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/io/c/^ i Tabernaklet i Store Saltsø Stad den Sde Lebr. 1867.

'" Jeg føler som om jeg var for-

pligtet til at komme hid og tale

for Folket, da jeg i en Tid har væ-
ret fraværende, og Andre have be-
nyttet denne Forhøining.

Jeg- vil maaskee ikke tale saa
længe, men jeg ønsker at forfølge
nogle af de Gjenstande, som Br.
Cummings fremstillede for Eder,
lidt videre. Jeg bevidner, at et-

hvert Ord, han har talt, er sandt,
selv hvad han sagde om de Helli-

ges Fremadrykken i „Snegle-
Gallop.'' Endskjøndt det er et

selvlavet Udtryk, er detdog sandt,
saavel som alt det Øvrige han
fremførte.

De Gjenstande, som ere blevne
os forelagte, ere virkelige Lær-
domsprincipor, enten I saa ansee
dem derfor eller ei. Det er eet af
Sahggjørclsens første Lærdoms-
principer, at blive bekjendt med
vor Fader og Gud. Skriften lærer
os, at dette er det evige Liv, „at
kjende Dig, den eneste sande Gud,
og den, Du udsendte, Jesum Chri-
stum;"' med andre Ord, intetMen-
neske kan nyde eller blive beredt

for det evige Liv, iiden denne
Kundskab.
I høre enheelDeel blive prædiket

herom; og naar de Hellige om-
vende sig fra deres Synder, kom-
me de tilsammen, bede og op-

muntre hverandre, forsøge paa at

faae Aabenbarelsens Aand og
forsøge paa at faae Gud deres Fa-
der aabenbaret for dem, for at de
kunne blive bekjendte med ham.
Der er nogle ligefremme, sim-

ple Kjendsgjerninger, jeg agter

at fremstille for Eder, og jeg har
kun eet Ønske desangaaende,
nemlig, at I maatte have Forstand
nok til at modtage dem, bevare
dem i Eders Hjerter og at over-

veie dem; thi de ere simple

Kjendsgjerninger, grundede paa
naturlige Grundsætninger — de
ere ikke dunkle, naar de først een-

gang forstaaes.

Jeg vil sige Enhver især af
Eder, at I ere vel bekjendte med
Gud vor himmelske Fader, eller

den store Elohim. I kjende ham
Allesammen meget godt; thi der
findes ikke Een afEder, uden han
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jo har levet i hans Bolig og boet
hos ham Aar efter Aar; og alli-

gevel søge I atblivebekjendtmed
ham, medens Sagen er, at I kun
have forglemt, Iwad I før vidste.

Jeg talte lidt til Eder forrige Sab-
bath om Forglemmelse.
Der er ikke een Eneste tilstede

her idag, uden han eller hun er

en Søn eller Datter af dette Væ-
sen. I Aandeverdenen bleve de-

res Aander først avlede og bragte

i Tilværelsen, og de boede der
hos deres Forældre Tidsaldere
før de kom hid. Dette ermaaskee
haardt for Mange at troe; men
det er den største Taabelighed af

Verden ikke at troe det. Hvis I

ikke troe det, da hører op med at

kalde ham Fader; og naar I bede,
saa beder til et andet Væsen.
Det vilde være urimeligt af

Eder ikke at troe, hvad jeg tæn-

ker I vide, og saa gaae hjem og
bede Faderen at gjøre saa og saa
for Eder. Den hellige Skrift, som
vi troe, har fra Begyndelsen af
lært os at kalde ham vorFader, og
vi ere blevne oplærte til at bede
til ham som vor Fader i vor æld-

ste Broders Navn, hvem vi kalde
Jesum Christum, Verdens Frel-

ser; og denne Frelser var saa be-

stemt i dette Punkt, da han var
her paa Jorden, at han lærte sine

Disciple ikke at kalde Nogen paa
Jorden sin Fader, thi vi have een
Fader i Himmelen. Han er Frel-

seren, fordi det er hans Rettighed
at forløse de Øvrige af Familien i

Kjødet her paa Jorden; om No-
gen afEder ikke tro er dette, saa
siig os, hvorledes og hvad vi skul-

le troe. Plvis jeg nu ikke siger

Eder, hvad sandt er, saa vær af

den Godhed at fortælle mig Sand-
heden om denne Gjenstand, og
lad mig vide mere, end jeg veed.

Ondt det er haardt ibrEder at troe.

B. Young.

og om I ønske at være Sidste Da-
gesHellige,saaindrømmerKjends-
gjeraingen, som jeg fremstiller

den, og strid ikke imod den. Prøv
paa at troe den; thi I ville aldrig
blive bekjendte med vor Fader,
aldrig nyde hans Aands Velsig-
nelser, aldrig blive beredte til at

komme i hans Nærværelse, førend
I med den stærkeste Overbeviis-
ning troe den ; derfor gjorde I be-
dre i at forsøge paa at troe denne
store Hemmelighed om Gud.
Jeg undres ikke over at Ver-

den er indhyllet i Uvidenhed; for

dem er han en ubekjendt Gud;
de kunne ikke sige, hvor han op-
holder sig, eller hvorledes han le-

ver, ei heller hvad Slags Væsen
han er i Udseende eller Charak-
teer. De ønske at blive bekjendte
med hans Person og Egenskaber,
men de vide Intet derom. Dette
er en Selvfølge af Frafaldet, som
nu hersker i Verden. De have
afveget fra Guds Kundskab, over-

traadt hans Love, forvendt hans
Skikke og gjort den evige Pagt
til Intet, saa at Jorden er besmit-

tet for dens Indbyggeres Skyld.
Følgelig er det intet Mysterium
for os, at Verden ikke kjender
Gud; men det vilde være ubegri-

beligt for mig med den Kund-
skab,jegnu har, at sige, at vi ikke
kunne kjende Noget til ham. Vi
ere hans Børn.
For at gjøre bandheden om

denne Gjenstand forstaaelig for

Eder, vil jeg som et Exempel an-

føre Eders Fædre, som anlagde
de første faste Colonier i Ny-Eng-
land. Der er en heel Deel i denne
Forsamling, hvis Forfædre lan-

dede ved Plymouth Rock i Aaret
1620. Hine Fædre begyndte at

udsprede sig; de fik Børn, disse

Børn fik Børn, og deres Børn fik

atter Børn. Jeg er een af dem, og
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Mange af denne Forsamling hen-

høre ogsaa til dem. GjørerEder
nu selv dette simple Spørgsmaal
efter naturlige Principer: Har
Slagset forandret sig? Vare ikke

de, som landede ved Plymouth
Rock afsamme Slags somvi? Vare
ikke deresLegemer organiserede

ligesom vore? Vare ikke deres

Ansigter liig vore? Havde de

ikke Kundskab, kunde de ikke

tale og læse? Varderikke Haand-
værkere iblandt dem, og forstode

de sig ikke paa Agerbrug osv.,

ligesom nu vi? Jo, Enhver vil ind-

rømme dette.

