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SkandinaYiens Sljerne.
Organ for de sidste Dages Hellige.

Sandheden, Kundskaben, Dyden og Troen ere forenede.

6. Aar£5. Nr. 19. Den 1. Juli lSd7. Priis: 6 Sk. pr.

Tale af Præsident Æ^»ra T. JBenson,

holdt i en Forsamling af Præstedømmet i ,,Whitechapel Hall'''' i

London, Mandag Aften den 6te April 1837.

Jeg er særdeles glad ved at

samles med Brødrene i Aften. Jeg
troer det er sex Uger siden jeg
prædikede for Eder i denne Hal.

Vi havde en god Forsamling den-

gang, og jeg veed ikke, hvorfor vi

ikke ogsaa i Aften skulde have
det. Jeg ønskede athøreBr. John
L. Smith tale lidt; han er kommen
fra et Sted (Schweitz), hvor man
ikke har det Privilegium at tale

saa frit, som vi kunne i Aften. Maa
Herren velsigne ham. Hvis han
taler saa dernede, som han har
gjort her, er jeg vis paa, atVærket
vil rulle frem. Da jeg var i Sver-

rig, talte jeg ikke fuldt saa høit,

som jeg gjør her, ellers vilde

jeg maaskee have været nødt til

at løbe afsted uden Kjole.

Vort Æmne for sex Uger siden
var Reformation, der fordrer, at

Alle fra Pastoren af uedigjennem
skulle udføre vor elskelige Pro-
phet, Præsident Youngs Insruxer.

Om jeg husker ret, gav jeg de
Ældste nogle Belærelser om Ri-

gets Orden, hvorledes de skulle

sætte Grenene i Orden, og hvor-

dan de skulle lede Forsamlinger-

ne retteligen, thi Guds Huus er„et

Ordens Huus." Jeg ønsker at se.e

disse Instructioner satte i Udfø-
relse, og jeg venter at see den Tid
komme, at de Helliges Opmærk-
son)hed vil være henvendt paa de
Ældste i den Grad, at Forsamlin-

gen, naar de prædike, ikke skal

vende deres Hoveder hvergang
Dørene aabnes, for at see hvem
der kommer ind; jeg har Intet

imod, hvor snart denTidkommer,
selv om den begynder i Aften.

Dersom I ville øve Tro, og lade
alle udvendige Sager forblive ud-
vendig, saa ville vi have Aanden
her. Store Ting fordres af Eder,
Brødre, fordi I holde Præstedøm-
met. I skulle veilede de Hellige,

og være som Fædre for dem, iste-

detfor Herskere, og vise dem et

Exempel i alle Ting. I skulle og-

saa være Exempler for Eders Fa-
milier, og for at være det, maae I

kunne præsidere over Eder selv,

og underkaste Eders Følelser vor



290 Tale af Præs. E. T. Benson.

himmelske Faders Villie og til en-

hver Tid være veiledte ved hans
Hellig-Aands Indskydelser. Da
ville I have Kraft til at præsidere

over Eders Hustruer, over Eders
Børn, over en af Kirkens Grene
eller over hvadsomhelst, der bli-

ver stillet under Eders Varetægt.

Hvis I ikke have Kraft til at re-

gjere Eder selv, ville I aldrig ha-

ve Kraft til at regjere Andre; og
om I ikke kunne frelse Eder selv,

ville I aldrig være istand til at

frelse Andre, men ville behøve En
til at frelse Eder.
Da jeg sidst var her, var Refor-

mation mit Æmne. Den er det og-

saa nu, og om jegskulde blive her
i Landet fem Aar til, vilde jeg
vedblive at prædike Reformation
for Folket. Jeg antager, at Fleer-

tallet af denne Forsamling har for-

nyet sine PagtervedDaab? (Æld-
ste Budge: Ja!) Det glæder mig
at høre, mit Hjerte fryder sig, og
min Aand er glad. Om I ikke hav-
de gjort det, skulde jeg have præ-
diket den samme Tale i Aften;

men da I have været lydige sna
vidt, viljeg forelægge Eder nogle
andre Sager. I vide. Brødre, at

Propheten siger, vi skulle modta-
ge „Linie paa Linie, Bud paa
Bud;" det er Maaden, hvorpaa vi

gaae frem; vi kunne ikke staae

stille, der findes ikke en Hellig i

hele Verden, som kan gjøre det;

de maae enten gaae frem paa Op-
høielsens evige Bane, eller gaae
tilbage til Mørke og Død.
Jeg har i min Erfaringsskole

aldrig fundet etStoppestedi„Mor-
monismen." Enhver, som ophører
at opfylde sit Kalds PHgter, taber

sin Styrke og er paa Tilbagegan-

gens Sti.

Vi maae altsaa vedbliveihjåig-
hed, „sætte vore Skuldre til Hju-

let" og anstrenge os for at rulle

vor Guds Rige frem, og derved
ville vi faae Ret til at gjøre Krav
paa Rigets Velsignelser, og ellers-

ikke. Jeg vil forsikkre Enhver
om, at han vil faae, hvad han for-

tjener, og ikke en Smule meerl
Hverken Jesus Christus eller no-

gen af Propheterne have lovet

mere, og de, dervente atfaae Frel-

se, Ære, Flerlighed, Magt eller

nogen af EvighedensVelsignelser
efter noget andet Princip, ville

finde, at de have taget mærkeligt
feih

Jeg veed ikke hvordan disse-

Lærdomme anstaae Eder; jeg har
ikke spurgt Eder derom, ei heller

vil jeg. Mit Formaal er at opbyg-
ge min Guds Rige; jeg har intet

Andet for Øie, og jeg vilde slet

ikke hverken prædike, reise eller

gjøre Noget, med mindre jeg kan
gavne mine Brødre og fremme
dette store Værks Vel. Dette er

Aarsagen, hvorfor jeg taler for

Eder i Aften. Om jegskulde spør-
ge mine Lungers og min Naturs
Beskaffenhed til Raads, vilde jeg
beholde minPlads. Men jeg veed,

at Guds Rige udfordrer vor udeel-

te Opmærksomhed, hele vor Tid
og al vor Styrke, og at vi skulle

bruge al den Viisdora og Kraft,

som vor himmelske Fader vil give

os. Dette Rige er værd ethvert

Menneskes Opmærksomhed paa
hele Jorden, og de skulde hellige

deres Midler, deres Talenter, de-

res Sprog og alle deres Kunster
ogVidenskabertilatfremmeGuda
Hensigter. Men hvorFaa, hvor
overordentligt Faa de ere, som
ere villige til at gjøre dette.

Jeg formoder dette er Største-

delen af Præstedømmet i London
Conference. Hvilket lidet Antal i

Forhold til Indvaanerne i denne-

Stad! Esaias Prophetie vil blive

opfyldt: „De, som boe i Landet,.,
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skulle blive brændte, ogderskulle

blive faa Mennesker tilovers;" og
af hvad Grund? Fordi deres Op-
mærksomhed er henvendt paa
verdslige Ting; de have hængt
deres Hjerter ved Solv og Guld,

ved smukke Klæder og lækkre
Fødemidler, og de tænke mere
paa disse Ting, og „gjøre Bugen
til deres Gud'' og paa Tilfreds-

stillelsen af deres Lyster, end paa
Guds Rige. Livets Behagelighe-

der ere gode til sin Tid;men Guds
Rige maa være den /orw^js/eTing
i vort Sind, det maa vs^re Hoved-
gjenstandei} i vore Tanker, og det

Øvrige vil komme i sin Tid og
Orden.

