerge, hvortil Hedningerne sø-

ge? Det er visseligen Herren, og
han er Ophavsmanden til Bevæ-
gelsen.

De meest herlige og sjælevæk-
kende Prophetier, yttrede af Pro-
pheterne og nedskrevne i deres

Optegnelser, staae i Forbindelse
med denne Gjenstand. De sidste

DagesVærk beskjæftigede for en
stor Deel deres Tanker, og de
skildrede den Periodes Tildragel-

ser i etlevende ogglødendeSprog.
De forstod vel, at den vilde blive

„Tidernes Fyldes Huusholdning,"
Tiden, da han vilde ,,samle alle

Ting til eet i Christo, baade de,

som ere i Himmelen, og de, som
ere paa Jorden" — at det var det

Arbeide, hvorved den store Fuld-
endelse skulde tilveibringes, hvor-

om de havde talt og skrevet— da
Kundskab skulde skjule Jorden,
og Aanden udgydes over altKjød.
Nutidens Jøde, saadan som han

gaaer paa vore Gader, er et le-

vende, aandende Vidnesbyrd til

Gunst for Troværdigheden af

Skriftens Ord. Beviset kan sees i

hans Ansigtstræk, Gang, Lader,
Sædvaner og enhver Ting henhø-
rende til ham. Gud har stemplet

ham som et særegent Væsen; han
har bevaret ham for et særegent
Øiemed. Fyrretyve Aarhundre-
der ere henrudne siden den Al-

mægtige bød hans store Stamfa-
der at forlade sit Fødeland og
gaae til et Land, som han vilde



212 Jøderne — deres Skjæbue.

give ham og hans Sæd efter ham.
Men endskjøndt Aarhundreder
cre rullede hen, og mægtige Na-
Ttioner have opstaaet og omkom-
met , og næsten ethvert Spor af

deres Tilværelse er bleven udslet-

tet, har Gud dog ikke forglemt
sin Tjener eller sine Forjættelser:
„Han vil have Miskundhed med
Jacob og endnu udvælge Israel.'^

Guds Reyjeriny
?S John Taylor.

Femte OapHel.

(Fortsat fra Pagina 196.)

Mennesket klynger sig naturli-

-geutil Jorden; der synes at være
noget Medfødt i dets Natur, som
drager og binder dets Tilbøielig-

lieder til Jorden, derfor stræber

det af alle sine Kræfter at faae

saa meget Land i Besiddelse, som
det med Rimelighed kan erholde,

og ikke altid paa en retskaffen

Maadc, men Krige er bleven førte

for at erobre Territorium og Be-
siddelser paa Jorden. Men hvad
gavner det alt til, foruden Gud!
Det er saa langt fra atgavneMen-
nesket, men skader derimod, der-

som det erholdes ved Svig; thi

lian har at stedes til den Undersø-
gelse, som Ingen kan undgaae.
Og om Omstændighederne her gi-

Ter ham Magt over hans Broder,
saa gaaer han hen for at dømmes
for den samme Undertrykkclses-
liandling, naar han forlader denne
Verden og fremstilles for Gud; og
det han med saa urolig Længsel
tragtede efter at erholde i denne
Verden, er hans Forbandelse i

den næste. En ærlig Tragten ef-

ter Eiendom er ikke urigtig; men
-Ingen kan have en varig Fordring
<lerpaa, med mindre det er givet

ham af Gud. Marker, Eiendom-
me, Besiddelser ugdette Livs Vel-

signelser er ikkun gavnlige, da
de er helligede og bruges med
Hensyn til den tilkommende Ver-
den. Der er Arvelove indførte i

England, og jeg troer i andre
Lande, som sikkrer den ældste
Søn, eller Arving, Besiddelsen af
Jordegodset. Dette har sin Op-
rindelse fra ovennævnte Følelse,

og tildeels fra de gamle Israeliters

Skikke, som omtales i Skriften;

og Familien søger paa denne Maa-
de at vedligeholde deres Navne.
De kan gjøre dette for en Tid;
men dersomMennesket rigtig for-

stod sin sande Stilling, vilde det

have et herligere Formaal for

Øie. Skriften siger os, „at enhver
god og fuldkommen Gave kom-
mer fra Gud;" at Mennesket kan
ikke modtage noget uden det, som
gives ham fra Oven. Menneskene
have erobret og taget, kjøbt og
solgt Jorden uden at adspørge
Gud, Men deres Besiddelser skul-

le ødelægges tilligemed dem ; de
kunne ved Lov sikkre dem for en
Tid for deres Efterkommere, men
Guds Hellige vil tilsidst arve Jor-

den baadc for Tid og Evighed.
Abraham havde Løftet om sine

Besiddelser paa en ganske ander-

ledes fast Fod end de Ovennævnte.



Guds Regjering. 213

Herren aabenbarede sig for ham
og sagde: „Og jeg vil give Dig,

og din Afkom efterDig, det Land,
som Du er fremmed udi, ganske
Canaans Land til en evig Eien-

dom/' 1 Moseb. 17, 8. Denne
Pagt var en evig, endskjøndtAbra-
ham eiede ikke Landet, thi Ste-

phanns siger: „Han gav hamintet
deraf til Eie, end ikke en Fod-
bred/' Ap. Gj. 7, 5. Og Paulus
sagde: „Formedelst Tro varAbra-
ham lydig, der han blev kaldet, i

at udgaae til det Sted, som han
skulde tage til Arv; og han gik

ud, dog han ikke vidste, hvor han
kom. FormedelstTro opholdthan
sig i Forjættelsens Land, som i et

fremmed, boende i Pauluner med
Isaak og Jacob, som vare Medar-
vinger til samme Forjættelser; thi

han forventede den Stad, som ha-

ver Grundvold, hvis Bygmester
og Forarbeider er Gud." Hebr.