Følger nu vore Fædre længere
tilbage,ogtagerJdem,som først kom
til Storbritannien; vare de af det

samme Slags Væsener, som de,

der kom til Amerika? Ja, Alle an-

erkjender dette; dette er efter na-

turlige Princip er. Saaledes kun-
ne I vedblive at følge Menneske-
slægten tilbage lige til Adam og
Eva og spørge: „Ere vi af samme
Slags som Adam og Eva?" Ja,

Enhver erkjender dette : thi dette

kommer indenfor vor Forstands
Omraade.
Men naar vi komme did, er et

Slør nedladt for os, og vor Kund-
skab kommer tilkort. Om ikke
saa var, kunde I følge Eders Hi-

storie tilbage til Eders Aanders
Fader i den evige Verden. Han
er et Væsen af samme Slags, som
vi. Han lever paa samme Maade
som vi, med den Forskjel, at vi

ere jordiske, men han er him-
melsk. Han har været jordisk, og
er ganske og aldeles det samme
Slags Væsen som vi. EntenAdam
er den Person, som vi skulle be-
tragte som vor himmelske Fader
eller ikke, ansees af Mange som
en|storHemmelighed. Jeg bryder
mig ikke for et Øieblik om, hvor-

dan det er ; det er ligemeget en_

'3 % 9l^,T
\B. loung.

ten vi skulle betragte ham som
vor Gud, eller hans Fader eller

Bedstefader; thi i ethvert Tilfælde

ere vi af eet og samme Slags, af
een Familie, og Jesus Christus er

ogsaa af vort Slags.

I kunne høre Nutidens Theolo-
ger holde Lovtaler over Frelse-
rens Charakteer, fremlægge hans
sande Egenskaber for Folket og
give en Forklaring om hans Til-

bliven, og var det ikke saa latter-

ligt, vilde jeg sige Eder, hvad jeg
har tænkt om deres Anskuelser.
Br. Kimball ønsker, at jeg skal
komme frem med det, derfor raaae^
I undskylde, atjeg gjør saa. Jeg
har ofte tænkt paaMuulæsler,som
I vide ere halvtHest oghalvtÆsel,.
naar jeg har anstillet Betragtnin-
ger over de Beskrivelser, som
disse Theologer gjøre. Jeg har
hørt sekteriske Præster paatage
sig at skildre Guds Søns Person,
og de gjøre ham til Halvten af eet
Slags og Halvten af et andet, og
jeg kunde ikke for, at mine Tan-
ker, første Gang jeg hørte det,

faldt paa JMuulæslet, som er den
meest forhadte Skabning, som no-
gensinde var til, tro er jeg. Imaae
undskylde mig, men saaledes har
jeg mange Gange tænkt.

Nu til Kjendsgjerninger i den^
ne Sag. Hele Forskjellen mellem
Jesus Christus og ethvert Menne-
ske, som nogensinde levede paa
Jorden fra Adams Dage af indtil

nu, er simpelthen denne: Efter at

Faderen engang havde været i

Kjødet, og levet, som vi leve, fik

han sin Ophøielse, erholdt Thro-
ner og vandt Herredømmet over
Fyrstendømmer og ]\ragter, og -

havde Kundskab og Magt til at

skabe: at frembringe og organi-

j

sere Elementerne efter naturlige

Principer. Dette gjorde han ef-

-

ter sin Himmelfart, eller Forherli-
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gelse, eller Evighed, og blev vir-

keligen regnet blandt Guderne,
med de Væsener, der skabe, med
dem, der have holdt den celestiale

Lov, medens de vare i Kjødet, og
som atter have faaet deres Lege-
mer. Da var han skikket til at be-

gyndeSkabelsensVærk, somSkrif-
ten lærer. Det staaer Altsammen
her i Bibelen-, jeg har ikke sagt et

Ord, uden det indeholdes i den
Bog.

Alle Ting skabtes først aande-
ligen; Faderen avlede virkelig

Aanderne, og de fødtes og boede
hos ham. Derefter begyndte han
det Arbeide at skabe jordiske Ta-
bernakler, aldeles paa samme
Maade som han selv var bleven
skabt i Kjødet, ved at nyde de
grov^ere Stofife, som vare organi-

serede, og hvoraf denne Jord var

sammensat, indtilhans System var

gjennemtrængt af dem; følgelig

foleve hans Børns Tabernakler or-

ganiserede af denne Jords gro-

vere Stoffe.

Da Tiden kom, da hans Første-

fødte — Frelseren— skulde kom-
me til Verden og tage et Taberna-
Jsel, gik Faderen selv ned og be-

:gunstigede den Aand med et Ta-
bernakel, istedetfor at lade nogen
Anden gjøre det. Frelseren avle-

|

des af sin Aands Fader, af det
f

samme Væsen, som er vore Aan- |

jders Fader, og det er hele den or- |

paniske Forskel imellem Jesus j

i-Christus og Eder og mig. Og For- I

• skj ellen, der er imellem Faderen
\

og os, bestaaer deri, at han har \

vundet sin Ophøielse og opnaaet
|

de evige Liv. Princip et for de !

;-evige Liv er en evig Tilværelse, i

Ævig Vedvaren og evig Ophøielse. s

.Uendelige ere hans Riger, uende- f

lige hans Throner og hans Herre- |

idømmer, og uendelige ere hans
Afkom; de ville aldrig ophøre at

formere sjg fra nu af og evinde-
ligen.

For Eder, som ere beredte til

at træde ind i Faderens og Søn-
nens Nærværelse, vil det, jeg nu
sigerEder, tilsidst ikke væremere
fremmed, end de Følelser, som
Een har, naar han vender tilbage
til sin Faders Huus, til sine Brø-
dre og Søstre, og nyder sine gam-
le Bekjendtes Selskab efter flere

Aars Fraværelse paa en langt fra-

liggende 0. Ved Hjemkomsten
vilde han være lykkelig vedatsee
sin Fader, sine Slægtninger og
sine Venner. Saaledes ville ogsaa
vi, hvis vi holde den celestiale Lov,
naar vore Aander gaae til Gud,
som gav dem, finde, at vi ere godt
kj endte der, og vi ville klarligen

forstaae, at vi vide Alt om hiin

Verden.
Fortæl ikke mig, at I ikke vide

Noget om Gud! Jeg vil sige Eder
een Ting, at det vilde anstaae
Eder bedre at lægge Hænderne
paa Eders Mund og bøie Eder i

Støvet og raabe „ureen, ureen»"
Hvad enten I kunne modtage

disse Ting eller ikke, fremsætter
jeg dem i Simpelhed. Jeg frem-

lægger dem for Eder som etBarn,
fordi de ere fuldkommen simple.

Hvis I see og forstaae disse Tmg,
vil dctskee formedelst Guds Aand;
I ville ikke kunne modtage dem
ved nogen anden Aand. Lige
meget enten de siges Eder som
med den Almægtiges Torden eller

i en simpel Samtale : hvis I nyde
Herrens Aand, vil den vidne for

Eder, om de ere rigtige eller ikke.