GjørRet! Hvorledes kunne vi

gjøre Ret? Ved at gjøre vor him-

melske Faders Villie. Apostelen

Jacob siger: „Men dersom Nogen

afEdel' fattes Viisdom^ han bede

af Gud, som giver Alle gjerne, og
hehreider ihke, saa skal den gives

ham." Her er en herlig Forjæt-

telse. Dersom vi „fattes Viisdom,''

dersom vi ikke kjende vor him-

melske Faders Villie, skulle vi

blot bede af ham, og han vil give

os Viisdom, han vil gjøre os be-

kjendte med sin Villie, og han vil

ikke bcbreide os, fordi vi besvære
ham. Vi kunne lære hans Villie at

kjende paa den af ham fastsatte

Maade, ved hans Tjenere nemlig,

der holde Præstedømmet, og han
vil give os sin Aand, der vidner

om Sandheden af deres Ord.
Vi skulde Alle gjøre Ret. Der-

som vi have annammet Reforma-
tionens Aanå, ville vigjøre saa, og
være færdige til at gjøre, som os

bliver sagt. Vi have begyndt at

gjøre Ret; vi have gjort en Pagt,

at ville leve i Aanden af vor hel-

lige Religion, og hvad er det Næ-
ste, som fordres af os ? At pradi-

ke Evangeliet for Hedningerne.

Herren ønsker, at I skulle opløfte-

Eders Røst, liig en mægtig Tor-
dens Røst, og advare denne ugu-
delige Generation om den Almæg-
tiges forestaaende Straffedomme,
at opfordre dem til at afstaae fra

deres Vederstyggeligheder og
vende sig til Herren. Tusinder
og Millioner af Folket ile afsted:

paaFordærvelsens Vei, de kjende
ikke Gud, de kjende ikke Salig-

gjørelsens Plan, og skulle vi staae
som ørkesløse Tilskuere og ikke
gjøre nogen Anstrengelse for at

forhindre dem fra at styrte frem
paa den sjælefordærvende Bane?
Jeg synes, jeg hører Eder raabe
som med een Mund: Nei! Da op-
fordrer jeg Eder Alle til at gaae
trem i Herrens Navn, og saae-

Evangeliets Sæd. Vi have faaet

Fuldmagt til at prædike, og kun-
ne meddele dentilEnhver, som er
den værdig. Jeg har opfordret
Br. Budge til at paasee, at Evan-
geliet forkyndes i hele denne Om-
egn, samt i enhver Afkrog af den-
ne Stad, og jeg har opfordret Pa-
stor Ross til at paasee, at det sam-
me bliver gjort i hele hans Pasto-
rat. Jeg skrev til Præs. Pratt i

Morges, at jeg ikke vidste noget
bedre Sted end London at finde

Ældster til at sende ud i Viingaar-
den.

Jeg er tilbøielig til at løsne

paa hele det omreisende Præste-
dømme; thi de have holdt sig til

visse Steder, og været bundne i

en stor Grad. Hvis man har be-
høvet dem til at prædike for Hed-
ningerne, have de svaret: ,,Jeg er

en præsiderende Ælåstel Det er

ikke min Pligt at gaae til Hednin-
gerne; jeg maa have mit Ophold
af Menigheden; jeg maa have
Klæder af Menighedens Fond; og
jeg maa være rundt omkring
iblandt de Hellige, thi jeg er Præ-
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sident." Vi ville gjøre en Foran-
dring heri. Et vigtigt Punkt i Re-
formationen er at gaae til Hednin-
gerne og prædike Evangeliet for

dem. HerrensVærk vil gaae frem
iblandt Eder.
Gaa til en By, hvortil en Æld-

ste har været sendt for at prædi-

ke, og spørg Folket, om de kjen-

de en saadan Mand. „Nei," er

Svaret, „vi have aldrig hørtNoget
om en saadan Person." Jeg øn-

sker at see de Ældste vække al-

umindelig Opmærksomhed; jeg øn-

sker, de skulle blive kjendte af

Enhver, og jeg ønsker de skulle

prædike, saa at Præsternes Øren
maatte klinge, og at Folkets Op-
mærksomhed maatte uiniodstaae-

ligen henvendes paa Jesu Christi

Evangelium. Jeg ønsker, Brødre,

.at I skulle opbygge Riget i Lon-
dons Omegn, og naar I opfordres

til at gaae, gaaer i Herrens Navn.
Faster og beder, indtil den Hellig-

Aand hviler over Eder i saadan
Kraft, at den Indflydelse, som ud-

gaaer fra Eder, kan føles af Alle,

' som høre Eder!
Det er vort Privilegium at over-

- vinde alle de Ugudeliges Anslag,
'ligesom vor elskelige Prophet Jo-

seph gjorde i sine Ungdomsdage,
da han fik Pladerne, som inde-

holdt Mormons Bog. Han maatte
prædike, oversætte, lægge Planer,

og løbe rundt fra Sted til Sted for

at skjule Pladerne, medens Djævle
og ugudelige Mennesker vare lige

i Hælene paa ham og søgte at for-

styrre hans Planer og at tilintet-

gjøre Værket; men formedelst

Guds Kraft, som han iik forme-
medelst Bøn og Faste, og ved at

øve mægtig Tro og ved at ydmy-
ge sig for Herren, overvandt han
dem alle, og udførte en større

Gjerning paa Jorden end nogen
af Propneterne før ham undtagen

Guds Søn. Bede vi ikke til den
samme Gud, og er han ikke villig

til at hjælpe os? Han har ikke
forandret sig, og om vi ville bede
i Tro, ville ogsaa vi erholde den
fornødne Kraft til at udbrede
Sandheden og undgaae de onde
Aanders Kunstgreb, og ugudelige
Menneskers slette Hensigter.

Broder Brigham skriver i sit

Brev, at han ønsker Evangeliet
prædiket overalt paa de brittiske

Øer. Hans Ordre skulde udføres;

de maae blive det, og jeg agter
ved Guds Hjælp at paasee, de
blive udførte. Jeg ønsker, I skulle

hjælpe mig. Jeg har ikke i Sinde
selv at udpege ethvert Individ,

men jeg overlader det til Brødre-
ne Ross og Budge. Der ere, som
Br. Brigham siger, indfødte Æld-
ster i Overflødighed, som ere fuld-

kommen skikkede til at prædike
Evangeliet, uden at saa mange
Ældster sendes fra Zion. Bere-
der Eder, I Israels Ældster! Bring
Eders Familier i Orden, og gaaer
ud uden Pung eller Taske og ar-

beider for Herren.
Henvender Eders Sind paa

Menneskenes Frelse, og I skulle

faae Fremgang. Læser Forjæt-

telserne i Lærdommens og Pag-
tens Bog. „I skulle ikke hungre
eller tørste,^' dersom I ere trofaste

