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Skandinaviens Stjerne.
Organ for de sidste Dages Hellige.

Sandheden, Kundskaben, Dyden og Troen ere forenede.

6. Aarg. h 21. Den 1. August 1857. Priis: 6 Sk. pr. Expl.

Om Frafaldet.

Den theologiske Videnskabs Forfald og Tab blandt Jøderne.

(„Key to Theology" 2det Cap.)

Det bliver nu vor sørgelige For-
retning at udfinde den theologi-

ske Videnskabs Forfald tillige-

med dens Kræfter iblandt Natio-

nerne, og at gjennemgaae de fryg-

telige Følger af et saadant For-
fald.

Vi ville begynde med den jødi-

ske Nation.

Den theologiske Videnskab,
som vi før have beskrevet, blev
nydt, og dens Kræfter udfoldedes
paa en underfuld Maade under de
forskjellige Uddelinger, benæv-
nede den patriarkalske, den mo-
saiske og den jødiske.

Ikkedestomindre havde dervæ-
ret et stort Forfald, en Aftagen af

dens Kræfter og Kundskab før

dens Gjenoprettelse ved Johan-
nes den Døber og Jesus Christus.

Dette var Følgen af, at sekteri-

ske Grundsætninger, Delinger,
Forskrifter, Bud og Lærdomme
af Mennesker fik saa almindelig
Overhaand, hvorved Loven og
Propheterne bleve gjorte ugyldi-

ge, og et Slør kastedes over dem

eller over Menneskenes Hjerter,

hvilket var Aarsagen til, at de
misforstodes, eller rettere sagt, at

de aldeles ikke forstodes.

Det blev derfor Jesu Christi og
hans Apostlers og Ældsters Pligt,

saasel som hans Forløbers atmod-
bevise hine Sekter, at gjendrive

deres Lærdomme og Traditioner

og at gjenoprette det, som tabtes

ved denne store Videnskab.
Denne Gjenoprettelse var fra

først af strengt indskrænket til

den jødiske Nation; mendaApost-
lerne saae, at Jøderne vendte sig

bort og dømte sig selv uværdige
til evigt Liv, idet de foretrak de-

res egne kraftløse Ceremonier og
Lærdomme for Videnskaben om
Aabenbaringer, Mirakler, Syner
og Prophetier, der altid havde op-

lyst deres Forfædres Fodsti, vend-
te de sig bort fra dem ifølge Her-
rens Befaling, og overførte denne
Videnskab med dens Nøgler og
lovlige Kræfter til Hedningerne.

Nationen havde forkastet og
ihjelslaaet Messias, stenetProphe-



)22 Om Frafaldet.

terne, fængslet og endog myrdet
mange afApostlerne og de Æld-
ste, og Jesus havde allerede med
Angestens Taarer udtalt deres

Dom:
„O Jerusalmh Jerusalem! Du,

somihjelslaaerPropheteme og ste-

ner dem, der ere sendte tilDig; hvor

ofte vilde jeg forsamlet dine Bern,
hyesom en Mene forsamler sine

Kyllinger under sine Vinger? og

1 vilde ikke! See Eders Huus skal

ladesEder ede. Thijeg sigerEder:
1 skulle fra nuafikke seemig, fer-

end 1 sige: Velsignetvære den, som
kommer i Herrens Navn!"
Ved en anden Leilighed hørtes

Messiæ Røst, sigende: tyThi der

skal være stor Nedpaa Jorden, og
Vrede over dette Folk. Og de skid-

le falde for Sværdets Eg, og feres

fangne til alle Hedningerne; og
Jerusalem skal nedtrædes afHed-
ningerne, indtil Hedningernes Ti-

der fuldkommes."
Atter taler han om Templet, si-

gende: i,Her skal ikke lades Steen

paa Steen, somjo skal nedbrydes."
Alt dette, forudsagt ved den

theologiske Videnskab, opfyldtes

ihiin Slægt. Og Jerusalem er ble-

ven ødelagt, nedtraadt af Hednin-
gerne, og Jøderne have været i

Fangenskab iblandt Nationerne
indtil denne Dag.
Vore Læsere ville letteligen op-

dage det fuldkomne Tab af den
theologiske Videnskab og dens
Kræfter iblandt denne Nation, Ti-

den, Omstændighederne og Aar-
sagerne til dens Forfald, samt Ti-

den eller Omstændighederne, som
Vil gjenbringe den til dem.
De tabte den, dåden ved Apost-

lernes Haand toges fra dem og
gaves til Hedningerne.

Følgen var: Tilinteigjørelsen

af deres Stad, deres Tempel og
deres Tilværelse som en Nation.

Deres Tempel, Præster og Of-
fringer understøttedes ikke læn-
gere af guddommelig Kraft. De
ydre Ceremonier vare derfor af
ingensomhelst Nytte.

Fra den Tid af indtil den nær-
værende — 1851 Aar efter den
christne Tidsregning — har in-

gen Prophets Røst lydtiblandt Jø-
derne, foid 91
Engle have ikke betjent dem.
Der har ikke været noget Syn

fra Herren.
Ingen Drøm eller Udlæggelse.
Intet Svar ved Urim og Thum-

mim.
Ingen Prophet.
Ingen Røst.

Ingen Lyd.
Ingen Irettesættelse.

Ingen trøstende Hvisker.
Alt er Taushed — Stilhed —

Fortvivlelsens tykke Mørke.
Alt bærer Dødens Præg og

Skygge.
O, atten Aarhundreders Udmat-

telse, piinlig Uvished, Rastløshed,
Forvirring, Ængstelse,Sm rte og
Sorg! O, Aarhundreders Mørke,
som har indhyllet en Nation, saa
at sige, i en evig Nat!

Naar, o naar vil deres Dag grye,

og deres fordums Videnskabs
Morgenstjerne vise sig paa Hori-

sonten, sønderrive Sk ven og ind-

føre en lysere Dags Morgen?
Naar Hedningernes Tider fuld-

kommes.
Naar de ville byde etSendebud

i Herrens Navn velkommen.
Vi ville nu gaae over til at vise

denne Videnskabs Fremskridt,
Forfald og endelige Tab iblandt

Hedningerne, og Tegnene paa
dens Gjenbringelse for Millen-

niets Indførelse. (3die Capitel.)

Naar vi vende tilbage til Hed-
ningekirken, finde vi, at den theo-

logiske Videnskab med alle dens
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mirakuløse Kræfter, bestaaende
af Syner, Drømme, Engle,Aaben-
baringer, Prophetier, Helbredel-

ser osv. nødes overalt. Den havde
ikke tabt nogen af sine Kræfter

ved Overførelsen fra Jøderne til

Hedningerne. De vilde Grene
deeltoge strax i det gode Olie-

træes Kod og Fedme, efter at væ-
re blevne indpodede i den gode,

gamle Stamme, og saaledes frem-

bragtes den naturlige Frugt.