11, 8— 10. Her finde vi altsaa, at

et Land gaves Abraham ved For-
jættelse, et Land, som han ikke
eiede; men han skal eie det; thi

han forventede en Stad, som har
Grundvold, hvis Bygmester og
Forarbeider er Gud." Han skue-
de fremad til Forløsningen af sit

Afkom, Grundlæggelsen af Guds
Rige, og Arven af disse Velsignel-

ser evindeligen. Dersom Nogen
betvivler dette, saa læs Jeremiæ
31 Capitel og Ezechiel fra 36te til

39te Capitel, hvori der fremstilles,

at Israel skal samles til deres eget
Land. at det skal blive ligesom
Edens Have og ikke mere ligge

øde. Ezechiel taler om de Dødes
Opstandelse, og om Tilsammen-
komsten af Been, Kjød, Sener og
Hud, om en levende Hær; om
Foreningen af Judæ og Israels

Nationer til een; og som en Følge
af den store Udvikling af Guds
Kraft, skulde Hedningerne blive

fulde af Forundring; og tilsidst

skulde Guds Tabernakel plantes

i deres Midte for stedse. Læsder-
paa fra det 47de til det sidste Ca-
pitel af Ezechiel, og man vil finde

en Beretning ikke alene om Jø-
dernes og de ti Stammers Gjen-
indsættelse, men ogsaa at Landet
virkelig uddeles til dem i Arve-
lodder, efter de forskjellige Stam-
mer, ifølge Forjættelsen given
Tusinder af Aar forud til Abra-
ham. I det 13de og 14de Vers af
det 47de Capitel henviser han til

dette og siger: „Saasagde denHer-
re. Herre : dette er Landemærket,
efter hvilket I skulle tage Landet
til Arv, for de tolv Israels Stam-
mer: Joseph skal have tvende
Parter. Og I skulle tage det til

Arv, den ene som den anden, over
hvilket jeg haver opleflet min
Haandf og soret at give Edersi Fæ-
dre det; og dette Land skal falde

Eder til Arv." Saaledes finde vi,

at Forjættelsen til Abr.aliam, an-

gaaende Landet, vil vorde bog-
staveligen opfyldt. Atter, jeg vil

henvise mine Læsere til det 14de
Capitel af Saeharias. Jeg vil der-

paa henvende deres Opmærksom-
hed til Beseglingen af de tolv

Stammer, omtalt i det 7de Capitel

af Aabenbaringen, hvor Tolvtu-

sinde af enhver Stamme besegles,

og spørge : Hvor skulle disse re-

gjere? Svaret er, paa Jorden, til-

ligemed dem, „af enhver Nation,

og Stamme og Folk og Tunge-
raaal, som have tvættet deres Kjort-

ler og gjort dem hvide i Lammets
Blod." Jesus siger: „Abraham
saae min Dag og glædede sig;"

Hvad! glædede han sig over at

see sit Folk fordrevet, adapredt

og plyndret; Jerusalem nedtraadt,

den jødiske Nation, Templet og
Regjeringen ødelagt, og hans Af-

kom forbandet paa Jordens Over-
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flade; eller var det Jesu anden
Tilkommelse, da de skulde blive

gjenindsatte, Satan bunden, For-
jættelserne, givne ham og hans
Afkom, opfyldte, og Elendighed
og Sorg afskaffet? thi efter Pauli

Vidnesbyrd, „skal det ganske Is-

rael frelses !" Abrahams Anskuel-
ser, angaaende Land og Besid-

delser, vare ikke saadanne, som
jQseres afMenneskene i vore Dage;
men de vare ikke alene timelige,

men evige ; og om Verden var un-

der Ledelsen af den samme Gud
som Abraham, vilde de styres af

det samme Princip; og noget, som
er mindre end dette, er forbi-

gaaende, midlertidigt, kortvarigt,

og opfylder ikke Hensigten af

Menneskets Skabelse.

Jeg kan ikke slutte dette Æm-
ne bedre, end ved at give en An-
førsel af P. P. Pratts „Advarsels
JRøst"Side 55: „Ved denne Tid
begynde vi at forstaae Frelserens

Ord: „Salige ere de Sagtmodige,

thi de skulle arve Jorden." Matth.

5,5. Ogsaa den Sang, som Johan-
nes hørte i Himmelen, hvilken

sluttede saaledes: „Vi skulle re-

gjere over Jorden." Aabenb. 5, 10.

Læser! bliv ikke forfærdet, sæt,

at du skulde blive henrykt tilHim-
melen, der at staae med de Igjen-

løste af enhverNation, Slægt, Tun-
gemaal og Folk, og forenes med
dem i Sang; ogtildinForbauselse
er al Himmelen fyldt med Glæde,
medens de stemme Udødelighe-

dens Harper i frydefuld Forsmag
paa enDag, naar de skulle regjere

paa Jorden — en Planet, nu un-

der Satans Herredømme, et Op-
holdssted for Usselhed og Elen-

dighed, frahvilken din gladeAand
havde taget Flugten, og som Du
formoder, et evigt Farvel. Du
kunde maaskee blive forfærdet

for et Øieblik, og spørge ved Dig

selv, hvorfor har jeg aldrig hørt
dette Æmne besynges iblandt
Kirkerne paa Jorden? Vel, min
Ven, Svaret vilde være, fordi Du
levede paa en Dag, da Folk ikke
forstod Skriften. Abraham vilde

fortælle Dig, at Du skulde have
læst Guds Forjættelser til ham, 1

Moseb. 17, 8., hvor Gud ikke al-

ene lover Canaans Land til hans
Sæd til en evig Besiddelse, men
ogsaa til ham. Du skulde have
læst Stephani Vidnesbyrd, Ap. Gj.