i alle Ting; „ei heller blive trætte

paa Legeme, Lem eller Led, og
ikke et Haar skal ubemærket fal-

de af Eders Hoveder paa Jor-

den;" og Herren siger, han vil sen-

de sine Engle foran Eder for at

bane Eder Vei. Jeg mener ikke,

at I blot skulle holde een Tale, og
saa komme tilbage igjen; menjeg
ønsker, I skulle forlade Eders
Haandtering og blive omreisende
Prædikanter. Gaaer til Hednin-
gerne og prædiker for dem i de-

res Huse, og I ville vorde bespi-
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ste og klædte, og der vil snart

aabnes Udvei for Eder at samles

i Bjergene. Vilde jeg arbeide for

Hedningerne, naar jeg kan arbei-

de for Herren? Nei! og I kunne
arbeide for dem til Dommedag,
og Alt, hvad I vilde faae derfor,

vilde neppe være nok til at holde

Sjæl og Legeme sammen. Vilde

jeg bytte Stilling med nogen Hed-
ning i Storbritannien? Nei! jeg
har st<(5rre Gevinst end Nogen af

dem, jeg samler mig en større For-

mue, kun den er ikke synlig. Jeg
arbeider for min himmelske Fa-
der, og han har lovet sine Tjenere
god Løn, ja hundredefold for de-

res Arbeider. Hører hans Ord:
„Sandelig siger jeg Eder, at hvo
som forlader Fader eller Moder,
eller Søster, eller Broder, eller

Hustru, eller Børn, eller Huus,
eller Agre for min og Evangeliets

Skyld, skal faae det hundredefold

igjen i denne Tid, og i den tilkom-

mende Verden et evigt Liv!" Alt,

hvad jeg for Nærværende har, til-

hører Herren; hvad jeg har, er

kun laant. Og vi faae aldrig No-
get for os selv, før vi ere blevne
prøvede, og befundne værdige
dertil. Beder I ikke til Herren for

Evangeliets Udbredelse? Gaaer
frem og viis saavel i Eders Gjer-

ninger som i Kåers JSønner, at I

ønske at see Evangeliet udbredt,

og beed ikke Herren at udrette

det, som I kunne gjore selv. Hvis
I ønske at prædike forFolket, saa

gaaer, hvor Folket er. Propheten
siger: „See, jeg sender til mange
Fiskere, siger Herren, og de skul-

le fiske dem, og mange Jægere,
og de skulle jage dem." Hvorfor
kunne ikke I være Herrens Fiske-
re og Jægere? Hvorfor kunne ik-

ke I være „Menneskefiskere" og
gaae frem og ,.iage op Israels

Sæd?"

Naar man reiser og prædiker^
dette Evangelium, maa man bru-
ge Viisdom. „Værer snilde som
Slanger, og enfoldige som Duer."
Det ligger paa mit Sind mere

end noget Andet at opfordre de
Ældste til at prædike for Hednin-
gerne. P'olket maa advares, og
Herren siger, at han vil „gjøre et
forkortetArbeide i Retfærdighed."
Det er uden Forskjel for os, om
Folket vil annamme vort Vidnes-
byrd eller ikke, men høre det
maae Alle. Vi ønske ikke, at I
skulle virke paa deres Følelser
ved at tale om Helvedes Qvaler,.

men at fremlægge for dem den
gode, sunde Lærdom; og naart.
prædike, da siger ikke for meget
om secteriskReligion. Om I skul-

de blive foranledigede til at revse

Præsterne for deres Uretfærdig-

hed, dafaae Folkets Opmærksom-
hed fæstet paa Eder først, og naar
I have gjort det, saa giv dem en:

„dygtig Rivaf," og lad det saa vaa^

re nok. Jeg revser dem underti-

den, og de fortjene det; thi Gud
tillod aldrig et større SætVantroe
at leve. Troer de Bibelen? Nei
ikke mere end vi troe paa Tom
Paynes Skrifter, ikke halvt saa
meget engang; thi han skrev No-
get, som var sandt, og vi ere villi-

ge til at annamme Sandhed, lige-

meget hvor den kommer fra.

River ikke Nogens Huus ned,

førend I have bygget et, som er

bedre. Forestiller Eder, at En
skulde sige Eder, at Eders Huus
var en faldefærdig Bygning, og
begynde at rive den ned. Vilde

I betragte ham i samme Lys som
en Ven? Nei; men dersom han vil-

de bygge Eder en smuk Bolig, og
sige: „Gaaer ud af Eders gamle
Huus, og tager denne skjønae
Bygning i Besiddelse," da vilde I

modtage hans Indbydelse med
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Glæde og Fornøielse. Istedetfor

at prøve paa at rive ned andre Re-
ligioner, søger at opbygge Guds
Rige. PrædikerJesu ChristiEvan-

felium i Simpelhed og Sagtmo-
ighed, men alligevel med Kraft.

Jeg føler, som om jeg var i Ta-
bernaklet og" talte for de Ældste,
som skulde gaae paa Missioner.

Vel, I skulle gaae paa Missioner.

Vi ønske, at I Alle skulde føle, at

I ere kaldede til at prædike Evan-
geliet. Nogle af Brødrene synes

at tænke, at fordi de ikke have
været iZion og faaet deres Bega-
velser, de ikke ere skikkede til

at prædike, og at de ikke have til-

strækkeligMyndighed til at gjøre

meget i dette Værk. Men jeg si-

ger Eder, at der ere Mænd i den-

ne Hal, som ere bedre, langt be-

dre, i mine Øine, end Nogle af

dem, der have været i Zion ; thi

de gjøre sig det mageligt, og tabe

deres Indflydelse; og med mindre
de opvaagne af deres Søvn, vil de-

res Styrke forlade dom, Jiig Sam-
sons, da hans Haar blev afklippet

i Dalilæ Skjød. Jeg vil, I skulle

forstaae, Brødre, at Eders Ord,
eftersom I holde den levende Guds
Præstedømme, ere ligesaa vigtige,

og Eders Vidnesbyrd ligesaa

kraftfulde, naar de tales ved Her-
rens Aand, som de amerikanske
Ældsters Ord o^ Vidnesbyrd.
Nogle Brødres Hoveder have
voxet til et stort Omfang, siden de
kom til dette Land. ,,0, jeg har
været i Zion og modtaget mine
Begavelser!" Hvorfor da ikke vi-

se det i Eders Gjerninger? Thi
hvor meget gives, meget kræves,
og hvor storKraftmeddeles, store

Resultater ventes ! Brødre, værer
ved godt Mod. Bliver veiledte af

den Hellig-Aand, saa ville Eders
Ord vorde Guds Ord. Lad ingen
Leilighed gaa Glip, som tilbyder

sig for Eder at prædike Evange-
liet. Jeg kunde græde baadeDag
og Nat over alle de Leiligheder,
der gives for Sandhedens Udbre-
delse, som bortkastes afGuds Tje-
nere.

Vi behøve Tro, Brødre, samt
Følelsen af, at Guds Kraft hviler

paa os, som paa Enock, saa at vi

kunne raabe Omvendelse til den-
ne Slægt, vække Nationerne op af
deres Dødssøvn, og at bringe de
gamle Præster til skjælvende at

falde ned af deres magelige Læ-
nestole. Og vi maae ydmyge os,

og „anerkjende Herrens Haand
alle Ting." For at tydeliggjøre

dette, vil jeg fortælle lidt afmin
egen Erfaring.