Men Paulus, Hedningernes sto-

re Apostel, advarede Romerne i

sit Brev til dem, at de skulde tage

sig i Agt, saa de ikke skulde falde

bort paa samme Maade som Jø-

derne før dem.
Han sagde: „Thi sparede Gud

ikke de n a lurlige Grene, skal han
maaskee ei heller spare Dig"

Apostelen Johannes talte og-

saa om en vis hemmelig Magts
Opkomst, og almindelige Herre-
dømme, et Babel af aandelig eller

religiøs Forvirring, i Korthed:
„Hemmelighed, Babylon den store

Moder til Skjeger og al Vederslyg-

gelighedpaa Jorden."
Denne Magt skulde herske i alle

Nationer. JordensKonger og Re-
genter skulde blive drukne af hen-

des Horeries giftige Viin, og Jor-

dens Kjøbmænd skulde blive rige

formedelst hendes Yppigheds
Fylde.
Denne Magt skulde, ifølge Pro-

pheten Daniels og Apostelen Jo-

hannis Forudsigelser, „edelægge
den Heiestes Hellige" omskifte Ti-

der og Love," „være drukken af
de Helliges Blod, og afJesu Vid-

ners Blod" „ødelægge det stærke

og hellige Folk" og „fere Krig
mod de Hellige og overvinde dem"
indtil en bestemt Tid.

Alle disse Prophetier og mange
andre forudsige Hedningekirkens
Dom, dens Udslettelse af Jorden

og som Følge deraf Forfaldet og
Ophøret af den theoløgiske Vi-
denskab tilligemed dens Kræfter
og Velsignelser i Hedningever-
denen.

I Forbindelse med disse Forud-
sigelser have vi de udtrykkelig-

ste prophetiske Kundgjørelser i

den hellige Skrift med Hensyn til

Seiren over og den fuldkomne Til-

intetgjørelse af den selvsamme
hemmelige Magt, som havde ført

Krig mod de Hellige.

Dens Straffedomme fremstilles

som langt frygteligere, end de,

der rammede Jerusalem. Plage,
Pestilentse, Sværd, Jordskjælv og
Ildens fortærende Luer vil udryd-
de den af Tilværelsen.

Da vil vor Guds Rige indtræde,

og hans Søns Jesu ChristiMagt
indføres. Da vil den Høiestes Hel-
lige antage Riget og Rigernes
Storhed under al Himmelen.

Saaledes vil den gamle theolo-

giske Videnskabs Kræfter, Velsig-
nelser, Kundskab og Viisdom bli-

ve gjenoplivede.

Eftersom de ovenanførte For-
udsigelser gik i Opfyldelse, aftog

den theologiske Videnskab, og
svandt hen iblandt Hedningerne i

samme Forhold, som Kirken eller

den Høiestes Hellige bleve bekri-

gede eller overvundne.
I Aarhundreder og Tidsaldere

har der ikke lydt nogen Røst
iblandt Hedningerne, mere end
iblandt Jøderne. De ere faldne

„efter det samme Exempel paa
Vantroe" uagtet deres store Apo-
stels Advarsel. n$h

Ingen Hedninge - Prophet €r

bleven opreist, som har hævet sin

Røst.

Ingen venlig Engel har betjent

dem.
Intet Syn fra Herren.
Intet Svar. vgtø-ijsvli'
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Ingen inspireret Drom,;i9j^
Ingen Røst.

Ingen Lyd fra Himlene.
Ingen Aabenbaring har afbrudt

Tausheden af det Midnats-Mørke,
som har ruget over Nationerne.

Eller om nogen saadan Stem-

me, saadant Syn eller saadan Pro-

phet tilfældigviis opstaaer med
Jesu Vidnesbyrd, som er Prophe-
tiens Aand, er hans Vidnesbyrd
bleven upaaagtet atMassen af det

Folk, der kaldes Christne, hans

Røst forstummet i Døden, eller og-

saa er han og hans Tilhængere
blevne fordrevne fra Samfundet,

for at vandre omkring i Jordens

Bjerge, Skove, Huler eller Ørke-
ner, eller paa den anden Side

tvungne til at slæbe en Tilværelse

igjennem i et skummelt Fængsels
Eensomhed.

Tidsaldere og Aarhundreder
eregaaede hen, og ak, hvilke Li-

delser! hvilken Smerte! hvilke

Strømme af Taarer! hvilke Have
af Blod! hvilken Stønnen! hvilke

lydelige Skrig og Taarer paa Jor-
den! hvilke Bønner i Himmelen:

„Herre, Du Hellige og Sand-
drue! hvor længe tøver Du, at døm-
me og hevne vort Blod paa dem,

som boe paa Jorden ?"

Ilden fortærede.

Sværdet ødelagde.

Helvedes Artilleri brølede.

Djævlene frydede sig.

Enker og Faderløse sørgede.

Himmelen græd.
De Hellige bad.
Retfærdigheden gyste.

Barmhjertigheden fældte en

Taare af Blod, idet den trak sig

tilbage.

Englene styrtede frem, halvt

dragende deres flammende Sværd.
Og Guderne bestemte i et høi-

tideligt Raad en retfærdig Hevn.

Protest paa Protest, Forbe-
dringer paa Forbedringer, Revo-
lutioner, Kampe, Anstrengelser af

ethvert Slags af lutter menneske-
lige Opfindelser ere blevne forsøg-
te og atter forsøgte, men forgjæ-

ves. Den theologiske Videnskab
med alle dens Nøgler og Kræfter
kunde, da den eengang var tabt,

ifølge det gamle prophetiske Vid-
nesbyrd, aldrig olive gjengiven,

hverken til Jøderne eller Hednin-
gerne føreud Tidens Fylde kom-
mer. „Førend alle Tings Gjenop-
rettelses Tid, hvorom Gud haver
talet ved sine hellige Propheters
Mund fra Verden Begyndelse af."
Førend den Tid kommer, da en

mægtig Engel skulde flyve midt
igjennemHimmelen, som havde det

evige Evangelium at forhynde
dem, der boe paa Jorden, og alle

Slægter, og Stammer, og Tunge-
maal og Folk.

Førend Hemmeligheds eller Ba-
bylons Doms Time.
Hedningernes Fyldes Tider.