Jeg er bekjendt med min Fa-
der. Jeg er saa overbeviist om,
at jeg forstaaer i stykkeviis,

seer i stykkeviis og kjender
og er bekjendt med ham i styk-

keviis, som jeg er om, at jeg
var bekjendt med min jordiske
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Fader, der døde i Quincy i Illi-

nois, efte:' at vi vare uddrevne fra

Missouri. Min Hukommelse er

stærkere med Hensyn til min jor-

diske Fader, end min himmelske;
men hvad Kundskaben angaaer
om hvad Slags han er af, hvorle-

des han er organiseret og med
Hensyn til hans Tilværelse, da
forstaaer jeg det i stykkeviis lige-

saa godt som jeg forstaaer min
jordiske Faders Organisation og
Tilværelse. Det er min Mening
desangaaende, og min Mening er

for mig ligesaa god som Eders er

for Eder, og hvis I ere af samme
Mening, ville I være ligesaa til-

fredse som jeg.

Jeg kjender min himmelske
Fader og Jesus Christus, hvem
han udsendte, og dette er det

evige Liv; og om I ville handle
efter, hvad der er bleven sagt os

idag, om I ville leve i Aanden af

Eders Kaldelse i den Hensigt at

sikkre Eder de evige Liv, evig
Tilværelse og evig Ophoielse, da
vil det være godt for Eder. Men
dersom dette Folk, efter at være
bleven sat i en Vogn og stillet paa
Veien, og efter at liave ordnet for

Reisen enhver Ting, som uende-
lig Viisdom kunde optænke, skul-

de flakke om i Sumperne, i Sko-
vene iblandt Tjørn og Krat, og
vandre omkring indtil Natten
overfalder dem, — da siger jeg-

Skam for et saadant Folk.
Jeg skammer mig ved at tale

om Keformation, thi om I have
opfattet Aanden af Eders Reli-

gion, ville I vide, om disse Ting
forholde sig saa eller ikke. Hvis
I ere i Besiddelse af Aanden af
Eders Religion,- og have Tillid til

Eder selv, saa gaaer frem og ved-
bliver at gjøre saa og sikkrer
Eder det Liv, der ligger foran
Eder, og lad der aldrig blive sagt

om Eder fra denne Tid af, at I
ere opvaagnede af Eders Søvn,
af den Aarsag, at I altid ere
vaagne.

Vi tale om Reformation, men
erindrer, at I have kun netop be-

gyndt at vandre paa Livets og
Saliggjørelsens Vei. I have netop
begyndt paa Banen for at opnaae
det evige Liv, som er det, I ønske;

derfor have I ingen Tid at til-

bringe udenfor den Fodsti. Den
er lige og trang, simpel og let, og
Alt kan opnaaes, dersom I ville

holde Ederpaaden. Men dersom
I skeie ud i Sumpe eller i Tj(«ra

og Krat, og bliver indhyllede i

Mørke, ville I finde, at det er

haardt at konnne tilbage.

Broder Cummings sagde Eder
Sandheden i Morges med Hensyn,
til de Helliges Synder. Og jeg vil

sige, at Tiden vil komme og er

nær forestaaende, da de, der be-

kjende sig til vor Tro, ville finde,

dersom de ei'e skyldige i det, som
Nogle af dette Folk ere skyldige

i, at Oxen er lagt ved Roden af
Træet, og at de ville blive ned-

hugno. Hvad der for har været,

maa blive igjen; thi Herren kom-
mer for at gjenoprette alle Ting.
Den Tid har været i Israel, under
Guds Lov, den celestiale Lov, el-

ler det, som henhører til den cele-

stiale Lov, (thi den er een af Lo-
vene i det Rige, hvor vor Fader
boer) at om en Mand fandtes

skyldig i Hoer, maatte han lade
sit Blod blive udgydt, og den Tid
er nær. Men nu siger jeg i Her-
rens Navn, at, dersom dette Folk
ikke vil overtræde hans Love
mere, men trofast leve efter deres

Religion, ville deres Synder vorde
dem tilgivne uden LivsFortabelse.

I lagde Mærke til, at Br. Cum-
mings, da han kom til det Sted,

at elske vor Næste som os s^lv.
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kunde have saj^t ja og nei, efter-

som Tilfældet kunde være, det er

sandt. Men jeg ønsker at forene

det med den Lære, I læse i Bibe-
len. Naar ville vi elske vor Næste
som os selv? Jesus sagde, at in-

gen Mand hader sit eget Kjød.
Det indrømmes af Alle, at Enhver
elsker sig selv. Dersom vi nu ret-

teligen elske os selv, ønske vi at

vorde frelste og at fortsætte vor
Tilværelse; vi ønske atgaaeind
i det Rige, hvor vi kunne nyde
Evigheden og ikke mere seeSorg
eller Død. Dette ønsker Enhver,
som troer paaGud. Tager nu Een
af denne Forsamling, som har
Kundskab med Hensyn til atblive

frelst i Gud vor Faders Rige og
om at blive ophøiet — Een, som
kjender og forstaaer de evige

Livsprinciper, og som seer Evig-
hedens Skjønhed og Storhed for-

an sig, i Sammenligning med den-

xe Verdens værdiøse og forfæn-

gelige Ting, og antager, at han
gribes i en stor Feil, at han har

hegaaet en Synd, som han veed
vil skille ham af med den Op-
høielse, han attraaer, og at han
ikke kan opnaae den, uden hans
Blod bliver udgydt, og tillige veed,

at han ved sit Blods Udgydelse
kan udsone sin Synd, og blive

frelst og ophøiet med Guds Søn-
ner— er der en Mand eller Qvin-
-fle i dette Huus uden de vilde si-

ge: „Udgyd mit Blod, saa jeg kan
blive frelst og ophøiet med Guds
Sønner?"

Alle Mennesker elske sig selv,

og lader ethvert Individ lære disse

Grundsætninger at kjende, saa
vilde det glæde sig ved at faae sit

Blod udgydt. Det vilde være at

elske sig selv, lige til en evig Op-
høielse. Vilde I elske Eders Brø-
dre og Søstre lige saa høit, naar
de have begaaet en Synd, som

ikke kan udsones uden ved Ud-
gydelsen af deres Blod? Ville I

elske den Mand eller Qvinde saa
høit som at udgyde deres Blod?
Dette er, hvad Jesus Chrisus
meente. Han bød aldrig en Mand
eller Qvinde at elske deres Fjen-
der i deres Ryggesløshed, nei al-

drig. Han tænkte aldrig paa en
saadan Ting. Hans Ord ere over-

leverede til os som de ere i Skrif-

ten til Læsning for dem, der have
Aanden til at skjelne mellem
Sandhed og Vildfarelse; de ud-
taltes saaledes for dem, der kunne
bedømme de guddommelige Ting.
Jesus Christus meente aldrig, at

vi skulde elske en ugudelig Mand
i hans Ugudelighed.
Tager nu de Ugudelige, saa vil

jeg henvise Eder til, hvorledes
Herren maatte ihjelslaae enhver
Sjæl af Israeliterne, som gik ud
fra Ægypten, med Undtagelse af
Caleb og Josva. Han ihjelslog

dem ved deres Fjenders Haand,
ved Pager og ved Sværd, og hvor-

for? Fordi han elskede dem, og
fordi han lovede Abraham at ville

frelse dem. Og han elskede Abra-
ham, fordi han var Guds Ven, og
vilde holde fast ved ham i Mørkets
Time; derfor lovede han Abra-
ham, at han vilde frelse hans Af-