7, 5., ved hvilket Du vilde have
lært, at Abraham aldrig havde ar-

vet de forjættede Ting, men var
endnu i Forventelse at blive op-
reist fra de Døde, og blive bragt
til Canaans Land for at arve det.

Ja, vilde Ezechiel sige, dersom
Du havde læst det 37te Capitel af
mine Prophetier, vilde Du have
fundet en udtrykkelig Forjættel-

se, at Gud vilde aabne det ganske
Israels Huses Grave, deres, som
vare døde, og samle deres tørre

Been tilsammen, hvert i sit eget
Sted, og lade Sener og Kjød og
Hud komme paa dem, og give sin

Aand i dem, og de skulle leve ; og
derefter, istedetfor at optages til

Himmelen, skulle de føres ind i

Canaans Land, hvilket Herren
gav dem, og de skulle eie det.

Men endnu forbauset kunde Du
vende Dig til Job ; og han forun-

dret over at finde Een ubekjendt
med en saa tydelig Gjenstand,
vilde udbryde: Har Du aldrig

læst mit 19de Capitel, fra det23de
til det 27de Vers, hvor jeg siger:

Gid mine Taler maatte nu blive

skrevne ! gid de kunde prentes i

en Bog! sigende, atjeg vidste min
Frelser levede og skulde staae

paa Jorden i de sidste Dage, og
atjeg skulde see ham i mit Kjød,
jeg og ikke en anden; skjøndt

Orme skulde fordærve mit Le-
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gerne? Endog David, Israels be-

hagelige Sanger, vilde erindre

Dig om hans 37te Psalme, hvor

han gjentagende siger, at de Sagt-

modige skulle arve Jorden evin-

deligen, efter at de Ugudelige ere

udryddede. Og sidst afAlle, vilde

Frelserens Røst behageligen lyde

i dine Øren, som han i Bjergpræ-
dikenen erklærer eftertrykkeli-

gen: „Salige ere de Sagtmodige,

thi de skulle arve Jorden.^' Til

disse Ting vilde Du svare: Jeg-

har visseligen læst disse Steder,

men man har mig altid lært at

troe, at de ikke skulle forstaaes

saaledes, og derfor har jeg aldrig

forstaaet dem førend nu. Lad mig-

gaae og fortælle Folket paa Jor-

den, hvor forunderlig mine Øine
ere blevne opladte, siden jeg an-

kom i Himmelen, kun ved at have
hørt en kort Sang. Det er sandt,

at jeg har hørt meget afHimme-
lens Herlighed beskrives, medens
jeg var paa Jorden, men kunde
aldrig komme paa den Tanke, at

de glædede sig ved Forestillingen
om, at de skulde komme tilbage

til Jorden. Frelseren vilde sige:

„De har Moses og Propheterne,
dersom de ikke ville troe dem,
saa troe de ikke heller, om ogsaa
Een skulde opstaae fra de Døde.

(Fortsættes.)

JPrøver •kunderne

!

(Uddrag af Joseph Smiths Journal for April 1842.)

(Fortsat fra Pag. 159.)

Under Indflydelsen af denne
Aand blev Irvingitternes Kirke
organiseret af disse Qvinder;
Apostler, Propheter osv. bleve
snart kaldte, og en systematisk
Tingenes Orden indført, som for-

an er omtalt. En Herr Baxter (si-

denefter een af de fornemste Pro-
pheter) efter at have været i een
af deres Forsamlinger, siger: „Jeg
saae en Kraft aabenbaret og tænk-
te, at det var Guds Kraft, og bad,
at den maatte komme over mig

;

det skete saa, og jeg degyndte at

prophetere." Otte eller ni Aar
siden (fra 1842) havde de omtrent
60Prædikanter, som gik paaLon-
dons Gader og bar det Vidnes-
byrd, at London skulde være Ste-

det, hvor de „to Vidner/* omtalte
i Johannis Aabenbaring, skulde
prophetere-, at (de) „Kirken og
Aanden" vare de to Vidner, og at,

naar tre og et halvt Aar vare til

Ende, skulde der blive et Jord-
skjælv og stor Ødelæggelse, og
vOr Frelser skulde komme. De-
res Apostler bleve sammenkaldte
til den bestemte Tid, og ventede
paa Tildragelsen, men Jesus kom
ikke, og Prophetien blev da tve-

tydigen bortforklaret. De havde
hyppigen Tegn, givne dem af

Aanden for at bevise dem, at det,

som blev dem tilkjendegivet, skul-

de finde Sted. Hr. Baxter beret-

tede om en Paavirkning, han hav-
de angaaende et Barn. Det blev
ham tilkjendegivet, at han skulde
besøge Barnet og lægge Hænder-
ne paa det, og at detskulde blive

helbredet; og for at bevisQ ham,
at dette var af Gud, skulde han
møde sin Broder paa et bestemt
Sted, og han skulde tale visseOrd
til ham. Hans Broder tiltalte ham
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nøiagtigen paa den Maade, som
Aabenbaringen havde bestemt.

Tegnet fandt Sted, men da han
lagde sine Hænder paa Barnet,

kom det sig ikke. Jeg kan ikke
borge for Troværdigheden af den
sidste Angivelse, eftersom Herr
Baxter ved den Tid havde for-

ladtIrvingitterne, men det erover-
eensstemmende med mange afde-

res Foretagender, og man har al-

drig forsøgt paa at benægte Sa-

gen.

Der kan spørges, var der No-
get i alt dette, som var m-igtigt?

1) Kirken blev organiseret af

Qvinder, og „Gud satte i sin Kir-

ke, forstApostler,for detandetPro-
pheter;" og ikke forst Qvinder;
men Herr Irving satte i sin Kirke,
først Qvinder, for det andet Apost-
ler, og Kirken blev grundlagt og
organiseret af Qvinder. EnQvin-
de har ingenRet til at grundlægge
eller organisere en Kirke; Gud
sendte dem aldrig til at gjøre det.