Jbdernes og alle Israels natur-

lige Grenes GjenindpodningsTid.
Da, og ikke før, kunde den the-

ologiske Videnskab med dens

Nøgler ogKræfter blive gjengivet

til Menneskene.
Ingen enkelt eller forenede

menneskelige Bestræbelser kun-
de erholde eller gjenbringe disse

Nøgler— denne Videnskab.
En mægtig Engel holdt denne

Videnskabs Nøgler for de sidste

Dage. En mægtig Engel skulde

gjengive det gamle Præstedøm-
mes, ogApostelskabs Nøgler, med
dets Krætter og Velsignelser. En
Røst fra Himmelen skulde aaben-
bare Tiden, ogudraabe: „Gaaer
bort fra hende, I mit Folk, at I

ikke skulle blive declagtige i hen-

des Synder, og at I ikke skulle
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rammes afhendes Plager. Thihen-

des Synder naae indtil Himmelen,
og Gud haver kommet hendes Uret-

færdigheder ihu.
a

Alle de mellemliggende Tids-

alderes Mørke, al Præstelisten og
alle Regjerings Kunstgrebene i

enhver Tidsalder siden Apostler-

nes Udryddelse, alle Undertryk-
kelserne, Forfølgelserne, eller

Misbrugen af Magten, al Overdaa-
dighed og Dovenskab paa den
ene Side, og de haardt arbeiden-

de Millioners Lidelser og Elen-
dighed af Mangel paa Livets For-
nødenheder paa den anden, al den
Vankundighed, Overtro, Vildfa-

relse, Deling og Strid, som har
udviklet sig under Navnet „6V?n-

stenhedu ned til den nærværende
Tid, have været Følgerne af For-
faldet og Tahet afdentheologiske
Videnskabs Nøgler og Kræfter,

eller af Mangel paa Agtpaagiven-
hed paa dem, naar de vare paa
Jorden.

Heller ikke vil den ehristne

Verden nogensinde opnaae nogen

betydelig Grad af Kundskab^
Kraft eller Enighed i religiøsHen-
seende, førend den opdager sit

Tab af denne Videnskab, indseer
Nødvendigheden af dens Gjenop-
rettelse, og ydmyger sig i Støvet
og byder et Sendebud velkom-
men, der kommer i HerrensNavn
med et Budskab fra Himmelen,
med Nøgler, overgivne af Guds
Engle — et nyt apostolisk Hværv,
en Gj en oprettelse af Guds Rige,

Kirke, Kraft og Gaver; en ny Ud-
deling almindeligen forkyndt i

den ganske Verden, medKraft og
medfølgende Tegn ; og det Hele
fuldendt ved Israels og Judæ her-

lige Gjenindsættelse i deres eget
Land, som et selvstændigt Folk i

Guds sande Faaresti, tilligemed

Messiæ anden Komme og alle

hans Engle med ham for at om-
styrte „Hemmelighed" eller „Ba-
bylon" og regjere paa Jorden.

Saaledes ere Begivenhederne^
og saaledes er Lægemidlet for de
forbigangne og nærværende On-
der.

fmud s R eff / er i ng
afJoAn Taylor.

(Fortsat fra Pagina 279.)

Syvende Capitel.

Herrens Fremgangsmaade med Verdens moralske Regjering.
(uH

IT
Vi ville nu undersøge, hvad

Deel Herren nogensinde har ta-

get i Verdens moralske Regjering.
I forrige Capitel viste jeg, at Men-
nesket har moralsk Handlefrihed,
og handler under Herren, og er

følgelig ansvarlig forham for sine

Handlinger som et moralsk, hand-
lefrit Væsen. Men overlader han

det at udføre hans Hensigter alene
og uden Bistand? Nei. Betrag-
tende Mennesket som sin Søn, har
han fra Tid til anden tilbudt det
sin Hjælp og Underviisning som
en Fader. Han har givet Aaben-
baringer til Veiledning og Advar-
sel for sit Folk. Han har givet
Forjættelser til de Lydige ogtruet
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•de Ulydige. Han har underviist

Konger, Regenter og Propheter.

Han har tillige beskyttet de Ret-

færdige og tugtet de Ugudelige
med Straf. Han har forjættet

Abraham og Andre Lande og Be-
siddelser. Han har givet de Tro-

faste Forjættelse om evigt Liv,

men har aldrig indskrænket eller

tvunget Menneskets Villie. Han
udryddede den gamle Verdens
Indvaanere, fordi de havde for-

dærvet sig. Han regjerede ikke
deres Sind; de kunde forglemme
Gud, „og deres Hjerters Tanker
vare ikkun onde hver Dag ;" men
Jorden var Herrens, og han var
vore Aanders Fader, og end-
skjøndt Mennesket havde Hand-
lefrihed til at formere sit Slags,

blev det dog givet ham af Gud,
og dersom det var saa blindt, at

det kunde fordærve sig selv og
styrte Millioner af ufødte Væsener
i Elendighed, da havde Univer-
sets Gud, „Aandernes Fader," Ret
til at forhindre det. Og om Men-
nesket forvendte Brugen af de
Evner, Gud havde givet det, og
benyttede dem til Satans Tjene-
ste, og misbrugte den Frihed, som
Skaberen saa gavmildt havde gi-

vet, da kunde Herren, skjøndt han
ikke kunde indskrænke Udøvel-
sen af dets frie Villie, tilintetgjøre

dets Legeme, og paa den Maade
forhindre det fra at bringe For-
bandelse over sine Efterkommere.
Derfor, om en Mand overtræder
Landets Love, ansees han for et

daarligt Medlem afSamfundet, og
bliver straffet derefter; underti-

den fængslet, undertiden lands-

forviist og undertiden dræbt. Lov-
giverne anføre som Grund herfor,

at saadanne Personer ere skade-
lige for Samfundet; at om Forbry-
delser ikke straffedes, vilde de
Dydige og Gode blive foruret-

tede; de Ugudelige vilde trium-

phere; Ære, Liv og Eiendom vil-

de man være usikker paa; og
Lovløshed, Forvirring og Øde-
læggelse vilde uundgaaelig paa-
følge.