kom. Og han kunde ikke frelse

dem efter noget andet Princip; thi

de havde forspildt deres Rettig-

hed til Canaans Land formedelst

Overtrædelse af Guds Lov, og de
kunde ikke faae deres Synd ud-
sonet, om de havde levet. Men
hvis de bleve ihjelslagne, kunde
Herren bringe dem frem iOpstaii-

delsen og give dem Canaans Land,
og han kunde ikke gjøre det paa
nogen anden Maade.
^Qg kunde henvise Eder til

mange andre Tilfælder, hvorMen-
nesker ere blevne retfærdigt ihjel-
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slagne for at udsone deres Syn-
der. Jeg har seet Snese og Hun-
dreder af Mennesker, for hvilke

der vilde have været Opreisning

(i den sidste Opstandelse vil der

blive), dersom deres Liv vare

blevne tagne og deres Blod var

bleven udgydt paa Jorden som
RøgofTer for den Almægtige,
men som nu ere Djævelens Engle,
indtil vor ældste Broder Jesus
Christus opreiser dem — seirer

over Døden, Helvede og Gra-
ven. Jeg har kjendt en heel

Deel, som have forladt denne
Kirke, for hvilke der ikke er

nogen Mulighed at naae Op-
høielse; men dersom deres Blod
var bleven udgydt, vilde det

have været bedre for dem. Na-
tionernes Ryggesløshed og Uvi-
denhed forbyder dette Princip

at staae i fuld Kraft; men den
Tid vil komme, da Guds Lov
vil være i fuld Kraft.

Dette er at el?ke vor Næste
som os selv; om han behøver
Eders Hjælp, saa hjælp ham;
og om han ønsker Frelse, og
det er nødvendigt at udgyde
hans Blod paa Jorden, for at

han kan blive frelst, saa udgyd
det. Dersom Nogle af Eder,
der forstaae Evighedens Grund-
sætninger, have begaaet en Synd,
som fordrer Blods Udgydelse,
undtagen den Synd, der aldrig

kan tilgives, (Dødssynden) vilde

I ikke være tilfredse eller finde

Ro, førend Eders Blod bliver

udgydt, paa det at I kunde vinde
den Salighed, I ønske. Det er

Maaden at elske Menneskene
paa. i'i^o ao^

Christus og Belial ere ikke
blevne Venner; de have aldrig

iii oi^i*)'idtjijw t c>avold[ S'ie^'i^H^

og saaledes er det ogsaa

rystethinandens Hænder; de have
aldrig gaaet ind paa at være
Brødre, og at staae paa gode
Fødder med hinanden; nei al-

drig, og de ville aldrig blive

Venner, fordi de ere lige mod-
satte hinanden. Hvis den Ene
seirer, bliver den Anden øde-

lagt. Een af dem maa trium-

phere og aldeles nedslaae og til-

intetgjøre sin Modstander. Lys
og Mørke kan ikke boe tilsam-

men
med Guds Rige.

Nu, Brødre og Søstre^ ville I

leve efter Eders Religion? Hvor
mange hundrede Gange har jeg
gjort Eder det Spørgsmaal? Ville

de Sidste DagesHellige leve efter

deres Religion. Jegskamraer mig
ved at tale Noget om Reforma-
tion iblandt de Hellige, men jeg
er lykkelig ved at tænke, at det

Folk, som kaldes „Sidste Dages
Hellige,'^ nu bestræbe sig for at

faae Aanden af deres Kaldelse og
Religion. De ere ifærd med at

komme ind paa Stien, netop op-

vaagnende af deres Søvn. Det sy-

nes som om de Alle ere næsten
Hig Smaabørn; vi ere kun Børn i

een Tilstand. Lad os begynde liig

Børn, og vandre paa den lige,

snevre Sti, leve efter vor Religion

og ære vor Gud.
Med disse Bemærkninger be-

der jeg Israels Gud at velsigne

Eder evindeligen; thi I ere det

bedste Folk paa Jorden. Jegmaa
sige, at jeg er lykkelig ved, at I

gjøre saa gode Fremskridt, som I

gjøre. Vedbliver at tiltage i alle

Dyder formedelst Guds Aand,
indtil Christi Tilkommelsesdag,
hvilket jeg ønsker af mit ganske
Hjerte i Jesu Navn. Amen. -'is'

"T^.Rfr .Jmd J8Sg O'gll 0'iiSQt(i go 8'lh>
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ilbud ^6mmmzk\ T.—^r . .
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J-'^^ 1ste ibeptember. ,q ^^ ;,

«i)ii Fra Millennial Star indrykke vi Følgende angaaende
"' ^^Pastorernes og de Præsiderendes Pligter.''^ Det er en

Pastors Pligt at være et Mønster paa Flid for alle de Brødre af

Præstedømmet, over hvilke han præsiderer. At beskjære Træerne
i Herrens Viingaard, studse Grenene, grave op om Rødderne, og
at paasee, at de alle ere i en sund, voxende og trivelig Tilstand,

udfordrer den største Flid og Opmærksomhed. I Almindelighed
arbeide Pastorerne af alle Kræfter; men i nogle enkelte Tilfælde

lægges for megen Dorskhed og Skjødesløshed for Dagen.
En Pastor skulde ikke alene besøge Conferencerne, der

staae under hans Varetægt, saa ofte som Omstændighederne ville

tillade; men han skulde bestræbe sig for at besøge de forskjeliige

Grene saa ofte som muligt; han skulde flittigen forhøre sig om
enhver Greens Tilstand -og Velfærd, bestyrke de Hellige og sætte

det i Mangelfulde i Orden,
Det er undertiden Tilfælde, at en Pastor leilighedsviis besøger

Conferencerne, og en Gang imellem nogle af de fornemste Grene;
han vil i Ro og Mag sætte sig i et Conferencehuus, et Spisehuus,

eller hos de mere velhavende Hellige, og sige til Brødrene af
Præstedømmet: „Gaaer og gjører dette og hiint," uden selv neppe
at røre en Finger for at bære en forholdsmæssig Deel af Byrden;
dette er forkeert. En Pastor skulde vise et Exempel i at handle,

saavel som i at give Raad. Han skulde prædike for Præste-
dømmet, Conferencerne, Grenene og Verden; han skulde prædike
offentligt og privat. Han skulde, naar Leilighed gives, udføre en
Lærers og Diakons Pligter, saavel som præsidere og raade. En
Pastor bør ikke have for store Tanker om sig selv og antage, at

han kan sidde i Ro og Vellevnet, fordi han er hævet til en høi,

ansvarsfuld Stilling. Hvis han anseer sig for høiligen æret og
begunstiget af Herren, saa lad ham vise det ved at være en Tjener
for Alle, og et Mønster for Alle. Den, som selv tilegner sig Æren,
som stoler paa sin egen Styrke, og som anseer sig for bedre end
sine Brødre paa Grund af sin høiere Stilling, vil blive beskæmmet
øg fornedret; medens den Ydmyge og Værdige vil i sin Tid vorde
ophøiet. Jo mere Myndighed, der gives, jo mere fordres der, og
desto større er Faren for at falde formedelst Efterladenhed og
Skjødesløshed i vor anbetroede Forvaltning. Erindrer, at I ere

Ordets Tjenere, og at I som saadanne maae være i Besiddelse af

Ordets Aand, Kraft og Liv. Om I ere dorske, ville Eders Under-
givne vorde dorske; om I have tabt Eders Rehgions Liv og Kraft,

ville de, som I præsidere over, for en Deel blive deelagtige i den
samme Dødhed. Hvis I ere fulde af Tro, Haab og Nidkjærhed,
ville de samme himmelske Gaver udbredes ved de Hellige. Hvis
I ere paapasselige i Eders Pligters Udførelse, ville Eders Til-

hængere ligeledes være det. Som Præstedømmet er, saa ville
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Medlemmerne være. Om Nogen ønsker at blive roest, lader hans
Gjerninger rose ham — de ville tale tydeligere end Ord.