2) Disse Qvinder pleiede at tale

midt under en Forsamling og iret-

tesætte Herr Irving eller enhver
Anden i Kirken. Skriften siger

bestemt: „Du skal ikke udskjælde
en Ældste, men tale til ham^ som
til en Fader;" ikke alene dette,

men de anklagede hyppigen Brø-
drene, sættende sig sasdedes i Sa-

tans Sæde, som udtrykkeligen kal-

des „Brødrenes Anklager.^'

3) Hr. Baxter annammede Aan-
den ved at bede om den, uden at

efterkomme Anordningerne, og
begyndte atprophetere, hvorimod
den bibelske Maade til at erholde

den Hellig Aands Gave er ved
Daab og Hænders Paalæggelse.

4) Som vi have anførtmedHen-
syn til Andre, Propheternes Aand
er Propheterne underdanig, men
disse rropheter vare Aanderne

underdanige, idet Aanden regje-

rede deres Legemer efter Behag.
Men der kan spørges, hvorle-

des Hr.Baxter kunde faaeetTegn
fra en anden Person? Til dette

ville vi svare, at Hr. Baxters Bro-
der var under den samme Aands
Indflydelse som han selv; og idet

Broderen var under den samme
Aands Indflydelse, kunde han let-

telig bringe ham til at taletilHerr

Baxter hvadsomhelst Aanden vil-

de indgive ham; men der varikke

Kraft i Aanden til athelbrede Bar-

net.

Atter kunde derspørges,hvoraf

det kom, at de kunde tale i Tun-
gemaal, dersom de vare af Djæ-
velen? Vi ville svare, at de kunde
bringes til at tale i et andet Tun-
gemaal, ligesaa vel som i deres

eget, da de vare under hiin Aands
Indflydelse, og Djævelen kan fri-

ste Hottentotten, Tyrken, Jøden,

eller hvilkensorahelst anden Na-
tion; og om disse Mænd vare un-

der hansAands Indflydelse,kunde
de følgeligviis tale Hebraisk, La-
tin, Græsk, Italiensk. Tydsk eller

ethvert andet Sprog, som Djæve-
len forstod.

Nogle vilde sige : „Prøver Aan-
derne" ved Ordet. „Hver Aand,
som bekjender Jesum Christura

at være kommen i Kjødet, er af

Gud. Og enhver Aand, som ikke

bekjender Jesum Christum at væ-

re kommen i Kjødet, er ikke af

Gud." 1 Joh. 4, 2. 3. Een af Ir-

vingitterne anførte dette Skrift-

sted, medens han var under Ind-

flydelse af enAand, og sagde der-

paa: „Jeg bekjender Jesum Chri-

stum at være kommen i Kjødet."

Og dog sloge disse Prophetier

feil ; deres Messias kom ikke ; og
de store Ting, som de talte, ere

blevne til Intet. Hvorom er Talen



Prøver Aanderne! 217

her? Talte ikke Apostelen Sand-

hed? Jo, visselig, men han talte

til et Folk, somvare underkastede
Dødsstraf, det Øieblik de antoge

Christendommen ; og Ingen uden
Kundskab om Kjendsgjerningen

vilde bekjende den ogudsætte sig

selv for Døden ; og dette blev føl-

geligen givet som et Kj endemær-
ke for Menigheden, eller Menig-
hederne, hvortilJohannes skrev.

Men Djævelen udraabte ved en
vis Leilighed ; „Jeg kjender Dig,

hvem Da er, Du Guds Hellig el^'

Her var en fri Tilstaaelse under
andre Omstændigheder, at „Jesus

var kommen i Kjødet. Ved en an-
den Leilighed sagde Djævelen:
„Om Paulus vide vi, og Jesus
kjende i'/," naturligviis at være
kommen i Kjødet. Ingen Mand,
eller Samling af Mænd, undtagen
de regelmæssig constituerede Au-
thoriteter. Præstedømmet og Ga-
ven at bedømme Aander, kan ad-
skille sande fra falske Aander.
Denne Magt besad de i Apost-
1ernes Dage, men den har været
borte fraVerden i mange Aarhun-
dreder.

(FortsæUes.)

SlteunttintMviens Stjerne,

Den 15de April.

Som et ikke uvigtigt Tegn, at Herren har Barmhjertighed
med sit Folk og ihukommer Miskundhederne og Pagterne, som
han gjorde med Fædrene, og alt mere løsner Baandene, afskaffer

Tvangslovene, som binde Menneskenes Samvittighed, og aabner
Adgangen endnu mere for Evangeliets Fremtrængen i Skandina-
vien, kunne vi med Glæde nævne den Lov om Ophævelsen af
Tvangs-Barnedaaben, som nyligen er vedtaget af den danske Rigs-
dag og stadfæstet af Kongen og lyder saaledes:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade, Konge til Dan-
mark etc. etc., gjøre vitterligt, at Rigsdagen har vedtaget og vi

ved vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:
§ 1. De i Forordningen af 30te Mai 1828 §§ 5 og 6 an-

ordnede Tvangsmidler for Forældre, der ikke inden den i be-
meldte Forordnings § 1 foreskrevne Frist efterkomme den dem
paahvilende kirkelige Forpligtelse til at lade deres nyfødte Børn
døbe, skulle for Fremtiden bortfalde.

§ 2. De i § 1 ommeldte Tvangsmidler ville derimod frem-
deles komme til Anvendelse paa saadanne Forældre, naar de ikke
i det Seneste inden et Aar efter Barnets Fødsel for Sognets Præst
og Kirkebetjent opgive det Navn, de ville have Barnet tillagt, til

Indførelse i Kirkebøgerne, og skal da en Udskrift af disse, for-

saavidt Barnet ikke senere maatte blive døbt, i alle borgerlige
Forhold træde istedetfor Daabsattest.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

JPrederiU JR»
(L, S.)