Jeg vil her spørge: Dersom
Mennesket handler efter dette

Princip, har da ikke Gud Ret til

at gjøre det samme i sine Regje-
rings-Anliggender? Eller skulde
vi tiltage os Rettigheder, som vi

ikke vilde tillade Herren at være i

Besiddelse af? Efter dette Prin-

cip blev Djævelen og hans Engle
nedstyrtede fra Himmelen. Djæ-
velen, der havde Handlefrihed
saavel som Mennesket, kom hid
og forsøgte paa at ødelægge Guds
Gjerninger; og det lykkedes ham
saa vidt, at han fik Indflydelse

over Menneskets Aand, og gjorde
sig dets Legeme sin Villie under-
danig, og dersom Mennesket var
saa utaknemmeligt og fordærvet,

at det kunde give efter for hans
Indflydelse, og adlyde hans Villie,

havde Gud ligesaa stor Ret til at

straffe det, som Djævelen ; og li-

gesom han kastede Djævelen og
hans Engle ud af Himmelen, ud-
ryddede han ogsaaMennesket fra

Jorden, og straffede saaledes de
„Aander, som vare gjenstridige i

Noah Dage." Satan havde ingen
Magt over disse Aander i Himme-
len; men da de kom ned paa Jor-

den, fik han Indflydelse over dem,
og, eftersom han intet Legeme
har, benyttede han deres Lege-
mer til at fordærve Verden, for

paa denne Maade at forstyrre Je-

hovahs Planer; de maae derfor

bære Følgerneafderes Ulydighed.
Og om jeg bliver spurgt af en
Tvivler, hvorfor Gud ødelagde
saa mange Mennesker, svarer jeg,

at dette var Guds Regjering; de
havde overtraadt hans Love, vare
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Forrædere imod ham, og hanhav-
de Ret til at straffe dem, for, som
jeg før anførte, at forhindre dem
fra at bringe Fordærvelse over

Andre, ogatforplantedenneElen-
dighed paa Menneskeslægten i

Tid og Evighed.
Herren har givet Love, og end-

skjøndt hanikke hartvungetMen-
nesket til at holde dem, eller ind-

skrænket dets frie Villie, har han
dog straffet det for Ulydighed, li-

gesom en Fader vilde gjøre med
sin Søn, En Fader kan lære sit

Barn rigtige Grundsætninger;men
han kan ikke formaae det til at

efterleve dem, medmindre han be-

hersker og betvinger Legemet;
ikkedestomindre kan han straffe

det for Ulydighed, og paa den
Maade udøve en moralsk eller

physisk Indflydelse over det. Vor
himmelske Fader gjør ligedan.

Han straffede Indvaanerne i So-
doma, Gomorra, Babylon, Ninive,

Jerusalem og mange andre Stæ-
der, og han vil straffe Verden ef-

ter det samme Princip.

Atter, han har tilbudt Belønnin-
ger og givet dem til de Trofaste,

som f. Ex. Noa, Abraham, Isaak
og Jacob ; han beskyttede Israels

Børn og velsignede dem med ti-

meligt og nationalt Held, naar de
tjente ham, men straffede deres

Fjender; og han vilde have ud-
strakt sine Velsignelser til hele

Verden, dersom den vilde have
været ham lydig. Herren har be-

nyttet sig af disse Indflydelser,

men aldrig indskrænket Villien.

Derfor siger Jesus til Jøderne:
„Hvor ofte vilde jeg forsamlet

Eder, ligerviis som en Høne for-

samler sine Kyllinger under sine

Vinger; men/ vilde ikke!" Gud
vilde gjøre dem Godt, men de vil-

de ikke modtage det Gode. At-

ter, Propheten siger: d
raabte, og 1 vægrede Eder^ jegucl-
rakte min Haand, og Ingen gav
Agt derpaal Og I have ladet alt

mit Raad fare, og I ville ikke lide

min Straf. Da vil jeg, jeg ogsaa
leei Eders Ulykke; jeg vil spotte,

naar det kommer, som I frygte

for." Sal. Ordspr. 1, 24—20;
Dette beviser tydeligt, at Menne-
sket er et frit Væsen i moralsk
Henseende, at Gud aldrig harind-
skrænket Menneskets Aand, og
at Mennesket, om det befindes at

være i en elendig, fornedret og
fordærvet Tilstand , følgeligviis

har sig selv at bebreide derfor, og
ikke Herren. Herren vilde have
givet det sit Raad, dersom det
havde anraabt ham derom; thihan
underviste virkeligen Guds Mænd
fordum og gav dem Love og Or-
dinancer, og han sagde tilsitFolk,

at dersom de paakaldte ham „paa
Bedrøvelsens Dag, vilde han høre
dem;" og Jacob siger: „Men der-

som Nogen af Eder fattes Viis-

dom, han bede af Gud, som giver
Alle gjerne, og bebreider ikke,

saa skal den gives ham." 1, 5.

Naar Israels Børn tjente Gud Og
adløde ham, anerkjendte de hans
Authoritet, og sagde : „Herren er

vor Dommer; Herren er vor Lov-
giver ; Herren er vor Konge ; han
vil frelse os." Es. 33, 22. Dersom
Israels Børn havde været lydige,

og dette Princip havde udstrakt
sig over hele Jorden, vilde vihave
havt Guds Rige grundfæstet paa
Jorden, og almindelig Fred og
Lyksalighed vilde have hersket?.

Men Menneskets Fordærvelse og
Udartning har ødelagtVerden, øg
Intet, uden Guds Viisdom, Kraft
og Velsignelser kan gjenøprett©
den. cttfl Ib fidbmiii

(FdFtsættes.v
'-

'

.

' • — i

; :' y^'f-'vG



328 Redaktionens Bemærkninger.

Skandinaviens Stjerne.

Den 1ste August.

Af den paa den sidste Side af dette Nummer anførte stati-

stiske Rapport kan sees, at Antallet af Døbte i det forløbne Halvaar
er 998; et Antal, som hidindtil ikke har været opnaaet i et lig-

nende Tidsrum; et Beviis for at Herren formedelst sin Naade og
Miskundhed fremmer sin Gjerning, og velsigner sine Tjeneres
Bestræbelser i at udbrede Evangeliets Lys og Kundskab til Men-
neskens Børn. Vi have i de to sidste Maaneder besøgt Conferen-
cerne i Jylland, paa Fyen og Bornholm, og Ældste Widerborg
har besøgt Conferencerne i Sverrig. Under disse vore Reiser og
Besøg i Conferencemøderne har det været os en 'Glæde atbevidner

at de Ældste og de Hellige, paa faa Undtagelser nær, have op-

fyldt deres Pligter og tragtet efter at gjøre det Bedste de have
forstaaet; derfor har ogsaa Herren velsignet vore forenede Bestræ-
belser, hver i vor Virkekreds, og vi ville give ham Æren for hvad
der er udrettet; thi det er hans Gjerning; vi ere Redskaber i hans
Haand, og arbeidende under hans Aands og Præstedømmes Vei-

ledning kunne vi erhverve Velsignelser for os selv og Andre, baade
for Tid og Evighed.