Disse Instruxer ere ikke alene givne for Pastorerne, men
ogsaa for de øvrige Præsiderende, saa langt deres Myndighed og
Virkekreds strækker sig. Vi ere bange for, at nogle af dem finde

for meget Behag i Dagligstuen, Sophaen og Magelighed. Dette

er ikke en Sove- eller Hviledag; men det er en Dag for haardt

Arbeide, en Dag for OpofTrelse, en Dag, da enhver Sjæls- og
Legemsevne burde anstrenges for at frelse Menneskene, og for at

frembringe Zion paa Jorden. Lader Eders Røst høres, og Eders
Lys skinne ved Dag og ved Nat, indtil Viingaarden er beskaaren;
— da skal Viingaardens Herre sige til sine Tjenere: „Hviler

Eder hos mig i mit Rige, og glæder Eder i Frugterne at Eders
Arbeider."

Godgjorenhed' Før Tiendelovens Indførelse blandt de Hellige

i Storbritannien, var det nødvendigt at samle mange Bidrag til

forskjellige Øiemed, forbundne med Menighedernes Velfærd. Men
siden Indførelsen af den ugentlige Tiende, have disse stedse til-

tagende Paalæg ophørt. Men Indbetalingen af Tienden havde
imidlertid aldrig til Hensigt at afskaffe den himmelske Grund-
sætning ^^Godgjiirenhed."' Tiende er en Gjeld, som vi skylde
Herren, og efter at have afbetalt denne Gjeld, burde de Hellige

fremdeles være velgjørende og gavmilde mod alle Mennesker, og
i Særdeleshed mod Troens Børn. Nogle af de Hellige have feil-

agtigen troet, at, naar de betalte deres Tiende, kunne de tillukke

deres Hjerter, og gjøre dem saa haarde som Diamant for enhver
anden goddædig og menneskekjærlig Handling. Dette er aldeles

urigtigt. De Hellige burde frivilligen gaae frem paa en menneske-
kjærlig Maade i mange Ting. For Exempel de Hellige, som ere

istand dertil, skulde ansee det for et stort Privilegium at give

Pastorerne, Conference-Præsidenterne og de omreisende Ældste,
der fornemmeligen arbeide iblandt dem, Føde og Logis, samt
paa andre Maader tjene dem. Ved at gjennemreise en stor Ar-
beidsmark er det kun sjeldent, at disse Embedsbrødre kunne tage
ind nogensteds. Og naar de besøge Nogen, skulde de Hellige

ikke ansee det som en Byrde at afhjælpe deres Fornødenheder,
men skulde betragte det som een af de største Velsignelser. Der
er i Sandhed mange Tilfælde, hvori de Hellige kunne frivilligen

være godgjørende, foruden at betale deres Tiende. Lader derfor

ikke Tienden tilfryse Eders Hjerter, men værer godgjørende, , -ag

I skulle leve ved Eders Godgjørenhed. ?nJ8ab(sr?i8

Ankomst af Missionærer. Vi havde den Glæde Søndagen
d. 16. Aug. at modtage og byde velkommen 3 Brødre fra Zion hid.

sendte for at arbeide i denne Mission, nemlig: Ældsterne Joseph
W. Young., John Y. Green og Iver N. Iversen. De vare af dem,
som iaar have vandret over Sletterne med Haandkarrer, og ere

fulde af Herrens Aand og Nidkjærhed til at arbeide i Evange-
liets Tjeneste og bære Vidnesbyrd om Herrens Gjerning i disse

sidste Dage. ;--..t*:.*ij.i;^vuij. ^u^d ,i^/i> &iit;v- ayii^ldf^åi didgaosti
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{Oii Bogvæsenet vedkommende. Vi have trykt et nyt Oplag af

Nr. 1 af „Troværdighederne," saa at nu kan alle 6 faaes; lige-

ledes have vi et nyt forøget Oplag af „Bibelhenviisninger/* Fra
England have vi ogsaa modtaget en, Sending af „Tegnings af
Templet"," Priis 1 Rdlr. pr. St. i,

-9>I>ly;l tabieliJ obebufil :gq. J'>brt«V

grf^flsrn/ ftavald ,| i _ __ .JijIiisrnA-bvS i ilidO sh
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Om Frafaldet.
(Fortsal fra Pag. 325.)

4de Capitel.
bsv

Den theologiske Videnskabs Opkomst, Forfald og Tab paa den vestlige Halv-

kugle, som det er bragt til Lyset ved de i den senere Tid opdagede

gamle, amerikanske Optegnelser.

Vi blive nu i vore Undersøgel-
ser nødven digviis førte tilbage til

Nationernes Vugge — Babels
Taarn, for at forfølge denne un-
derfulde Videnskabs Historie fra

den første Emigration af en Co-
loni til den vestlige Halvkugle til

dens endelige Forfald ogTilintet-

gjørelse. Kundskaben herom ha-

ve vi mange gamle Optegnelser

at takke for, hvilke bleve skrevne
af Fædrene eller denne Viden-
skabs Studerende og Professorer

i Oldtiden paa den vestlige Halv-
kugle.

Iblandt disse ville vi fremhæve
Propheterne Jared, Ether, Lehi,

Nephi, Mosiah, Alma, Abinadi,
Mormon ogMoroni, hvilke skreve

og propheterede paa den vestlige

Halvkugle i Løbet af de forskjel-

lige Tidsperioder mellem Bortfø-

relsen til Babylon og det femte
Aarhundrede afden christne Tids-

regning.

Ved dentheologiske Videnskab
førte Jared og hans Broder en
Coloni fra det store Taarn til Ha-
vets Kyst, samtalede med Herren
og vandrede ved Lyset af hans
Aabenbaringer paa Veien.

Ved denne Videnskab bleve de

— i^ijfioa

underviste i at bygge otte Pai^
tøier liig Noæ Ark.
Ved denne Videnskab saae de-

res Førere Gud Ansigt til Ansigt,

og talte med ham i ukunstlet Yd-
myghed, som en Mand taler med
en anden, og paa denneMaade er-

holdt de Kundskab om hans Til-

kommelseogRige, og om de store

Begivenheder i alle Tidsaldere
og Generationer.

Ved denne Videnskab bleve de
bevarede paa de store Vande i

344 Dage, og landede da med de-
res otte Fartøier paa den vestlige

Halvkugle med deres Hustruer,
Børn, Qvæg og Sæd af ethvert

Slags.