Hall.
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Altsaa er for Danmarks Vedkommende den tvungne Barne-
daab afskaffet, og det er overladt til Forældrenes eget Godt-
befindende enten de ville lade deres nyfødte Børn døbe eller ikke;
den eneste Forpligtelse Loven paalægger dem er, at anmelde til

Indførelse i Kirkebøgerne det Navn, de ville have Barnet tillagt.

Denne er i Sandhed en liberal Lov, der staaer i Harmoni med
Grundlovens § om fri Religionsøvelse, og giver Enhver Frihed til,

i religiøs Henseende at handle efter Samvittighedens og Guds
Ords Bydende. Gid Menneskene maatte komme til Overbeviis-
ning om Sandheden af, at hvo der troer, (det aabenbarede Rigets
Evangelium) og bliver debt (paa den rette Maade og ved den
rette Myndighed) skal blive salig (det er, skal blive frelst i Guds
Rige); men den yom ikke troer (det sande Evangelium, og følgelig

heller ikke lader sig døbe paa den rette Maade og af den rette

Myndighed) skal blive fordømt (skal ikke blive frelst i Guds Rige,
fordi de forkastede og ikke adløde sammes Evangelium).

Vi gratulere Danmarks Indvaanere til den forøgede Reli-

gionsfrihed; den er en Guds Gave, og Giveren tilkommer Tak og
Priis derfor, og vi opfordre Alle paa det Kjærligste, at ransage
de hellige Skrifter, som gaves til de forrige Dages Hellige, saa-

velsom de, der ere givne de sidste Dages Hellige, og de ville

finde, at de i alle Dele stemme overeens, og at det Budskab, som
nu forkyndes paa Jorden, og som Menneskene kalde Mormonisme,
er det aabenbarede Rigets Evangelium, der skulde forkyndes for

alle Stammer, Tungemaal og Folk, førend Enden kommer, og
hvis Tjenere skulde indsamle Guds Folk, opbygge Zion, gjen-

oprette alle Ting, forberede Christi anden lilkommelse og Mil-

lenniet, eller Christi tusindaarige Regjering; om hvilke Ting alle

Propheter, fra Verdens Begyndelse af, have talt.

For at begynde dette store forberende Arbeide, opreiste

Herren i denne Tid og Slægt en Prophet, Joseph Smith, hvem han
aabenbarede sig selv for, sendte sine Engle til, paalagde det sande
Præstedømme, lod ham frembringe det evige Evangelium, og be-

myndige Andre til at bære det ud til Jordens Nationer, og
raabe: „Omvender Eder og troer Rigets Evangelium, og lader

Eder døbe i den Herres Jesu Navn til Syndernes Forladelse og I

skulle faae den Hellig Aands Gave." Om end Propheten Joseph
og Flere med ham ere blevne ihjelslagne og have delet Prophe-
ternes Skjæbne i alle Tidsaldre, er dog Værket ikke standset.

Nei! det ruller frem med mægtig Kraft, og vil vedblive at rulle

Ifrem indtil det faaer gjort, hvad det skal, indtil det faaer indsamlet

enhver oprigtig Sjæl, indtil Zion er opbygget, indtil alle Ting
ere forberedte, indtil Messias kommer, indtil alle Ting ere fuld-

kommede, og Riget er underlagt Faderen, og Gud er bleven

Alt i Alle.

Det er sandt, at Menneskene kunne modsætte sig dette

Værk, og tilsyneladende standse det i dets Fremgang; deterogsaa
sandt, at Menneskene, indhyllede i Traditioner, forblindede af

menneskeopfundne Systemer, kunne forkaste det; men siger dette,
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^t Guds Hensigter skulle tilintetgjøres og Saliggjørelsens Plan
kuldkastes formedelst Menneskenes Modstand? Visseligen nei!
Naar Guds Langmodighed og Barmhjertighed har havt sit Krav,
da vil Retfærdigheden træde frem og kræve 8it, og Herrens Vrede
vil optændes over de Gjenstridiges Hoveder, og Jorden vil vorde
renset ved Krige og Plager og Pestilentse og Jordskjælv og en
fortærende Ild. Derfor har Herren beredt Tilflugtssteder for sit
Folk, hvortil de drage, og hvor Herren vil bevare dem, medens
han udfører sine Straffedomme over dem, som ikke frygte ham,
.€g ikke ere hans Evangelium lydige.

ne Helliges Eenheel — liroeleirste€€Jb i Christa.
(Fra „the Millennial Star.'-)

(Fortsat fra Pag. 2OO.)

4) Medens Sekterismen lærer
Overøsen, Bestænken, Neddyp-
pen, eller ogsaa ingen Daab, er-

klærer den mormonske Theologi
udtrykkeligen: „Uden Nogen bli-

ver født afVandogAand kan han
ikke indkomme i Guds Rige."
Dette er ogsaa anseet som ikke-
væsentligt af Nutidens Christne,
men ikke saa af de sidste Dages
Hellige. Dersom det ikke havde
nogen høiere Betydning, det ved-
ligeholder Overeensstemmelsen
imellem dem og det gamle Guds
Folk. „Døbte til eet Legeme."' og
Principerne for Eenhed og Bro-
derskab ere endnu udførte. Men
atter, det kan med Føie spørges,
dersom Sekterne havde modtaget
een Daab — vare blevne døbte til

eet Legeme, mon de da vilde ble-
vet Sekter? Hvorledes kan da
denne Sag være uvæsentlig? Der-
som Kjævleri reises om Tyven
paa Korset, og fromme Menne-
sker, som aldrig bleve døbte, hen-
vise vi alligevel tilJesu Ord:„Uden
Nogen bliver født af Vand og
Aand, kan han ikke indkomme i