Da jeg først kom ind i Kirken,
ønskede jeg at gaae og prædike
Evangeliet, men Br. Kimball sag-

de, at det vilde ikke være klogt
paa den rid. I 1842 blev jeg op-

fordret ti! at gaae paa Mission.

Det var netop trange Tider den-

gang, og der var Ingen, jeg kun-
de gaae til og bede om at drage
Omsorg for min Familie, men jeg
overlod dem, hvad jeg havde, og
sagde: „Herren vil sørge for Eder
og see til, at I ikke mangle det

Nødvendige." Jeg gik til Illinois,

hvor Pøbel-Raseriet fandt Sted i

høi Grad. Se^ gik, stolende paa
Herren, og om jeg ikke havde saa

store Lærdomme som Præsterne,

vidste jeg dog, at dette Værk var

af Gud, og hverken kunde de el-

ler alle Djævle banke det ud af

mig. Jeg vidste, at Joseph Smith
var en Guds Prophet, og det hav-

de større Vægt, end alle deres Ar-
gumenter. Det er Vidnesbyrdety

som gaaer til detretskafnelljerte,

Jeg vidste, at jeg kunde blive ud-

tømt, om jeg skulde gjendrive de-

res Beviisgrunde; men jeg havde
en Kundskab, som ikke de besad.
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Anden Gang jeg prædikede
var i Chambersburgh ved Illinois

Floden. Jeg fik Tilladelse til at

prædike^ i Skolehuset. Jeg be-

kjendtgjorde dette, og indbød
Folket at komme. Paa den be-

stemte Tid var Lokalet fuldt. Jeg
satte min Lid til Herren, og jeg-

havde aldrig følt mere Frihed i at

tale i mit Liv. Det forekom mig,

at jeg var omtrent to Tommer
fra Gulvet. Folket var saa stille,

at I kunde have hørt en Naal fal-

de, thi Guds Kraft var over dem.
Jeg prædikede omtrent halvan-

den Time, o^ da jeg havde sluttet,

sagde de Tilstedeværende, at de
havde aldrig hørt en saadan Tale
i deres Liv. Hvad følte jeg;? Iste-

detfor at være ydmyg for Herren,
syntes jeg, at jeg var en Prædi-
kant, mine Herrer; jeg kan præ-
dike ligesaa godt som nogen An-
den ! Med disse Følelser stod jeg
frem for min næste Forsamling;
men følte jeg den s-^mme Kraft,

som før? Nei. Jeg prædikede,
det er sandt, og det var ingen An-
den endjeg; thi Herren var ikke
med mig. Det var omtrent den
usleste Tale, jeg har hørt i mit
Liv, og om jeg kunde have taget

min Hat og pillet af, vilde jeg ha-

ve væretmegettakneramelig. Vel,

dette havde jeg godt af; thi jeg
lærte derved at sætte min Lid
til Herren. Lader os Alle gjøre
saa. Brødre, saa ville vi aldrig bli-

ve skamfulde.
Vi ønske „Mormonismen" ud-

bredt til Jordens Ender. Nogle
tage sig paa at blotte Mormonis-
men; om de gjøre saa, ville desik-
kerligen sige Sandhed. Vi ønske
at blotte Mormonismen, thi den er

skjøn og hellig, og jo mere den
blottes, liig en smuk Blomst, der
aabner sig, desto herligere og yn-

digere viser den sig. Men naar
Menneskene tage fat paa at blotte

vor Religion, faae de Hjælp af
Djævelen,— og I vide, at han be-
gyndte paa en løgnagtig Mission
i Himmelen, og har altid arbeidet
trofast i den siden — saa at de,

istedetfor at afsløre vore Grund-
sætninger, blot udbrede Løgne.
Gaaer frem, Brødre, og „blot

Mormonismen" for Verden, og I
skulle have mine Velsignelser og
Bønner, og I skulle have Zions-
Brødrenes Tro og Bønner; thi de
bede altid til Gunst for dem, der
forkynde Evangeliet, og de vide
hvorledes de skulle bede for at

faae, hvad de bede om. I ere kun
Børn endnu; men dersom I ville

vedblive med at gjøre Godt, ville

I efterhaanden voxe til Mands
Modenhed i Evangeliet, og an-

namme mere Kraft, mere Lys,
mere af Herrens Velsignelser; og
større Ansvar vil blive Eder paa-
lagt, fordi I have større Styrke til

at bære det.

Maa Gud den Almægtige vel-

signe Eder, mine kjære Brødre,
værer ved godt Mod, værer stær-

ke i Herren! Omgjorder Eders
Lænder og gaaer frem liig mæg-
tige Stridsmænd til Slaget, iførte

Saliggjørelsens Rustning og svin-

ger Aandens lynende Sværd, og
Gud vil give Eder Kraft til at ud-
føre saadanne Heltegjerninger, at

Eders Navne ville vorde talte

blandt dem, som have kæmpet
den gode Strid og overvundet alle

Ting; og med dem skulle I sidde
paa Throner, der skulle blive be-
redte, og bære de aldrigvisnendc
Herligheds Kroner, som den ret-

færdige Dommer har forjættet de
Rene af Hjertet. Gud velsigne
Eder Alle i Jesu Christi Navn,
Amen.
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'#i ShunUinaviens Stjerne.

Den 1ste Juli.

Da vi med Glæde have erfaret, at Reformationens Aand
begynder at gjøre sig gjældende iblandt de Hellige, fæste vi deres.

Opmærksomhed ved den foranførte Tale af Præsident E. T. Ben-
son, saavelsom ved det, vi have indrykket nedenfor. Lader os

lægge Mærke til og efterleve det, som Gud fordrer af os gjennem
sine Tjenere; thi „Natten er fremrykket og Dagen er kommen
nær. Derfor lader os aflægge Mørkets Gjerninger, og iføre .os Ly-
sets Vaaben; lader os vandre skikkeligen, som om Dagen; ikke i

Fraadseri og Drukkenskab, ikke i Løsagtighed og Uteerlighed,
ikke i Kiv og Avind; men iforer den Herre Jesum Christum, og
pleier ikke Kjødet til at vække Begjerlighed." Rom. 13, 12—14.

„Derfor aflægger al Skidenhed og al Levning af Ondskab, og med
Sagtmodighed annammer Ordet, som er indplantet i Eder, og som
er mægtigt til at gjøre Eders Sjæle salige. Men vorder Ordets
Gjørere, og ikke alene dets Hørere, med hvilket I bedrage Eder
selv." Jacob 1, 21. 22.

Beløbet af Contoirets Tilgodehavende for Skrifter findes

paa den sidste Side af denne Stjerne, og det glæder os, at Ud-
spredelsen af vore Skrifter er i Tiltagende, hvorved Lys og Kund-
skab om Evangeliet kan vorde udbredt saavel iblandt de Hellige,

som iblandt vore Medmennesker; og vi formane de Hellige til

at læse og at tilholde deres Børn at læse de hellige Skrifter, Bi-

belen, Mormons Bog, Pagtens Bog og vore øvrige Skrifter, paa
det deres Tro kan voxe og tiltage og deres Overbeviisning vorde
grundfæstet.