Eftersom Værkets Fremme krævede det, organiserede vi

under vort Ophold i Jylland to nye Conferencer under Navn af
Aarhuus og Skive, og vi haabe, at det med Guds Hjælp maa
vorde til Gavn for de Retskafne og Oprigtige i hine Egne-

Vi kunne i Sandhed sige, at Danmarks Indvaanere ere

meget begunstigede af Herren, der har skjenket dem Frihed til at

dyrke Gud efter deres Tro og Overbeviisning. Sverrig er i saa

Henseende mindre begunstiget; vel er et Forslag til et Slags Re-
ligionsfrihed blevet fremlagt i den nuværende Rigsdag i Stockholm,
men Indskrænkningerne i samme ere saa mange, at de liberale

Medlemmer synes ei at være tilfredse med samme, og de illiberale

synes, at det, uagtet dets mange Indskrænkninger, giver for megen
Frihed, saa der er ikke stor Sandsynlighed for, at der paa denne
Rigsdag bliver noget ønskeligt Resultat fangaaende Religions-

Spørgsmaalet. Alligevel trænger Evangeliet sig frem til de Ydmyge
af Hjertet og Mange glæde sig i dets Sandhed. Under nærværende
Intolerance ere vore Brødre ofte udsatte for Arrest og Forfølgelse

af alle Slags, og det er beklageligt, at endog Præster i deres

blinde Iver opmuntre og i enkelte Tilfælde anføre den tøilesløse

Pøbel til voldelig Overfald paa dem, som ville dyrke Gud efter

Bibelens Love. I Norge er der den Forskjel, at, endskjøndt vore
Brødre undertiden blive arresterede, ere dog Præster og Øvrighed
mere humane i Udøvelsen af Lovene, og opmuntre ikke Folket
til at mishandle Anderledestænkende. VI ville haabe, at religiøs

Tolerance vil efterhaanden gjennemtrænge Folkenes Sind i disse

nordiske Lande, eftersom Trangen til Religionsfrihed tiltager.
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Naar vi nu tage i Betragtning alle de Hindringer, som den
forenede Opposition af baade geistlige og verdslige Magter søger

at opstille for Fremgangen af dette Værk; hvorledes Løgne af

alle Slags udspredes og varieres i det Uendelige, og alligevel see,

at det trænger sig frem over alt, kunne vi i Sandhed udbryde, at

Herren er mægtig til at udføre sin Gjerning og opfylde hvad han
talte ved sine Propheter og Apostler fordum, og hvad han i disse

sidste Dage har talt ved sin Tjener, Propheten Joseph Smith, hvem
han opreiste til at grundlægge det Rige, som evindeligen skal

bestaae. Lader os derfor, kjære Brødre, gaae frem med Frimo-
dighed, men dog i Sagtmodighed og Kjærlighed til alle vore Med-
mennesker, og forkynde Evangeliets rene og sande Principer, og
hvad Gud er ifærd med at udføre paa Jorden. Lader os lytte

til og være lydige til vor himmelske Faders Raad og Veiledning
i alle Ting, at han fremdeles maa velsigne vor Virken. Lader os

holde os rene og ubesmittede af Verden, og forenede i een Aand
og eet Sind, ville vi formaae at overvinde det Onde med det Gode,
baade ved vort Exempel og vor Lære. Til de Unge sige vir

Knytter ingen Baand i Adspredelsen, som kunne hindre Eder fra

at opfylde Guds Villie og Eders Tjeneste i Evangeliet, men ihu-

kommer forhen givne Raad, agter paa og udøver Viisdomsordet,

og bestræber Eder for at lære det Sprog, hvori Gud har givet og
giver sine Aabenbaringer i disse sidste Dage. Erfaringen vil lære
Eder Nytten og Velsignelsen af at adlyde alle de Raad, Vink og
Formaninger, Lærdomme og Bud, som gives Tid efter anden: de
sigte alle til vort sande Vel baade for Tid og Evighed.

"iseiti

i

M*wrley M*. I*rutts Mord,

een af de tolv Apostler i Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige*

(Fra „the Millennial Star.")

(Fortsal fra Pag. 3i4.)

ild gabggiH
Kl. 8 Torsdag Morgen den 18de Decbr. 1856 vare vi om-

bord paa Atlantic, bestemt for Texas. Jeg kunde ikke erholde
seperat Kahyt, endskjøndt jeg gik til Agenten Tirsdag; de vare
alle optagne. Capitainen var imidlertid god imod os, og lod os
afbenytte hans Kahyt, og sendte os det Beste af enhver Sort.

I Galveston toge vi med en liden Dampbaad, Capt. Pierce,
til Harrisburg, hvor vi om Natten opholdt os i Capitain Andrews's
Hotel, og den næste Morgen gik vi med Trainet til Houston. To
Mile fra Houston fandt vi et Hjem i Hr. William Gambells Huus;
han var en Mand, der ikke bekjender sig til nogen Religion, lever
godt, har Tjenere i Overflødighed og ingen Børn. Hans Kone
var som en Moder for os. De tre første Uger gik jeg med andre
Klæder, og derefter søgte jeg at faae noget at fortjene. Jeg fik



330 Parley P. Pratts Mord.

Empløi hos en Modehandlerindo, Mrs. Stangbury, hvor jeg var i

fem Uger, af hvilke jeg tilbragte to Dage hos mine Børn, nemlig
Søndag til Hvile og Mandag til Vaskning og Reparation af vort
Tøi. Den 4de Marts forlod jeg Houston i Selskab med Capt.
Andrews, Hr. Stanfield og James Gammel, (den sidste en Mormon-
Ældste) for at reise til Ellis County, hvor Mormon-Emigrationen
udrustedes for Reisen over Sletterne.

Ved et Brev fra Houston underrettedes jeg om, at Mc Lean
var efter mig, og for at forebygge Ulykke, og maaskee Blods-
udgydelse i Selskabet, fortsatte jeg Reisen med en Mand ved Navn
Clark, som ikke var Mormon. Han havde Kone og tre Børn, en
daarlig Vogn og tre Spand gode Oxer*

Med disse Folk var jeg, da Mc Lean med Følge indhentede
os. De Tildragelser, som have fundet Sted fra den Dag af indtil

nu, ere blevne lagte for Publicum. Det er vel bekjendt, at jeg
har været arresteret ifølge en falsk Eed, og er af civile og mili-

tære Embedsmænd bleven slæbt frem for en ophidset Folkehob og
for Retten som en Fange, blot for at blive koldt svaret, at jeg
Jmnde gaae, da Intet fandtes imod mig.

Paa den Afdødes Vegne maa jeg bevidne, at det Forhold,
der fandtes mellem os, havde jeg selv søgt at tilveiebringe. Da
han tilligemed sin Hustru Elisabeth var bosat i San Francisco,

søgte jeg ofte hans Selskab, og om Nogen dadler mig derfor, saa
lad dem dadle mine stærke naturlige Bevæggrunde, der altid have
tilskyndet mig at søge Lys og Sandhed, trods de Vanskeligheder,
der maatte stille sig imellem mig og Gjenstanden for min Søgen.