Guds Rige.'' De sidste Dages

Helliges Religion har imidlertid,

ligesom den Petrus annammede,
en større Foranstaltning, end den
Sekterismen tilbyder, en Foran-
staltning, som ikke alene omfatter
fromme Folk, som ei har havt det
Privilegium at blive døbte, men
ogsaa dem, som aldrig hørte Jesu
Navn i dette Liv. Endskjøndt Sa-
liggjørelsens Plan er nøiagtig i

dens Betingelser, indskærper den
dog ikke hiin egenkjærlige Parti-

aand, som er saa saare ømfindtlig
over de Enkelte, der udgjøre en
liden Commune eller Nation, men
omfatter den hele Menneskeslægts
talrige Millioner. Trøsten kom-
mer: „Thi derforblev ogsaaEvan-
geliet prædiket for de Døde, at

de skulde dømmes ligesom Men-
neskene i Kjødet; men leve for

Gud i Aanden." Saaledes fortsæt-

ter den mormonske TheologiEen-
hedens og Broderskabets Kjæde
efter saadanne almeenomfattende
og frisindede Principer, der vilde

bespotte detKjævleri, som er reist

om Tyven paa Korset, eller det
fromme Folk i en liden Sekt.

5) Den HelligAands Gave, ved
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Haandspaalæggels e , danner et

andet Overeensstemmelsespunkt
imellem de sidste og de forrige

Dages Hellige, baade som et Sam-
fund, og imellem ethvert Medlem
af Kirken særskilt. Mormonsk
Theologi indrømmer ingen grund-
torskjellige Undtagelser og For-
andringer i Guds Huusholdning
og Handlemaade med sit Folk,
heller ikke i de Helliges Erfaring
og Opførsel. Den indrømmer dog
saadanne, som ere af en tilfældig

og betinget Natur; saaledes for

Exempel er Folket i disse Dage
ikke bleven befalet eller paalagt

at blæse i Vædderhorn for Jeri-

chos Omstyrtelse, Endskjøndt
den erklærer, at de, som forkaste

Evangeliet, ville vorde fordømte,

paastaaer den dog ikke, at den,

til hvem det aldrig blev sendt, skal

fordømmes, fordi han ikke adlød
det. Men disse ere ikke grundfor-

skjellige Undtagelser og Foran-
dringer; ei heller vil den tilstede

nogle saadanne. De sidste Dages
Hellige have de samme Lærdom-
me som de forrige Dages med
Hensyn til den Hellig Aands Gave,
Væsen og Egenskaber. Idenapo-
stoliske Kirke i Peters Dage var

Haandspaalæggelsen ved Een,
som havde Myndighed, Maaden,
hvorpaa man meddeelte den Hel-

lig Aand til døbte Troende. Saa-
ledes er det ogsaa i den sande
apostoliske Kirke, gjenoprettet af

Gud ved Propheten Joseph Smith.
Ifølge Guds Folks Erfaring i for-

rige Dage var den Aand een,

som gav Kraft, Propheti, Aaben-

baringer og herlige Tilkjendegi-

velser — een, hvis Tjenestefor-

retning det var at lede dem ind i

al Sandhed og tilveiebringe en
Tilstand af Eenhed og Broder-
skab. Det er i Sandhed forudsagt

af de gamle Propheter, at i de sid-

ste Dage skulde Guds Aand ud-
gydes over alt Kjød,og dens Virk-
ninger blive saa almindelige, at

Eendrægtighed skulde endog
komme til at finde Sted imellem
Markens Dyr, ogLøven ligge ved
Siden af Lammet. De sidste Da-
ges Hellige modtager den Hellig
Aands Væsen, Virkninger og Mis-
sion just overeensstemmendemed
deres Brødres Anskuelser og Er-
faring i forrige Tider. De troe

ikke, at Aanden vil være uover-
eenssteramende med sig selv i no-
gen Tidsalder, hverken i Væsen,
Virkninger eller i Ordinancen,
hvorved den meddeles. Dersom
den er forandret, vilde den være
ulig den uforanderlige Gud. Den
vilde ophøre at være sig selv. For
Exempel, dersom Christenheden
har været regjeret af den Hellig
Aand, niaa den Aand sikkerlig

have forandret sig i dens Væsen,
Virkninger og i enhverEnkelthed.
Den er bleven til mange istedet-*

for een, idet den hverken frem-
bringer Overeensstemmelse imel-

lem Medlemmerne af de nyere
Samfund, eller imellem dem og
det gamle Guds Folk. Men dersom
vi betragte dens Virkninger, som
fremstillede i de Helliges Liv og
Erfaring i firetusinde Aar, finde vi

den som en sig selv liig og uforan-
derlig Aand. Det er overeens-
stemmende med den HelligAands
Gave, Virkninger og Tilkjende-
givelser, som beskrevet i Guds
Folk Historie igjennem hine fire-

tusinde Aar, at de sidste Dages
Hellige annammer Forjættelsens

Hellig Aand. Saaledes vedlige-

holdes Overeensstemmelsen imel-

lem Kirkens Medlemmer i alle

Tidsaldere, og Enigheds og Bro-
derskabets Baand udstrækkes.

6) Gud aabenbarede altid hans
Sind 02: Villie for sit Folk. Umid-
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dolbar og vedvarende Aabenba-
riiig er eu theocratisk Eegjerings
Alpha og Omega. Uden den kan
den store sidste Dages Uddeling
hverken have nogen Tilværelse,

Vedbliven, Begyndelse eller En-
åe. Enten der er nogen Virkelig-

hed eller ikke i Kirken, som er

grundlagt formedelst Propheten
Joseph, saa er det rette rrincip
der. Imidlertid kunne mange Tu-
sinder bevidne, at det er en Vir-

kelighed, og at Gjenoprettelses-

tiden er begyndt. Atterfortsættes

Overeensstemmelsen, og Eenhed
og Broderskab sættes igjennem.