Vi opfordre Bogagenterne til at være accurate med Ind-

sendelsen af Pengene, saa at Contoiret kan være i Stand til at

vedligeholde Udgivelsen af Skrifter, eftersom Behovet forøges; og
det maa paasees, at ikke store Beholdninger ligge usolgte, naar
nyt Forraad reqvireres; thi det vil forøge Conferencernes Gjeld.

mere end nødvendigt er. Det første Compagnie af vore Emigranter
apkom lykkeligt til Philadelphia den 27de Mai.

31
Otnvendelse blundt de MåelHge.

(Fra „the Millennial Star.")

De Sidste Dages Hellige over-

alt paa Jorden opfordres til at

omvende sig. Men hvorfor lyder
denne Opfordring? Ere de ikke
allerede et godt Folk? Omvendte
de sig ikke, da de kom frem og

annammede Evangeliet, og bleve

døbte til deres Synders Forladel-.

se? Jo, de ere uden Sammenlig-
ning det bedste Folk i England^;

og de have omvendt sig framange;

Synder, saadanne som ere blevne
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dem foreholdte Tid efter anden;
men de ere endnu ikke fuldkom-

ne; ei heller kunne de, saalænge

de ere omgivne af den babyloni-

ske Christenheds fordærvelige

Indflydelse. Saalænge de ikke
ere fuldkomne i at holde Guds
Lov, saalænge have de Omven-
delse behov.

Derfor sige vi til alle de Hellige,

at Omvendelse og en fuldstændig

Forbedring iblandt Eder selv er

høist nødvendig. Ønsker I at vi-

de, hvilke Synder I ere skyldige

i? Eders egen Samvittighed vil

udpege mange af dem. Dersom I

læse Guds Lov nøiagtigt, vil den
overbevise Eder om mange On-
der. Dersom I ville gaae og høre

Guds trofaste Tjeneres Prædiken,
ville de vise Eder mange afEders
Overtrædelser. Dersom I ville læ-

se Kirkens Skrifter, ville de være
Eder behjælpelige med at opda-

ge Eders Synder. Den HeUig-
Åand vil, dersom I lader den boe
i Eders Hjerter, overbevise Eder
om Synd, og vise Eder mange
Ufuldkommenheder, som I ellers

ikke vilde opdage.
Naar I opdage Noget i Eders

Vandel, som ikke er overeens-

Btemmende med Guds Ord, skul-

de løieblikkeligen omvendeEder
derfra ved at gjøre en ydmyg Til-

staaelse for Gud og især ved en
forbedret Opførsel i det Punkt.
Eller om Eders Synd er imodMen-
nesker, skulde 1 gaae til Menne-
sker og gjøre Bekjendelse og Op-
reisning. Hvo, som synder hem-
meligt, skulde bekjende hemme-
ligt; hvo, som synder aabenbart,

skulde bekjende aabenbart. Hvo,
som synder imod Mange, skulde

bekjende for Mange ; og i ethvert

Tilfælde gjør Eders Bekjendelse
for Gud, og saaMange,som luret-

færdigen have fornærmet, enten-

de saa ere i Kirken eller ikke.

Dersom en Hellig har begaaet
nogen Synd imod Gud, og den
Synd ikke har fornærmet An-
dre end ham, da skulde han kun
g;jøre sin Bekjendelse for Gud;
han skulde ikke aabenbare en
saadan Synd for nogen Anden, thi

om han saa gjorde, vilde han give
dem Anledning til at bebreidesig,
eller en saadan Overtrædelse kun-
de have til Følge, at deres Tillid

til ham tabtes, og saaledes vilde

han falde i Djævelens Snare. Naar
vore Synder ikke ere imod An-
dre, da have de ikke behov at

kjende dem, med mindre vi for-

blive ubodfærdige ; thi da ere de-

res Blottelse nødvendig, for at

samme kan blive udryddede. Men
naar de ere imod Andre, da er ik-

ke en Bekjendelse for Gud til-

strækkelig: Gud vil ikke antage
vor Bekjendelse eller høre vore
Bønner, naar vi forsømme at for-

lige os med vor Broder, eller Sø-
ster, eller Næste, som vi have for-

nærmet.
Vi ville nu udpege nogle Syn-

der, som de Hellige hyppigt hen-
give sig til, og hvorfra de raaaeont'-'^

vende sig. ^

JBafftaieis^e.

Der ere dem iblandt Eder,, som
ikke ophore med at bagtale deres
Brødre og Søstre. Dette er et

stort Onde, som man tillader sig

i større eller mindre Grad. Du
kan bagtale Personer, som ere

ganske uskyldige, kun fordi Du
anseer dem skyldige; Du kan
maaskee have seet nogle Omstæn-
digheder, som opvakte din Mis-

tanke, og istedetfor at begrave
denne Mistanke i dit eget Bryst,.
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udbreder Du den, og maaskee
med forstærket Farve; din egen
Mistanke frembringer Mishag for

dem, og Du søger at opvække dis-

se ubehagelige Følelser imod dem
hos Andre. Du taler ikke directe

imod dem, thi dette vilde blotte

Dig som ligefrem Bagvasker, og
vilde for en Deel skade din Ind-

flydelse. For at din Bagvaskelse
kan have den størst mulige Virk-

ning, og faae et Anstrøg af Tro-
værdighed, og gjøre desto større

Skade, iklæder Du den broderlig

Kjærlighed. Du foregiver paa en
hykkelsk Maade, at Du har me-
get imod at tale om deres Feil;

men Du er meget omhyggelig for

paa en vaersomoghemmeligheds-
fuld Maade at bibringe dem et el-

ler andet Onde, og at efterlade

det Indtryk hos dem, at der er no-

get ganske Alvorligt, hvorom Du
ikke ønsker at tale. Og paa den
Maade bestræbe I Eder for efter-

haanden at indgive bittie Fø-

lelser og Fordomme i Eders Til-

høreres Sind. Vee Eder! thi det

vilde være bedre for Eder, om I

bleve kastede i Havets Dyb, end
uretfærdigen at fornærme dem,
der ere uskyldige for Gud. Vee
Eder! thi Eders Hykleri og Un-
derfundighed skal med Smerte
falde paa Eders egne Hoveder.

Atter, Du kan bagtale Perso-

ner, som ikke ere aldeles uskyldi-

ge. Du kan blotte dem for Andre,
som burde holdes i Uvidenhed
med Hensyn til deres Feil, indtil

de rette Forholdsregler kunne ta-

ges, overeensstemmende med
Guds Lov. Du søger at bekjendt-

gjøre deres Synder, og at opvæk-
ke Fordomme imod dem iblandt

de Hellige. Du søger ikke at frel-

se dem, men at tilintetgjøre dem.
Du stiller Dig selv i Fordærve-
rens Plads. En saadan Aand er

af Djævelen-, thi han søger ogsaa
at fordærve, at anklage de Helli-

ge og at opvække Vrede imod
dem. Vil Du træde i hansFod^
spor? Vil Du bagvaske og tale il-

de om din Broder eller Søster,

som har syndet? Vil Du søge at

støde en svag Hellig ned til Hel-

vede, fordi han er bleven greben
i en Feil? Husk paa, at om I

gjøre saa, ere I ikke længereMen-
neskenes Frelsere, men deres For-
dærvere. Ophører derfor med
Eders Bagtalen om Overtræde-
ren. Ophører med at udbrede
hans daarlige Handlinger paa
Huustoppene. Ophører med at

bekjendtgjøre det, som vil skade
og fordærve. Ophører med Eders
Bagvaskelse og Eders onde Ta-
ler om hverandre. Ophører med
Eders Sladder om Eders egne
Familieaffærer, eller Eders Næ-
stes.