Denne Mand var en Kilde af Lys og Kundskab, hvoraf
Tusinder kunde drikke, og dog vilde Strømmen flyde lige klar,

reen og fri.

Jeg vil villigt erkjende, at jeg ofte har besøgt hans Huus
ved Daggry, da hans Hustru var syg, for at bringe noget Kj&d,

Brød og Frugt, hvoraf de kunde leve til den næste Morgen.
Vil Nogen dadle ham fordi han var fattig? Lad dem da

dadle ham, som bød sine Disciple at gaae ud til Nationerne med
det evige Evangelium uden Pung eller Taske, ja selv uden
to Kjortler.

Ei heller negter jeg, at jeg fra Tid til anden ønskede meget
at modtage ham i vort Huus, ligesom jeg med Glæde modtog min
Mands Brødre. Vi havde ledige Værelser og Senge, tilligemed

Overflødighed af Livets Fornødenheder, medens han var en fattig

Fremmed, og ligesaa forhadt som en vis Nazaræer, der eengang
vandrede igjennem Judæa Land, og som ikke kunde finde Noget,
hvortil han kunde helde sit Hoved. Efter det samme Princip,

som: jeg var berøvet dette Privilegium, vilde Maria og Martha
være blevne straffede, fordi de toede deres Herres Fødder og løb

•Jiam i Møde, naar han vendte tilbage fra en Mission.

Jeg tilstaaer ogsaa, at jeg, da et Selskab [af Hellige beredte
sig til at reise fra Californien med P. P. Pratt, inderligt ønskede
at være iblandt deres Tal, og gik saa vidt, atjeg bad min himmelske
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Fader at aabne en Udvei tor mig, hvorved jeg kunde undgaae
min Undertrykkelse, og gaae med det Folk, jeg elskede saa høit.

Hvis dette ikke var Eet, maa der være en Feil i det gamle Skrift-

sted: „Kommer hid til mig, Alle I, som ere besværede, og jeg vil

give Eder Hvile."

Jeg tør frit erklære for Engle og Mennesker, at Parley P.

Pratt var uskyldig i de Ting, han anklagedes for.

Om Menneskenes Gjerninger kunde læses paa deres Ansigter,

vilde alle Mennesker have vidst, at H. H. Mc Lean drev mig
bort fra sig, og at han ved sine egne Handlinger for stedse til-

intetgjorde alle de ømme Baand, som bandt os til hinanden, endog
førend Mormonismen krydsede vor Fodsti.

Jeg tilstaaer ligeledes, at da jeg ene kom til Store Saltsø

Stad, hvor jeg ikke kjendte Nogen, jeg før havde seet, uden Hr.
Pratt og hans Hustru Elisabeth, opsøgte jeg deres Huus, og spurgte,

om de vilde tillade mig at udhvile mig nogle Dage hos dem,
medens jeg saae mig om for at faae Noget at ernære mig med.
De sagde, jeg maatte blive saa længe, jeg ønskede, og Udfaldet
blev som tidligere berettet. Jeg bekjender ogsaa, at det var en
Kilde til stor Glæde for mig at høre, at han skulde være med det
samme Selskab, som jeg vilde tage med.

Jeg negter ikke, at jeg toede hans Fødder, redede hans
Haar, og at jeg ofte gik, for at han kunde kjøre. Ei heller negter
jeg, at jeg med ham besøgte flere Familier i St. Louis, som ansaae
det for en større Ære at modtage ham end nogen af Jordens nu-
levende Konger og Fyrster.

Jeg vil ogsaa sige, at det smertede mig, da jeg saae ham
i Lænker, og med Glæde vilde jeg have badet hans Fødder, hvor
Jernet havde afgnavet Huden.

Men dette var Intet imod hvad jeg endnu maatte see. Har
jeg ikke seet hans Hjerteblod dryppe fra det Saar, Morderkniven
efterlod?

Som levende Vidner paa, at jeg gjerne vilde være bleven
skilt fra Mc Lean, medens }eg endnu boede i New Orleans, vil

jeg nævne min Fader J. S. Mc Comb, og mine Brødre E. C. og
J. J Mc Comb, samt Hr. John Mc Dougal Alle disse vide, at

jeg raadførte mig med dem, om jeg fremdeles skulde taale den
slette Behandling af en Mand, der vedblev at drikke, hvilket gjorde
ham uskikket til at nyde Samqvem med sin Familie.

At mine Angivelser ere rigtige med Hensyn til vor Skils-

misse i Californien, kan Capt. Thomas Gray med Familie, Hr.
Samuel Webb med Familie og mine Naboer og Venner i Almin-
delighed i San Francisco bevidne.

At Mc Lean med Vold drev mig ud paa Gaden ved Natte-

tid, og aflaaseole Døren for mig, kan Capt. Gray og Dr. Bush
bevidne, og jeg antager, at Mc Lean selv ikke vilde negte, at jeg
dengang erklærede, at jeg ikke længere vilde være hans Hustru,
hvor mange Aar jeg end maatte blive tvungen til at gjælde som
saadan for mine Berns Skyld. :

.
:. •

i
. i. . . .i
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Jeg formoder, Mc Lean vil fremføre som Klage imod mig,

al jeg siden den Tid aldrig deelte Seng med ham.
Jeg vil spørge enhver Mand og Qvinde med fiin Følelse,

om en dydig Qvinde og trofast Moder er en saa ringe Ting, at

hun atter skulde komme til en Mands Bryst, som med Vold har
stødt hende fra sig, og udsat hende for Fornærmelse og Vanære
paa en ugudelig Stads Gader. Den, som bejaer dette, er af en
anden Mening end

E. J. Mc Comb, forhen J. E. Mc Lean.

Nogle nærmere Omstændigheder ved Mordet.

Arkansas, Amerika, ombord paa Dampskibet
„H. Tucker" Arkansas Floden d. 22. Mai 1867.

Kjære Br. Orson Pratt!

Det er bleven min smertelige Pligt at sende Dem Efterret-

ning om Deres elskede Broder Parleys Fængsling og Mord. Jeg
veed det vil gjøre Dem ondt at erfare, at hans Legeme blev
sønderrevet af Mordstaalet, og at han laae over en Time, uden at

Nogen kom, der kunde løfte hans Hoved, eller saa meget som
give ham en Drik Vand, endskjøndt han godt saae et Huns, hvor
en Familie ved Navn Winn boede.

Jeg reiste tilvogns roligen fremad med mine Børn gjennem
en Indianer-Stamme paa Grændserne af Arkansas, da Mc Lean,
mit Livs Dæmon, traf mig. Han rev Børnene fra mig og lod mig
derpaa arrestere ifølge en Klage over, at jeg havde stjaalet Klæ-
der, der tilhørte mine Børn Albert og Annie Mc Lean, og som de
havde paa. Ogsaa P. P. Pratt, James Gamwell og Elias Gamwell
vare nævnte i Klagen som Deeltagere i dette Tyveri af Klæder
til omtrent ti Dollars Værdi.