Ved denne Videnskab bleve de
en stor Nation, befolkede hele
Fastlandet og nøde alle de Velsig-
nelser, der flyde af Civilisation

og det himmelske Lys.
Ved dens Misbrug og Forsøm-

melse bleve de tilsidst udrydde-
de i Propheten Ethers Dage, der
levede omtrent 600 Aar før ChriT^

sti Komme i Kjødet. e

B

Ved denne Videnskab kom
Propheterne Lehi og Nephi med
en Coloni ud fra Jerusalem i Pro-

pheten Jeremiæ Dage, og efter at
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have vandret otte Aar i Arabiens
Ørkener, kom de til Havets Kyst,

Tayggede et Skib, fik af Herren et

Compas til at veilede dem paa
Vandet og landede tilsidst lykke-

ligen paa Kysten af det nuværen-
de Chili i Syd-Amerika.

Ved denne Videnskab bleve

ogsaa de en stor Nation, nøde
mange Syner, havde Betjening af

Engle og mange Propheter, hvor-

ved de vidste Besked om Jesu
Christi Komme, Fødsel, Virken,

Død, Opstandelse og Himmelfart.

Ved denne Videnskab bleve de
ogsaa begunstigede med et per-

sonligt Besøg af den opstandne
Forløser, som nedstegfra Himme-
len i deres Nærværelse, lærte dem
sit Evangelium, udvalgte og ordi-

nerede tolv af dem til Apostler og
propheterede mange Ting.

Ved denne Videnskab grund-
fæstede disse Tolv ogAndre Evan-
geliet, Kirken og Guds Ordinan-
cer overalt paa den vestlige Halv-

kugle.

Ved denneVidcnskab blevede-

res Syge helbredede, Djævle ud-

drevne, de Lamme gaaende, de
Blinde seende, de Stumme talen-

de, de Døve hørende og deres

Døde bleve opreiste.

Ved denne Videnskab forbleve

tre af disse Apostler i Kjødetpaa
Jorden, (efter at have undergaaet
en Forandring) forvaltede Evan-
geliet og dets Velsignelser i næ-
sten 400 Aar, og trak sig derefter

tilbage fra Folket formedelst

dets Ugudelighed, tog bort Apo-
stelskabets og Evangeliets Nøg-
ler og Kræfter, forseglede Opteg-
nelserne og bevirkede, at Helbre-
delserne, Gaverne og Miraklerne
ophørte iblandt dem paa Grund
af deres Ugudelighed, Blodsudgy-
delse og Forfølgelse.

Ved denne Videnskab leve de

endnu paa Jorden i Kjødet og hol-

de Nøglerne til Apostelskab og
Magt paa den vestlige Halvkugle,
og de ere nu omtrent ISOQ^ar
gamle. ':::}'. :im -/li:

Ved denne Videnskab, der er
bleven bevaret for „Hemmelighe-
dens" eller „Babylons" Kræfter,
ville de snart gaae frem ogpro-
phetere, prædike Evangeliet og
gjøre store Tegn og Undergjer-
ninger iblandt alle Nationer for

at fuldføre og fuldkommengjøre
Hedningernes Fylde og gjenop-
rette Israels Stammer. Hellerikke
dette er Alt — Johannes, den el-

skelige Discipel iblandt Jøderne,
lever endnu i Kjødet og holdes i

Beredskab for at propheterepaa
mj for mange Folkeslag, Natio-
ner^ Sprog og Konger/' som skre-
vet staaer.

Men lader os vende tilbage til

vor Beretning om den vestlige

Halvkugle. Efter at man havde
ophørt at uddanne og nyde den
theologiske Videnskab i denne
Green af Israel, paafulgte frygte-

lige Krige og Blodsudgydelser.
Regjeringsform og Civilisation

blev opbrudt, Stæder og Land-
strækninger bleve ødelagte, og
alle Optegnelser og Spor afSand-
hed opsøgtes med Flid og tilintet-

gjordes saavidt de erholdtes.

Og tilsidst blev hele Landets
Overflade oversvømmet, saa at

sige, med Blod og bestrøet med
Døde og Døende. ^u
Skovens vilde Dyr og Himmb^

lens Fugle aade deres Kjød, og
deres Been bleve liggende ube-
gravede for at hensmuldres.

I andre Tilfælde bleve Ligene
sammenhobede og bedækkede
med store Jordhøie. Al Regje-
ring afskaffedes og Landet op-

fyldtes med Røverbander, der

laae i Krig med hverandre. >3 *'
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I denne Tilstand forlader Mo-
roni Optegnelser dem i det femte

Aarhundredeafden christne Tids-

regning, og, med faa Undtagelser,

fandt Europæerne dem for en

stor Deel i samme Tilstand efter

et andet Aartusindes Forløb.

O! hvo kan betragte den gyse-

lige Grimhed, de mørke Træk, de

skidne Vaner, Dovenskaben, Gru-
somheden, Nøgenheden, Fattig-

dommen, Elendigheden, Lidel-

serne og Vankundigheden hos

Efterkommerne afdenne eengang

saa begunstigede Green af Abra-
hams og Josephs kongelige Blod^
og ikke græde af sand Smerte,
medens hans Indre pines af Med-
ynk og Følelserne i hans Sjæls in-

derste Dyb oprøres og bevæges.
Læsere! Alle disse Ting ere

komne over dem paa Grund af de-

res Misbrug, det selvfelgelige For-
fald og endelige Tao af den theo-

logiske Videnskabs Nogler og
Kræfter.
Men troster Eder; thi deres For-

løsning er nær.

i>}.'

juli. 1836.

tFoseph Smiths E/evnetsljffh.

(Fortsat fra Pag. 352).

De ere blevne beskyldte for,

som Følge af nogle faa Uvidendes
Griller og taabelige Lidbildnin-

ger, at gjøre Fordring paa det
øvre Land, og at de inden længe
skulde komme til at besidde det i

ethvert Tilfælde og til Trods for

alle Følger. Dette er urigtigt og
langt fra grundet i Sandhed; det

er en Ting, som ikke forventes el-

ler tragtes efter eller ønskes af

dette Samfund som et Folk, og
hvor denne Idee hidrører fra, vide

vi ikke. Hverken have vi ladet

os forlyde mednogetSaadant,eller
hørt det fra Lederne af Samfun-
det, som nu ereiEders Land* Der
gives Intet i hele vor religiøse Tro,
som bekræfter det, men derimod
de strengeste Indskjærpninger til

at leve i Lydighed til Lovene, og
holde Fred med alle Mennesker;
og vi tvivle ingenlunde paa, at en
Henvisen til vore Venners For-

urettelser i Jackson County vil

tilfulde overbevise Eder om, at de
p^d^tmiodste hidindtil har fulgt den

Fremgangsmaade, at istedetfor at

kjæmpe for deres egne Rettighe-

der, have de opofFret dem for en
Tid, og oppebie Erstatningen^

som er tilsikkret i Loven, og som
længselsfuldt forventes at vorde
given i en Tid fjernt fra denne. ,r