7) Guds Folk kjendte bestan-

digen Sandheden af deres Reli-

gion. Deres Historie er et efter-

trykkeligt og uafbrudt Vidnes-
byrd, at den Almægtige gav Aa-
benbaringer. Engle tjenede og
Tegn fulgte de Troende, og den
Hellig Aand tilkjendegav dens
herlige Kraft. Men sekteriske
Christne bevidne, at deikkekjen-
de Sandheden afderes Religioner,
at saadan Kundskab kan ikke er-

holdes i dette Liv, at Gud giver
ikke Aabenbaringer, Engle tjene

ikke og Tegn følge ikke de Troen-
ende; og at Aanden lægger ikke
for Dagen sin undergjørende Ind-
flydelse som fordum. Dette er
sandt, forsaavidt det angaaer dem
selv. De sidste Dages Hellige
derimod er eet med de Gamle an-
gaacnde disse Ting. Titusinder
af dem ville bevidne, at deres
Brødres Erfaring, Propheternes,
Apostlernes og de Troendes i tid-

ligere Tider, stemmer overeens
med deres egen. Ved enhver ny
Udvikling af „Mormonismen"
brænderEenheds- ogBroderskab-
aanden med større Styrke, Kjæ-
den bliver længere, og Organisa-
tionen mere almindelig, indtil den
omfatter hele Guds Familie.

8) Det sidste Dages Værk har
fra dets tidligste Begyndelse sig-
tet til at nedbryde gamle Nationa-
liteter iblandt dem, som annam-
mede det. En høiere Nationalitet,
de Helliges, indbefattes i denne
store Bevægelse. Det har gaaet
næsten til hele Verden, og dannet
eet Folk og Rige af forskjellige
Slægter, Stammer og Tungemaal;
det har givet dem een Tro, eet
Haab, een Interesse, een Skjæbne.
I Sandhed, det har blot det ene at
give. Mange ere ikke overeens-
stemmende med dets Aand. Det,
som ikke er „Mormonisme," an-
see denne Kirkes Medlemmer for
at være noget Andet, og de have
intet Samfund med det. De ere
ubekjendte med den forunderlige
Logik, som lærer, at Mennesker
ere enige,justnaar der erMenings-
forskjellighed iblandt dem. De
forstaae ikke, hvorledes Christi
Legeme kan være afdeelti Sekter;
hvorledes Calvinister, Methodi-
ster, Baptister, Protestanter, Ca-
tholikker, Qvækere, Sværmere
Skjælvere osv., kunne alle være
af een Religion og besidde den
Hellig Aand. De Hundredetusin-
der af Sidste Dages Hellige, som
ere adspredte over Verden, have
nøiagtigen den samme Tro; de
haabe de samme Ting og liave
kun een Interesse og Skjæbne.
Det er sandt, at Nogle ere komne
videre i Værket end Andre, men
saavidtsom deresUdvikling stræk-
ker sig, stemme de alle overeens.
Det er ogsaa sandt, at der gives
endnu iblandt dem Levninger af
gamle Traditioner, Nationaliteter,
Skikke ogTænkemaader; at de
ere endnu ikke fuldkommede til

eet. Men tagerman i Betragtning,
at Kirken sammenHgningsviis er
i sin Barndora, og den uhyre og
vedblivendeIndstrømmen afFolk,
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næsten fra enhver Nation, Stam-
me, Tungemaal og Sekt, udgjø-

rende, før deres Omvendelse, de
næsten uendelige Afarter i Sam-
fundene, kunne vi frimodigt paa-

staae, at deres Nærmelse til Een-
hed ikke har sin Lige i den hele

Menneskeslægts Historie. Det er

udtrykkeligen forstaaet af dem,
at de samme Lærdomme og Leve-
regler, som Authoriteterne og
Kirkens Samfund modtager, maae
ogsaa være Rettesnoren for en-

hver af densMedlemmer. De vide

alle, at for dem er der blot een

Vei, een Interesse, eet Haab, een
Bestemmelse og een Maade at

handle paa. Man maa dog ikke
forstaae os saaledes, at dette ud-

strækker sig til Udslettelsen af

Menneskenes Eiendommelighe-
der og Handlefrihed. Afvexling

i Harmoni er forenelig med Enig-

hed; det er i Sandhed Enighed.
Men Splid og uovereensstemmen-
mende Handlemaade iblandt et

Folk er hverken Harmoni eller

Enighed. „Mormonismen" er den
samme i 1857 somden var i 1830.

Liig dens Ophavsmand, den ufor-

anderligeGud, den forandres ikke.

Den blot udvikler sig og voxer til

større Forholde og Modenhed.
Den samme Aand, som inspire-

rede den i Barndommen, styrer

den i Manddommen. Alle, som
have gjort sigbekjendte med dens

Historie, maae vide, at den kom-
mer ikke i nærmere Forbindelse

med Hedninge-Samfund og Prin-

ciper, end den gjorde for 23 Aar
siden. Den adskillende Kløffud-

vider sig mere og mere, og dette

er tydeligt følt afAlle, som ere be-

kjendte med denne Kirke. Deere
den samme „underlige Sekt" over-

alt — det samme særegne Folk.