Passer Eders egne Anliggen-

der.

Drag Bjælken ud af Eders eget

Øie, og hold den ude.

Renser Eders egne Hjerter.

Omlværker efter atbagtaleNo-

gen, bagtaler Eder selv.

Taler imod Eders egen Gjøren
og Laden.
Værer skamfulde og beskæm-

mede paa Grund af Eders egne
onde Handlinger.

Gjører Godt imod Eders Næ-
ste, eller lader ham være i Fred.

Ijaåer Reformation være skre-

ven i Eders Hjerter.

Lader Liv— evigt Liv — sted-

se være Eders Valgsprog.
Det er Lærernes Pligt, som

gaae fra Huus til Huus, at under-
søge flittigen de Helliges Aand
og Følelser. Udfinder Bagtale-

ren, Bagvaskeren og Æreskjæn-
deren. Formaner dem til at om-
vende sig hurtigen. Gjører dem
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skamfulde for deres hjerteløse Ta-

ler. Belærer dem om, at Ingen,

som har Samfund med de Hellige,

kan tales ilde om uden Synd. Læ-
rer dem Guds Lov, og hvorledes

de skulle behandle Overtræderne
for at frelse dem. Lærer dem, at

hverken den Uskyldige eller den
Skyldige blandt de Hellige kan
æreskjændes, uden at bringe For-
dømmelse over Æreskjænderen.
Lærer dem, at, dersom de ikke
omvend© sig fra disse Ting, ville

de selv visne hen, og vorde ud-

stødte fra Guds Folk.

IjCtsindighed.

Der ere Nogle iblandt de Hel-

lige, hvis Sind ere lettere end Av-
ner. Man skulde troe, naar man
hører deres bestandige Kling-

Klang af Spøg og letsindig Tale,

at deres Hoveder vare blottede

for Hjerner, og at de enten ere

tomme eller for det meste opfyld-

te med et eller andet Slags værdi-
løs Gas. Sund Fornuft eller besin-

dig Tænkcn er ligesaa sjelden

hos dem, som Figener paa en
Tornebusk. Hvorledes Evange-
liet nogensinde kunde gjøre no-
get Indtryk paasaadanne Hjerne-
skaller, hører til de ufattelige

Ting. Det er muligt, at de ansaae
SaliggjørelsensPlan som en Spøg,
og besluttede at annamme den
for Løiers Skyld. Dersom saa-

danne Personer tale om Gud,
skeer det for at fortælle en eller

anden morsom Anecdot; dersom
de anføre et Skriftsted, skeer
det for at hjælpe sig ud af en lat-

terlig Hisiorie; dersom de henvise
til hellige Ordinancer, maae de
indflette et eller andetpudseerligt
Udtryk i Sætningen. At tale en
fornuftig Sætning, eller at tænke
en fornuftig Tanke, vilde næsten

paadrage dem Hovedpine. Kort
sagt, de tænke Gas, de tale Gas>
de sove i Gas, og Gas synes at

være det eneste Element, der faaer
Indpas i deres Natur. fu

Gaaer ind i nogle af de Helliges
Huse, og lytter til de unge Brø-
dres og Søstres Samtale, og iste^

detfor at høre almindelig, sund
Fornuft med Hensyn til Skjønhe-
den og Herligheden af den Reli-

gion, de have annammet, ville I

høre en Skjemt om denne unge
Mand eller hiin ungeQvinde, eller

om Bryllupper, der forestaae, el-

ler om Frierier, som ere i Gang,
eller om dens eller dens Kjæreste.

Saadanne skjemtsomme Samtaler
kunne gaae an til sine Tider, og
ere under visse Omstændigheder
uskyldige; men naar man altid

hengiver sig til saadanne Ting,
bliver der ingen Plads tilovers for

Guds Riges vigtigere Ting. Aan-
den unddrages, og den ledige

Plads i Hjertet opfyldesmed daar-

ligt Tøi, der lægger sin Værdløs-
hed for Dagen i letsindige Taler;

„thi af Hjertets Overflødighed ta-

ler Munden."
Een af Guds Hellige kan ikke

tillade sig megen letsindig Tale,

uden at føle en tilsvarende Tom-
hed i Sjælen. Om saadanne Ting
sige vi til de Hellige: Omvender
Eder derfra. Ophører med ube-
sindig Spøg, med letsindig og
værdløs Passiar, med alle onde og
fordærvelige Anecdoter og med
al unyttig Samtale ; lader herefter

Eders Tale, Eders Anecdoter,
Eders Ordsprog og alle Eders Vit-

tigheder være veiledte ved Sand-
hedsaanden tU Opbyggelse, Un*-

derviisning og Rettelse, og gjører-

et passende Valg og iagttager den
rette Tid, saa at Godt, og ikke
Ondt, maa blive Følgen deraf; thi

til dette Øiemed er Mennesket
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udrustet med Talegaven. Skulle

vi misbruge den Guds Gave?
Skulle vi bruge denne Guds Gave
til at udsaae Dødens Sæd istedet-

for Livets? Erindrer, at „efter di-

ne Ord skal Du retfærdiggjøres,

og efter dine Ord skalDu fordøm-

mes."

Overtlreven JLatter.

For de Hellige at tillade sigme-
gen Latter, erSynd. Gud har for-

budet det i Aabenbaringerne, giv-

ne til denne Kirke. (See Pagtens
Bog Side 44, 19de §, og Side 101,

4de §.) Latteren tilkjendegiver

Sindets Tilstand. Naar Latteren
er fuld af Letsind, giver den Luft
til sammes taabelige Indhold ved
Udbrud af daarlig Lystighed.

Naar Latter bevirkes ved reen
Glæde eller Viisdom, viser den sig

sædvanligen i det muntre Smiil;

og ethvert saadant Udtryk i An-
sigtet tilkjendegiver Sindets gla-

de og lykkelige Tilstand. Der er

ingen Opbruusning af FjoUet-
hed, intet Uværdigt eller Usøm-
meligt; men det gladeHjertes frie

og utvungne Udbrud vise sig ved
et saadant Smiil, som ikke er

upassende for en Engel i Guds
Nærværelse. En saadan Latter er

reen og uskyldig.
' Men den Latter, som kommer
af forfængelige Indbildninger el-

ler af en letsindig og intetsigende

Sjæls tankeløse Tjaddren , ud-
gaaer ligesom dens Aarsag fra

Mørkets Aand; det forraader et

svagt Sind, som fødes med Skal
istedetfor med Kjærne. En Hjer-

ne, der er fyldt med dumtTøi, ud-

gydertankeløs Tale gjennemMun-
dens Aabning; men Daarens Lat-
ter begynder med en klukkende,
skattende Lyd i Struben, og for-

øges til en længe vedvarende og

ubehagelig Snurren gjennem Næ-
sen, og ender med et lydeligt

Skraal a,^Haa! haa! haalider gjen-

tages indtil Ansigtet bliver for-

dreiet, og næsten hele Legemet
angrebet af Latterkrampe. Hos
Nogle er Lyden ikke meget uliig

et Æsels Skryden, kun langt raera

latterlig, fordi den udgaaer fra et

Væsen, som er i Menneske-Skik-
kelse.