Dagen efter jeg blev arresteret hørte jeg, at ogsaa Deres
Broder var arresteret, en stor Ophidselse fandt Sted, og da vi

kom saa langt, at vi kunde see det Sted, hvor de havde Parley,

laae han paa Jorden, ligesom en Mand, der har standset for at

lade sin Hest græsse. Han var omringet af en 12 til 14
bevæbnede. Mænd, bestaaende af Officerer og Soldater. Med
den Opsynsmands Tilladelse, med hvem jeg kjørte, steg jeg af,

gik hen til Br. Parley, udstrakte min Haand og sagde: „Broder
Parley, vi mødes, seer det ud til, som Fanger." „Hvorledes er

Deres Helbred?" spurgte han, „har De været rask?" hvorpaa jeg
svarede: „Vi have een Ting at takke Gud for; vi have lært, hvor-

dan vi skulle leve, -og hvordan vi skulle døe." Jeg kastede der-

efter mine Øine paa Soldaterne og sagde med høi Røst: „Alle

disse bevæbnede Soldater kunne blot ihjelslaae Legemet, og jeg er

ligesaa beredt paa at døe, som at leve." Han svarede kun: „Dette
korte Liv er snart forbi, og er blot en ubetydelig Deel af

Evigheden."
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Vi maatte derpaa udholde et skarpt Ridt paa en 25 eng].

Mile, — Br. Parley med et Reb bunden om hans ene Fod, hvori

han holdtes af en Officeer, der reed ved hans Side. De arresterede

ogsaa en anden ung Mand, Ældste Higinson, som de traf paa,

medens han prædikede for Creekerne (en Indianer-Stamme); og
da vi forlode Fort Gibson, var han og Parley i Lænker, og jeg i

en Vogn, fordi jeg var saa udmattet, at jeg ikke kunde ride.

Soldater kjørte Vognen og Opsynsmandeu reed med de To, som
vare i Lænker.

Vi forlode Fort Gibson Løverdag og reiste hele Søndagen
og halve Mandagen, og kom saaledes til Van Buren ved Arkansas
Floden i Staten Arkansas. Vi førtes derpaa for Retten, for blot

at blive sagt, at vi kunde gaae, „thi vi fitåde Intet imod
Eder.' 1

Jeg har skrevet en fuldstændig Beretning til The Mormon,
som jeg haaber, De vil faae at see; men i Tilfælde af, at den
skulde blive opsnappet, vil jeg her korteligen anføre, at, da Parley

løslodes af Fængslet, satte Mc Lean ti Minutter senere efter ham,
i Følge med to Mænd, Borgere fra Van Buren, og lidt senere

flere andre Mænd. Tolv engelske Mile fra Byen, paa Veien, der

fører Nord efter, overfaldt de Deres elskelige Broder, affyrede

syv Skud paa ham, og stak ham derefter flere Gange i venstre

Side — eet af Stødene trængte ind i Hjertet. De første sex Kugler

fjorde kun Huller i hans ene Kjoleskjød; en af Mændene reed
erpaa frem og spærrde ham Veien, hvilket bragte ham i umiddel-

bar Berørelse med Mc Lean, og denne Djævel selv gav ham Bane-
saarel; og efter at han havde forladt ham som død, vendte han
tilbage og skjød paa ham, medens han (Parley) laae paa Marken,
slap Pistolen ved hans Side og flyede!

Jeg gik hen for at see ham under den „virkelige" Rets-*

betjents Beskyttelse næste Dag. De nærmere Omstændigheder har
jeg sendt Br. Taylor i New York.

Broder Higinson og jeg svøbte hans Liig ind i flint Linned,
og Br. Higinson blev der for at see ham blive jordet omtrent en
Miil (engl.) fra det Sted, han blev myrdet. Han levede 2\ Time
og besvarede mange Spørgsmaal, som de Omkringboende gjorde harm

Indbyggerne i Van Buren forsynede mig med Midler, saa
jeg kunde reise fire Dage efter denne blodige Scene, og jeg er

nu alene paa Veien, jeg veed ikke hvorhen; men jeg veed, at

Herrens Aand er med mig, og jeg har Intet at frygte. d >Iq

Jeg føler mig nu meget forladt, — beed for mig, Du Guds
Mand, at jeg maa være trofast indtil Enden, og blive frelst med
Jesus, Joseph og Parley i Guds celestiale Rige. Amen*

Deres Søster •

Eleonore J. Mc Lean.
.

_
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Joseph Smiths Æjévnetstøb.

Juli. 1836. (Fortsat fra Pag. 303

.-.

v.

Vibenegte at staae inogen For-
bindelsemed Indianerne,men agte
at holde os færdige til at forsvare

vort Land imod deres barbariske
Plyndringer, ligesom ethvert an-

det Folk. Vi troe, at alle Menne-
sker ere forpligtede til at under-
støtte og opnolde de respective

Regjeringer, hvorunder de leve,

saa længe de blive beskyttede
i deres medfødte og uafhænde-
lige Rettigheder af disse Regje-
ringers Love; og at det er usøm-
meligt for enhver Borger, som
saaledes beskyttes, at gjøre Op-
stand og Oprør, og om de gjøre

saa, bør de straffes derfor. Det er

unødvendigt at beskrive vor Tro
udførligere, eller at omtale vore
Lidelser; derfor have vi beslut-

tet:

1) For Venskabs Skyld, og for

at være i Fredsforbund med Bor-
gerne i Clay County, og de med
os, ville vi, uagtet det uundgaae-
lige Tab af Eiendom, og den Ud-
gift, vi paadrage os ved Flytnin-

gen, indrømme deres Resolutio-

ners Fordringer : at forlade Clay
County, som udviklet i den For-
tale, der ledsagede samme ; og at

vi ville bestræbe os for at faae
Menigheden til at gjøre ligesaa,

og at vi ogsaa ville anstrenge os

for at standse de Helliges Ind-

vandring til dette County.
2) At vi modtage det venlige

Tilbud, som Committeen mundt-
ligt gjorde os igaar, nemlig, at

hjælpe os med Udvælgelsen af et

Sted, samt med Flytningen til

samme.
3) Eenstemmigt, at denne For-

samling bifalder og antager det

ovenomtalte Program tilligemed

Beslutningerne, som ere os her
overrakte af Committeen.