Mormonernes Eiendomraelighed,

deres Lighed med hverandre, og

deres tydelige Adskillelse fra Nu-
tidens christne Samfund bliver

mere slaaende hver Dag. Det er

mærkværdigt til hvilken Udstræk-
ning Eenhed og Overeensstem-
raelse imellem dem allerede har
voxet. Betragt kundetstoreSam-
fundsskridt i Kirken — „Polyga-
mil'^ Eet Aar eller to efter dets

almindelige Forkyndelse begynd-
te Hundredetusinder, dernaturlig-

viis havde ligesaa meget imod det

som andre Folk, at nære det, finde

Behag i det, ja glæde sig i det, og
vilde hellere nedlægge deres Liv
end afvige fra den hellige, gud-
dommelige Indstiftelse. Fem Aar
siden var detfaa af dets Fjender^

som ikke vilde have forudsagt, at

Indførelsen af en saadan Ægte-
skabsorden maatte ophæve „Mor-
mon-Kirken." Men see! ethvert

Udviklingstrin af dette Værk har
kun gjort Grundvolden bredere
for Eenhed og Broderskab imel-

lem de Sidste Dages Hellige og
Guds gamle polygamiske Folk.

9) Fra Begyndelsen af denne
Kirke har Aanden at samles sam-
men til eet Legeme været mærk-
værdigen lagt for Dagen i dens

Bevægelser. De Hellige gjør de-

res Udfrielse fraHedningesamfun-
det til Gjenstand for deres Bønner
Aar efter Aar.^ De skue med læng-

selsfulde Øine til den Dag, da de
skulle faae det Privilegium til at

forlade deres Fædreland, deres

gamle Hjemsted, deres Venner,

Beslægtede og Ungdoms Optrin

for at gaae til det af Gud beskik-

kede Sted. Dette er et mærkvær-
digt og slaaende Særkjende i de-

res Historie. De samles for at op-

bygge Zion, for at styrke deres

Enigheds og BroderskabsBaand,
for at grundfæste sig som eetFolk

i politisk Henseende, ligesom de

ere eet i aandelig Henseende. Et
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iøinefaldende Resultat af denne
Indsamling,som letteligensees, er

at eet Sprog vil vorde talt af et

Folk fra enhver Nation, Stamme
og Tungemaal. Denne Bryden
op afgamle Nationaliteter, denne
Samling til eet politisk Samfund,
og denne Talen eet Sprog, er sik-

kerlig Noget, der ligner en Mod-
gift for den Forbandelse, som
rammede Menneskeslægten ved

Sprogforvirringen og den store

Adspredelse af vor Slægt. Det er

umuligt i en indskrænket Artikel
at indlade sig paa Enkelthederne
af Overeensstemmelsen iraellem

de sidste og forrigeDages Hellige,

menNok er bleven sagt for at vise,

at Udviklingen af Mormonismen
sigter til Eenhed og Broderskab
iblandt alt Guds Folk.

JBIamdinger.

Prøvelser i Livet. Livet bestaaer ikke ganske af store Onder
eller tunge Prøvelser, men af den vedvarende Fornyelse af mindre
Onder og lettere Prøvelser for den sædvanlige og beskikkede
Øvelse af christelige Dyder. At bære over med vore Omgivelsers
Feil, med deres Svagheder, deres daarlige Dømmekraft, deres

slette Opdragelse, deres forvendte Sindelag — at taale Tilside-

sættelse, naar vi føle at vi fortjente Opmærksomhed, og Utaknem-
melighed, naar vi forventede Taknemmelighed — at fordrage
Selskab med ubehagelige Folk, hvem Forsynet har stillet i vor
Vei, og hvem han maaskee har anbragt eller bestemt til at prøve
vor Dyd — disse ere de bedste Øvelser for vor Taalmodighed og
Selvfornegtelse, og saa meget bedre som vi ikke selv have valgt

dem. At taale Ærgrelse i Forretninger, Skuffelse i vore Forvent-
ninger, Afbrydelse i vor Rolighed, Daarlighed, Paatrængenhed,
Forstyrrelse — i Korthed, Alt som modsætter sig vor Villie og
oprører vort Gemyt— at roligt finde sig i alt dette, synes at være
mere af Selvfornægtelsens Væsen, end nogen af de smaa Haard-
heder og Hjemsøgelser, vi selv paabyrde os. Disse bestandige,
mmdgaaelige, men ringere Onder, retteligen benyttede, tilbyde en
god moralsk Øvelse, og kunde i Uvidenhedens Dage langt have
overgaaet Pilegrimsreiser og Bodsøvelser.

Fire Ting komme ikke tilbage: Det udtalte Ord, den ud-
skudte Piil, det tilbagelagte Liv og den forsømte Leilighed.

Der skulde ikke være nogle Droner i den menneskelige
Bikube ; de, som ikke behøve at arbeide for sig selv, men arbeide
for Andres Bedste, ere' dobbelt agtværdige, eftersom deres Arbeide
er frivilligt.

Et ungt Menneske talede paa en Restauration om sin Dygtighed
og sine Talenter, og broutede en heel Deel over hvad han havde
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udført. Da han var færdig, bemærkede en Qvæker roligt: „Der
er een Ting, som Du ikke kan gjøre; Du kan ikke tale Sandhed."

En Methodist og en Qvæker, som havde taget ind paa et

Herberge, bleve enige om at sove i samme Seng. Methodisten
knælede ned, bad en brændende Bøn og bekjendte en lang Række
af Synder. Efter at han opstod, bemærkede Qvækeren: „Virke-
ligen, min Ven, dersom Du er saa slet som Du siger Du er, troer

jeg neppe, at jeg tør sove sammen med Dig."

Den virkelige Gjæve. Det Menneske alene er virkelig gjæv,
som ikke frygter for andet end at begaae en slet Handling, og
som uforfærdet opfylder sin Pligt, hvilke Farer der end optaanie
sig paa hans Vei.

Veltalenhed bestaaer i selv at føle Sandheden og faae Andre,
som høre Dig, til at føle den.

Jeg har kjendt nogle Mennesker, som besadde gode Egen-
skaber, og som vare meget tjenstagtige mod Andre, men unyttige

for dem selv ] ligesom en Solskive paa Forsiden af et Huus, der

underretter Naboerne og de Forbigaaende om Tiden, men ikke

Eieren indenfor.
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