De Hellige skulde afholde sig

fra disse uskjønne Grimasser; thi^

ligesom alle andre onde Skikke,
jo mere de øves, desto mere Magt
faae de over sine ulykkelige Of-

fere, indtil de tilsidst blive ind-

groede Vaner; og de stakkels taa-

belige Skabninger skyes af alle

kloge og forstandige Mennesker.
Have I nogensinde seel leende

Gale, besatte af Djævelen? Der-
som I have, saa have I seet det
djævelske Griin og hørt den
skrækkelige Skratten og djævel-

ske Latter, som udgaaer ufrivilli-

gen fra saadanne ulykkelige Væ-
sener. Efterligner ikke dem, men
skyer saadanne Aander. Erin-
drer, at Budet lyder: Forbedring.
Forbedrer Eder derfor fra alle

forfængelige Tanker, fra al letsin-

dig Tale, fra al taabelig Latter,

fra al vanhellig Opførsel, og fra al

Forfængelighed og Daarlighed,
og vorder Hellige i enhver Hen-
seende.

Vorder dannede Væsener, ikke
efterVerdens Viis, men efterEvan-
geliets, som er aabenbaret for at

retfærdiggjøre, helliggjøre, rense,

afslibe, forfine, forædle og ophøie
Guds Sønner og Døttre. Opdra-
ger Eder selv til en høiere og vær-
digere Samfundsorden. Bereder
Eder selv til at see, samtale og at

nyde Selskab med Engle, Patri-

arker og Apostler,med Jesus, Liv-

sens Fyrste, og med Gud, Alles
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Fader, som throner i Lyset i Mid-
ten af alle sine Skabelser.

Den nærværende er en Tid frem-

for alle andre, da Besindighed
skulde udmærke enhver Hellig.

Thi netop nu græde Himlene, og
hele Evigheden føler Smerte over
Menneskets Ugudelighed. Netop
DU have Englene draget det lynen-

de Sværd og vente med Længsel
paa den store Befaling at afskære
Jordens Høst, paa det at Klinten

kan opbrændes. Netop nu støn-

ner Jorden af Smerte efter at bli-

ve forløst, medens Himlen sørger,

og dens funklende Lys ville blive

sorte, og vægre sig ved at skinne

paa vor væmmelige og udartede
Verden. Skulle vi være tankeløse

og letsindige, da selve p]vigheden
er rystet og klædt i dyb Sørge-
dragf? Skulle Himlene græde, og

Jordens Sønner ikke udgyde no-
gen Taarer? O I Sidste Dages
Hellige, værer ædruelige og aar-
vaagne, at I ikke skulle blive for-

tærede tilligemed de Ugudelige;
thi den Almægtiges Vrede er op-
tændt imod denne Slægt; og den
vil brænde indtil detnederste Hel-
vede; han vil ødelægge og udryd-
de Beboerne, indtil det store Ba-
bylons Lande skulle blive aldeles
tomme og øde. Fjaser derforikke
bort Eders Tid, men lad Evighe-
dens Alvor blive stadigen i Eders
Sind, saa at, naarHerrenopstaaer
for at ryste Jorden skrækkeligen,
Eders Fødder maae staae fast og
ikke glide; og naar hans Magtes
Herlighed skal slaae de Ugudeli-
ge, at I maae udholde Glandsen
deraf, og boe deri evindeligen.

;40'

tWoseph Swåiiths JLevnetsiob.

Juni. 1836. (Fortsat fra Pag. 286).

Den foregaaende Dag, den 28de
Juni, skrev Ældste Warrcn Ppr-
rish fra Hickman County, Tene-
see, og angav, at

„mange Borgere fra Countiet
Benton, og nogle fra Carroll hav-

de mødt i en Forsamling, ledet af

en Methodistpræst, som blev kal-

det til Formand, og Countiets
Skriver beskikket til Sekretær.

De gjorde Udkast til Beslutnin-

ger, at „alle Mormon-Prædikanter
skulde drives Ira deres Kyst,"' un-
dertegnede af Landfogeden, og
mange, som vareeedfæstede til at

være ordens- og fredsstiftende

Embedsmænd; ligeledes af Ober-
ster, Majorer osv. Vi havde vor
Forsamling uforstyrret hos Bro-

der Utleys Løverdagen den 19de
dennes. Hundreder havde ind-

ladt sig paa Sammensværgelsen.
Om Eftermiddagen, lidt før Sol-

nedgang viste sig et Compagni
paa en 40 til 50 Mand; INogletil

Fods, Andre til Hest, To og To,
væbnede med Geværer, Knipler,

Køller osv. De vare anførte af en
Landfoged, en Oberst, første og
anden Major, andre Officerer og
en Methodistpræst med et Gevær
paa sin Skulder.

Landfogeden underrettede os

om, at han havde en Statens Ar-
restbefaling, lydende paa David
W. Patten, Warren Panish og
Wilford Woodruff, og udstedt et-

ter Klage af Methodistpræsten
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Matthew Williams, ovenanførte

Formand, som gjorde Eed paa,

at vi havde fremsat følgende fal-

ske og foregivne Prophetie, nem-
lig: At Christus vilde komme an-

den Gang førend denne Slægt for-

gaaer; ogsaa at fire Individer

skulde annamme den HelligAand
inden fire og tyve Timer. Efter-

som man sagde, bestod Compag-
niet af Baptister, Methodister,

Presbyterianere, Løgnere, Dran-
kere, Grise- og Hestetyve. Saa
bestemte vare de paa at tvinge os

med sig saa silde paa Aftenen, at

det var med megen Vanskelighed
vi kunde overtale dem til at vise

os nogen Lemfældighed; de ud-

satte dog Tiden, da vi skulde

fremstille os for Retten til Tirs-

dagen, imod at vi gave vore skrift-

lige Forsikkring, og to Brødres
Caution for en Sum af eet tusinde

Dollars.

Deres Agt var at have ført os

ind i Skoven under Nattens mør-
keDække,underPaaskudafatføre
os til Magistraten, for at de kunde
bedre udføre deres djævelske Hen-
sigter med os.

I Tirsdags gik vi for at frem-

stille os for vore Herskere i Sel-

skab med tyve Brødre og varme
Venner, som vare færdige og vil-

lige til at nedlægge deres Liv
for os, og fandt omtrent eet hun-
drede Personer forsamlede, be-

væbnede med Geværer, Pisto-

ler, Dolke, Køller, Knipler osv.

Først sildig paa Dagen formaae-
de vi Landfogeden til at sammen-
kalde Retten, som bestod af tre

Magistratspersoner, hvoraf een
blev forkastet som Dommer, fordi

Nogle af hans Familie vare Med-
lemmer af vor Kirke.