4) At T. B. Marsh, L. Wight og
S. Bent beskikkes som en Com-
mittee til at overrække disse Ved-
tagelser til Borgernes Møde i

Clay, som i Morgen skal afholdes

i Liberty. Ovenstaaende vedto-

ges eenstemmigt af Forsamlin-
gen.

W.W Phelps,

Formand.
John Corrill,

Skriver.

Borgerne i Clay County samle-

des ifølge Aftale. Formanden og
Skriveren indtoge deres Pladse,

da Committeen, beskikket i det

offentlige Borgermøde i Raadhu-
set i Liberty den 29de f. M., ved
deres Formand W. J. Moss frem-

førte nævnte Program og Beslut-

ningerne, fattede af de Ældste i

Jesu Christi Kirke af Sidste Da-
ges Hellige den 1ste dennes, hvor-

paa vedtoges:

At denne Forsamling bifalder

og antager Mormonernes Svar
paa den Resolution, som vedtoges
Onsdagen den 29de Juni, som
fuldkommen tilfredsstillende.

At vi ville anvende vore yder-

ste Bestræbelser for at bringe det

Omhandlede i Udførelse, som in-

deholdes i Programmet og Beslut-

ningerne, der udstedtesOnsdagen
den 29de, og som Mormonerne
indgik paa.

At vi paalægge vore Medbor-
gere, at holde Fred med Mormo-
nerne, som god Tro, Retfærdig-

hed, Moralitet og Religion fordre.

At en Committee paa ti Perso-

ner, to af hvert By-Distrikt, be-

skikkes til at samle Penge ved
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Snbscription til at hjælpe de Mor-
moner til at forlade dette County,

som ikke kunne hjælpe sig selv.

At Samuel Tillery, Jeremiah
Minger og Abraham Shafer be-

skikkes som en Committee til at

modtage de ved Subscriptionen

indkomne Penge i den Hensigt

at hjælpe de fattige Personer, som
maatte være blandt Mormonerne,
til at flytte fra dette County
til deres fremtidige Opholdssted,

og at Kirkens Ældster opfordres

til at indgive Navnene paa saa-

danne Personer til nævnte Com-
mittee, som vil bedømme de Be-
viser og Kjendsgjerninger, som
berettiger Mormonerne til Hjælp,

og anvende Pengene efter bedste

Skjøn.

At nævnte Committee bemyn-
diges til at ansætte en Mand,
som er skikket til at ledsage

dem, der maatte ønske at under-

søge et nyt Land. Det er og-

saa tilkjendegivet, at, dersom de
af Committeen modtagne Penge
ikke anvendes i ovennævnte Øie-
med, skulle de tilbagebetales i

Forhold tilSubskriptionssummen.

At Formanden beskikker fem
Personer i hvert Distrikt til at

sætte ovennævnte Forslag i Ud-
førelse.

Følgende Herrer beskikkedes
derpaa i de forskjellige Distrik-

ter. For Liberty Distrikt: John
Thornton, Joel Turnham, Peter

Rogers, John Bird og David
Atehison. For Fishing Rivers Di-

strikt: Elisha Cameron, E. Pri-

ce, G. Withers, M. Welton og Ja-

mes Kazey. For Platte Distrikt:

T. C. Gordon, S. Harris, W.Owen,
L. Rollins og J. Marsh. For

:'.'- '..-.:.

Washingtons Distrikt: B. Riley,

S.Crawford, T. Findley, G.Mc
Ilvaine og P. Y. G. Bartee. For
Gallatin Distrikt: D. Dale, W.
Nash, William Todd, B. Ricketts

og J. Forboin. '

Endvidere, at denne Forsam-
ling anbefale Mormonerne til de
tilgrændsende Countiers Borget
res gode Behandling. Vi anbe-
fale ogsaa Indvaanerne i de til-

stødende Countier at staae Mor-
monerne bi i at udvælge et Op-
holdssted for deres Folk, hvor de
paa en Maade vilde være de ene-

ste Beboere, og hvor Ingen vilde

have Lyst til at forstyrre dem.
At dette Mødes Forhandlinger

overrækkes Udgiverne af Far
West med Anmodning omattryk-
ke dem; de bleve hver for sig op-

læste og eenstemmigen vedtagne
og Mødet hævedes.

Liberty den 2den Juli 1836.

John Bird,

Formand.
John F. Doherty,

Skriver.

Kirtland d. 25. Juli 1836.

Til

W. W. Phelps og Andre,
Kjære Brødre

!

Eders af den 1ste Dennes, a
som ledsagede Forhandlingerne
i et offentligt Møde, holdt af FolL

ket i Clay, er rigtig modtaget. Vi
beklage, at denne Urolighed er VI

udbrudt, men vi ansee det ikke
som vor Feil. I ere bedre be-
kjendte med Omstændighederne,
end vi, og naturligviis blevne led-

te af Viisdom i Eders ForetagehV
der med Hensyn til at forlade i

Landet. I

(Fortsættes),

teasH (S

i gailoma
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ÉÉ n v^tati|ttfli liarøørt
I m over

Jesu Christl Kirke afSldste-Dags-Helllge iSkandinavien,

for Halvaaret, endende den 30te Juni 1857.
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Danmark.
.. Kjøbenhavn . . .

o." Aalborg

o. Vensyssels ....
|. Fredericia ....
t. Lollands

jj4 Bornholms ....

19 1 73 35 30 23 746 198 64 210 12 908

14 42 18 13 11 256 123 19 62 1 340
18 54 4 21 11 258 115 18 50 1 348

16 38 12 10 7 194 149 32 57 7 261

11 18 7 4 2 88 42 7 57 1 119

4 6 4 3 2 86 12 12 32 1 101

!£. Fyens 9 18 3 4 4 68 61 13 32 o 97

Island. 1 2 5 7

Borge.

8 27 12 11 3 266 82 25 39 2 319

Sverrig.

14 27 29 19 18 347 158 28 61 2 440

10. Stockholm . . . 9

123 1

24

329

9

133

10 6 157 58 9

227 603 30

206

Summa . . . 125 87 2471 998 3146

_

loH

-JoIjj'I ns;

mm is rt

Indbetalte Bogpenge.

R. Mikkelsen
S. P. Guhl ,

A. Weibye ,

N. Adler . .

150 Rd. - Mk. -

59 — - — -

410 — 3 — 12
42 — 1 — 8

Sk.

Summa 661 — 5 — 4 —

Indhold.
Side.

Om Frafaldet 32l.

Guds Regjering (fortsat) 325.
Redaktionsbemærkninger ...... 328.

Side.

Parley P. Pratts Mord 329.

Joseph Smiths Levnetstøb (fortsat) 333.

Halvaarlig statistisk Rapport . . 336.

„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 Hector C. Haight.
Trykt hos F. E. B or din g.