Vi have været og ere endnu ty-

deligen overbeviste om, at der-

som vore Venner havde været
tilbøielige dertil, kunde dehave
forsvaret deres Besiddelser i Jack-
son County. De kunde have tyet

til de samme barbariske Midler,

som deres Naboer, nedrevet Bo-
liger, truetpaa Livet, drevet uskyl-

dige Qvinder og Børn fra deres

Hjem, og derved i det Mindste
foruroliget deres Fjender ligedan

som disse gjorde ved dem; men
til deres Roes være det sagt,

og skal stedse forblive paa Histo-

riens Blade til deres Hæder, at de
ikke handlede saaledes. De hav-
de Besiddelser; de havde Boliger;

de havde hellige Rettigheder; og
hvad mere er, de havde hjælpeløs^
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from Uskyldighed tilligemed en
bifaldende Samvittighed, at de
ikke havde krænket nogen af de-

res Lands eller Guds Love til at

drive dem frem ; men for at vise

Alle, at de vare villige til at giveSlip

paaAltfor deresLandsFred,imder-
kastede de sig uden Modstand og
have siden vandret iblandtFrem-
mede (dog gjestfrie) uden Hjem.
Vi troe, at disse Grunde ere til-

strækkelige for at vise Eders pa-

triotiske Sind, at vore Venner vil-

de, istedetfor at have det Ønske,
at uddrive en Coramune ved Vaa-
benraagt, hellere taale, at deres
Rettigheder tages fra dem, end
udgyde Blod.

En andenKlage mod vore Ven-
ner er, at de ere farlige i Commu-
ner, „hvor Slaveriet taales og dri-

ves." Uden at forhale Tiden her,

henvise vi Eder til April Numme-
ret for 1836 af de Sidste Dages
Helliges „Messenfjer and Advo-
i'ale," trykt hersteds, af hvilket vi

sender enhver af Eder et Exem-
plar. Af det lange Tidsrum, der
er gaaet hen siden dets Udgivelse,

kunne i tydeligt see, at det udga-
ves ene og alene af den Grund, at

rette den offentlige Mening i Al-

mindelighed, uden Hentydning til

ellerForventningaf nogen Ophid-
selse af det Slags, som nu finder

Sted i Eders Land. Hvorfor vi

især henvise Eder til dette Blad,
er, fordi mange af vore Venner,
som nu ere i Vesten, vare her, da
det blev udgivet, og som forme-
delst personlige Iagttagelser ga-
ve det deres fuldkomne Bifald, og
erkjendte hine Sætninger for at

være deres egne, selv i de mindste
Enkeltheder.
En anden Klage af stor Vigtig-

hed er fremført imod vore Venner
i Vesten, „at de vedligeholde en
stadig Forbindelse med Indianer-

stammerne paaGrændsen, og selv

fra Prædikestolen erklære, at In-

dianerne ere en Deel af Guds ud-
valgte Folk, og ere bestemte af
Himmelen til at arve dette Land i

Fællesskab med dem selv." Vi
kjende Intet, under den nærvæ-
rende Stilling af vore Indianer-

Forholde, som er mere beregnet
paa at opvække Folkets Frygt i

Øvre-Missouri, end en Forening
eller Indflydelse af den Natur, og
vi kunne ikke ansee det for An-
detend een af deres listige Pla-

ner, hvis Følelser ere forbittrede

imod vore Venner, for at vende
Mistankens Øie paa dem fra En-
hver, som er bekjendt med de
raae Vildes barbariske Grusom-
hed. Siden det Rygte blev ud-
bredt, at de vestlige Indianere vi-

ste Tegn til Krig, have vi hyppigt
modtaget Breve fra vore Venner,
hvilke ikke alene have udtrykt
Frygt for deres egen Sikkerhed i

Tilfælde af, at Indianerne skulde
bryde ud, men ogsaa en fast Be-
slutning til at være blandt de før-

ste til at slaae et Angreb tilbage

og forsvare Grændserne mod
Fjendtligheder. Vi omtale den
sidste Kjendsgjerning, fordi den
var aldeles frivillig fra vor Side,

og skete tidhgere end Ophidsel-
sen af Folket i Clay County imod
vore Venner, og viser paa det Be-
stemteste, at ogsaa denne Klage
er usandfærdig.
En andenKlage mod vore Ven-

ner, og det een, som paaberaabes
som Grund, hvorfor destraxmaae
forlade Clay County, er, at de
gjøre, eller sandsynhgviis ville

gjøre det til „deres bestandige
Hjem, til Middelpunktet og et al-

mindeligt Samlingssted for deres

Folk." Vi have aldrig forstaaet,

at dette har været dette Samfunds
Hensigt, Ønske eller Agt, men
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have tvertiraod altid antaget, at

de, som boe i Clay County, kun
bestemte det som et midlertidigt

Opholdssted, indtil vort Lands Lo-
ve og Authoritet skulde sætte dem
i en rolig Besiddelse af deres

Hjem i Jackson County, og at de,

som ikke havde Besiddelser der,

kunde kjøbe til Jackson Countys
Indbyggeres fuldkomne Tilfreds-

hed og Fordeel.

Da vi nu for en Deel have om-
talt Hoved-Indvendingerne, frem-

førte imod vore Venner, ville vi

her tilføie, at det ikke er bleven
gjort i den Hensigt fra vor Side
at fraraade Eder at handle i nøi-

agtig Overeensstemmelse med
Eders Program og Beslutninger,

der fremlagdes for Folket i Clay
County den 29de f. M., men kun
af Pligtfølelse mod et foruro-

liget, forfulgt og lidende Folk;
thi I vide, Gentlemen, at i Ophid-
selsens Tider forvandles Dyd til

Last; Handlinger, som i andre
Tilfælde vilde blive ansete for op-

rigtige og hæderlige, udlægges
til det Modsatte af deres virkelige

Øiemed og betragtes som oprør-

ske og forbryderske, og af hvem
kunne vi med Tillid ogSikkerhed
vente mere Overbærenhed og
Medynk end af dem, hvis Bryst
gjennemtrænges af hine rene, pa-

triotiske Grundsætninger, hvoraf
I have været veiledte i nærværen-
de Tilfælde for at sikkre Eders
Lands Fred, og frelse et forfulgt

Folk fra gjentagne Voldsgjernin-

ger og Ødelæggelser,
Der siges, at vore Venner ere

fattige ; at de kun have Lidt eller

Intet, der binder deres Følelser

eller Ønsker til Clay County, og
at de følgelig have mindre Krav
paa detCounty. Vi benegte ikke
den Kjensgjerning, at vore Ven-
ner ere fattige, men deres Forføl-

gelser have hjulpet dem til at bli-

ve det. Medens andre Mennesker
roligt fortsatte deres Forretnin-
ger og udvidede deres Fordele,,
ere de blevne berøvede Borger-
skabets Rettigheder, forhindrede
fra at nyde deres egne, anklagede
for Brud paa vor hellige Consti-
tutions Grundsætninger og Love-
ne, bragte til at føle de bittresteBe-

skyldningerafBagvaskerensTun-
ge, gjennemgaaet Alt, undtagen
Døden og lide nu under de fal-

ske Rygter, der ere beregnede
paa at opvække Uvillie og Had
hos ethvert Folk, de opholde sig

iblandt, for derved at udsætte
dem for Ødelæggelse og uund-
gaaelig Tilintetgjørelse

!