Landfogeden berøvede os, med
Rettens Tilladelse, vore Vaaben,
som bestode i Spadserestokke og

en Lommekniv. En Mand ved
Navn Perkins (som Rygtet siger

havde løbet bort fra sit eget Land
for Grisetyveri, og havde ogsaa
været skyldig i at skjule en stjaa-

len Hest, for hvilket han havde
mistet en Deel af sin Næse,) blev
beskikket af Retten athandie som
Stats-Advokat; eller med andre
Ord som Pøbelens General-Fiskal
til at fornærme den Uskyldige og^

beskjærme den Skyldige. Efter
at de Sammensvorne havde af-

lagt Vidnesbyrd imod os, negtede
Retten, som regjeredes af Bandit-
terne, at høre noget Forsvar fra

vor Side. Perkins holdt et Fore-
drag imod os, men det tillodes os

ikke at svare. Rettens Kjendelse
var, at de afgjorte, at Klagemaa-
lene, fremførte imod os, vare blev-
ne stadfæstede, og at vi skulle

overlades til Rettens Behandling.
Vore Anklagere forsøgte ikke at

bevise, at de, der vare lovede den
Hellig -Aand^ ikke annammede
den; og den Oprigtige kan be-

dømme, om den, sompropheterer,
at Christus vilkomme anden Gang
i denne Slægt, er en falsk Pro-

phet. Vor Anklager bevidnede
ogsaa, at disse Forbrydelser vare

begaaede i 1834, og det er et vel-

bekjendt Faktum, at Ældste
Woodruff, hvis Navn er paa Ar-
restbefalingen (endskjøndt ikke
arresteret), var ikke i denne Stat

førend 1835; saa meget angaaen-
de en Eed, som enMethodistpræst
havde aflagt.

Medens Retten beredte vore

skriftlige Forpligtelser, blev en
anden Arrestorder udstedt imod
Ældste Patten ; Pøbelen udenfor
og Pøbelen indenfor, hvis forblin-

dede Iver havde naaet sit Høide-
punkt, truede os paa Livet, og
syntes ikkun at vente paa, at Nat-

tens Mørke, hvis Skygger be-
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begyndte alt mere at omgive os,

skulde dække dem, saa at de
kunde tilfredsstille sin Hevnlyst
i vort Blod; men vore Venners
Indflydelse, som Redskaber i

Guds Haand, forhindrede dette

sammentrukne Uvcir fra at bryde
ijøs over vore Hoveder. Land-
fogeden foreslog os nu, at der-

som vi vilde forlade Oountiet

inden ti Dage, og betale Sagsom-
kostningerne, vilde de sætte os

i Frihed; og underrettede os med
det samme om, at det varden ene-

ste Maade, hvorpaa vi kunde und-
slippe Pøbelens Hænder, som
neppe var at tilbageholde fra at

udøve Voldsomhedshandlinger.
Een af Brødrene tilbød sig at be-

tale Omkostningerne, og Alle raa-

dede os at modtage Tilbudet, som,
endskjøndt det var høist fornær-

mende, beviste i sig selv, at vi

vare uskyldige i nogen Forbry-
delse."

Warren Parrish.

Den 1ste Juli 1836. I et meget
stort Møde af de Ældste i de Sid-

ste Dages Helliges Kirke, forsam-

let i Clay County, Missouri,

blev W. W. Phelps udvalgt til

Formand, og John Corrill til Se-

kretair. Programmet og Beslut-

ningerne fra et Møde af Medbor-
gere, afholdt den 29de sidstleden,

blev oplæst, og en Committee af
Tolv valgtes, nemlig E.Partridge,

J. Morley, L. Wight, T. B. Marsh,
E.Higby, C. Beebee,J. Hitchcock,
J. Higby, S- Bent, T. Billings, J.

Emmet og R. Evans, hvilke trak
sig tilbage, og fremlagde efter en
kort Tid følgende Program og
Beslutninger:

„At vi (de saakaldte „Mormo-
ner") ere taknemmelige for den

Godhed, som er bleven os beviist

afMedborgerne i Clay, siden vi

kom foratboe iblandt dem; og
da vi ønske Fred og Menneske-
nes Velvillie, hellere end deres
Uvillie, ville vi anvende alle ret-

skafne Midler for at stille Ophid-
selsen, og, saavidt som vi kunne,
bortrydde enhver Grund til Mis-
tanke imod os som et Folk. Vi
ere vidende om, at mange skade-
lige Rygter ere i Omløb om os

som et Samfund, og Tiden alene
kan vise deres Ugrundethed for

Verden.
Vi negte at have Krav paa det-

te eller noget andet County eller

Land, uden forsaavidt som vi kjø-

be det for Penge, og Constitutio-

nen og Lovene hjemle os det som
frie amerikanske Borgere. Vi ha-

ve ikke taget noget Parti hver-

ken for eller imod Slaveri, men
modsætte os Abolitionisterne, og
ansee Menneskene berettigede til

at holde Slaver eller ikke, over-

eensstemmende med Loven.
Vi troe det er ret, at prædike

Evangeliet for Jordens Nationer,

og at advare de Retfærdige til at

befrie sig fra Verdens Fordærvel-
se; men vi troe ikke det er ret at

give sig afmed Trælle, ei heller

at prædike Evangeliet for dem,
eller at befatte sig med dem, eller

i mindste Maade at bruge sin Ind-
flydelse paa dem for at gjøre dem
misfomøiede med deres Stilling,

og derved udsætte Menneskers
Liv for Fare. Saadanne Indblan-
dinger ansee vi for ulovlige og
urigtige, og farlige for enhver Re-
gjerings Fred, der tillader, at

menneskelige Væsener holdes i

Trældom,
(Fortsættes.) l
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Contotrets Tilgodehavende den 28de Juni 1857.

Conferencen.

Kjøbenhavn.
Aalborg.

Fredericia.

Fyen.
Lolland.
Bornholm.
Vensyssel.

Skaane.
Brevig.

Stockholm.

Agenten.

A, P. Trane .

J. C. Klingbeck
R, Mikkelsen
A. Hansen ,

P. Petersen
H. Jensen
A. Weibye .

N. Adler . .

S. Gudmundsen
L. Nilsson . .

Boggjæld.

665 Rdl. 5 Mk. 12

839
358
590
210
223
801
707
982
925

4
I

7

6
12

13
15
10

Sk.

Summa 5804

Diverse Debitorer.

Rdl. Mk. Sk.

N. P. Petterson

.

iurgens . . .

&lhl ....
B. Christophersen

H. Hendriksen .

JItéls Andersen .

Transport 5804 1

12
2
4
3
u

11

11

6
11

4
4

Lateris 5838 1 4

Rdl. Mk. Sk.

A. Weihe
Transport 5838

13
Johan Liljenstrøm
Aake Svensen .

Sergeant Runde
Luminary Office

Gdtheborgs Mission

2
4
2

71

31

Summa 5964

4
14
4
10

ir

8
7

15

Indbetalte Bogpenge.

N. Adler 81 Rd. - Mk.
P. Pedersen 11 — - —
A. P. Trane 358 — - —

Summa 45o — - —

Sk.

Indhold.

Side
tale af Præsident E. T Benson -289,

Redaktionsbemarkninger .... 296.
Omvendelse blandi de Hellige . . 296.

Side.
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„Skandinaviens Stjerne" udkommer den 1ste og 15de i hverMaaned ogfaaes
paa Contoirei i Lorentzens Gade Nr. 504, A. 5. Stuen tilvenstre og paa alle konge-
lige Posicontoirer.

Udgivet os, forlagt af Hector C. Haight.
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