Hvis et Folk, en Commune
eller et Samfund kan sammen-
dynge Formue, tiltage i verds-

lig Lykke, gjøre Fremskridt i

Videnskab og Kunster, opnaae
et høit Standpunkt i Offentlig-

hedens Øine, og overvinde disse

Vanskeligheder i den Grad, at

det kunde byde Fattigdora og
Elendighed Trods, maatte det

være en ny Skabning — en Art
overmenneskelige Væsener. Men
i al deres Fattigdom og Trang
have vi dog tilgode første Gang
at høre, at vore Venner ikke
ere flittige og maadeholdne, og
hvori de ikke altid have været
de sidste til at gjengjelde eller

hevne en Fornærmelse, og de

forste til at vise Overbærelse o^
at tilgive. Vi paastaae ikke, at

der jo findes Undtagelser; alle

Communer, Samfund og Fore-
ninger ere bebyrdede med uor-

dentlige og mindre dydige Med-
lemmer, — Medlemmer, som i

større eller mindre Grad bryde
sammes Grundsætninger; men
dette er intetKjendemærke, hvor-

efter en heel Commune retfær-
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digt kan bedømmes ; og end mere
hvor et Folk arbeider under sta-

dig Frygt for at blive fordrevne.

Faa Bevæggrunde opmuntredem
til Flid. ,..,M Si

Vi formode, Gentlemen, at vi

have omhandlet denne Gjenstand
tilstrækkeligt, og vi sige Eder
herved, og det samme have vi

i medfølgende Brev skrevet til

vore Venner, at vi bestemt mis-

billiger Tanken om Blodsudgy-
delse, hvis nogen andenForholds-
regel kan tages for at undgaae
det ; i hvilket Tilfælde, og i dette

alene, have vi paaskyndet vore
Venner at afstaae derfra, og kun
i Nødstilfælde at gribe til Selvfor-

svar; og til i dette Tilfælde ikke
at give Anledning tilFoiTiærmelse

eller opegge deres Medmennesker
til Voldsgjerniuger, hvilketviikke
tvivle paa de ville iagttage, som
dealtid have gjort; thi I kunne
trygt stole paa, Gentlemen, at vi

vilde være de sidste til at raade
vore Venner til at udgyde Menne-
skers Blod, eller at begaae een
Handling, som vilde sætte den of-

fentlige Fred i Fare. Vi have in-

gen Tvivl paa, at jo vore Venner
ville forlade Eders Land senere
eller tidligere ; de have ikke alene

betydet os samme, men vi have og-

saa raadet dem til at gjøre det saa
snart som de kunne, uden at paa-
føre dem altfor meget Tab. Det
kan siges, at de have kun Lddet at

tabe, om de ogsaa tabe det Hele.

Men dersom de kun have Lidet^

saa er delte Lidet deres Alt, og de
store Fordringer af de Hjælpe-
løse, nøder dem til at gjøre en for-

nuftig Anvendelse afsamme. Og
vi ere høiligen tilfredse med det

Forslag i Eders Program, at I til-

lade dem at forblive i Fred, indtil

de kunne faae deres Land osv.

afhændet, som, hvis det tillades.

vil paa eengang bortjage vor
Frygt, og vi have al Grund til at
troe, at i den øvrige Tid af vore
Venners Ophold i Eders Land,

'

ville de samme Venskabsfølelser
vedblive at existere som hidindtil,

og at I, naar de forlade Eder, ikke
ville have nogle sørgelige Be-
tragtninger at anstille, fordi de
have opholdt sig som Reisende
iblandt Eder.

I hvilken Afstand eller til hvil-

ket Sted de ville flytte, ere vi ikke
istand til at sige, deri maa deres
Dømmekraft og Klogskab veilede
dem. Maaskee de undersøge Ter-
ritoriet Wisconsin, maaskee de
flytte derhen, eller maaskee de
standse paa den anden Side, der-
om ere vi ikke istand til at sige
Noget; men, standse de, hvor de
ville, vi have den tilfredsstillende

Erindring, at de aldrig have væ-
ret de første til at krænke Lovene i

formedelst en uretfærdig Frem-
gangsmaade, skade deres Med-
mennesker eller forstyrre den Ro-
lighed og Fred, som vort Land
hidindtil har nydt; og vi kunne i

ikke andet end troe, at det ikke
kan vare længe, førend den offent-j
lige Mening maa undergaae en j

Forandring, da alle ville vorde ;

fuldt overtydede om, atdetteFolk ' I

er blevet mishandlet og fornær-
met uden Aarsag, og da, saaledes
somRetfærdighed vilde kræve, de,

som have været Ophavsmændene
til dets Lidelser, ville vorde be?
tragtede i det Lys, som deres san-

de Charakteer fortjener. n,

Endskjøndt vore rehgiøsé

Grundsætninger foreligge Ver-
: j

den, aabne for alle Menneskers;
Undersøgelse, blive vi dog vaer,

at den eneste Grund til al Forføl- j

4

gelse imod vore Venner er op^ ^

staaet som Følge afBagtalelse og
Mistydning, der ingen Grund har ^
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i Sandhed eller Retfærdighed, som
Tilfældet er med alle religiÉ)se

Samfund i deres første Begyndel-

se; ogskulde Forsynet skikke det

saa, at vi ikke hæve os, som An-
dre før os, til Ære og Anseelse,

men blive nedtraadte af Udryd-
delsens ubarmhjertige Fod, saa

vil Efterkommerne gjøre os den
Retfærdighed, da vore Forfølgere

ere lige saa lavt i Støvet som vi,

at overlevere til efterfølgende

Slægter Beretninger om et Folks

dydige Handlingen og Taalmo-
dighed, — et Folk, som opoffrede

deres Anseelse for deres Religion,

og deres jordiske Formue ogLyk-
salighed for at bevare Fred og
frelse dette Land fra atblive druk-

net i Blod.

Vi tvivle ikke paa, at jo Eders
betimelige Mellemkomst i en Tid

af saa stærk Ophidselse, vil op-

fylde Eders fyrigste Ønsker at

forhindre videre Uorden; og vi

haabe, Gentlemen, medens I over-

veie den Kjendsgjerning, at Ind-

byggerne af Clay County ivrigen

trænge paa, at vore Venner skulle

forlade Eder, I ogsaa erindre, at.

idet de føie sig efter Eders For-
langende at forlade , de ogsaa
opgiver nogle af de første og dy-
rebareste Rettigheder iblandt de
medfødte Rettigheder, som er til-

sikkrede i vort Lands Constitu-

tion ; og at den menneskelige Na-
tur kan drives til en vis Udstræk-
ning, men saa ikke længere. Me-
dens derfor vore Venner lide saa
meget, og give Slip paasaamange
hellige Rettigheder, haabe vi in-

derligen, og vi have enhver Aar-
sag til at forvente det, at Folket i

Clay County maa vise en passen-

de Langmodighed, og dersom de
gjøre det, vil den Sky, som har
formørket Eders Himmel, adspre-

des, og I ville blive istand til at

nyde Fred, Enighed og Lykke.
Med Følelser afAgtelse og dyb

Ærbødighed forblive vi Eders ly-

dige Tjenere.
Sidney Rigdon.

Joseph Smith, jun.

O. Cowdery.
F. G. Williams.

Hyrum Smith.
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