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Skandinaviens Stjerne.
Organ for de sidste Dages Hellige.

Sandheden, Kundskaben, Dyden og Troen ere forenede.

6. Aarg. Nr. U. Den IS. September 1867. Priis : 6 SL pr. kp].

JForshfellen mellem, * tanden og Kraften affor-
løberen Elite og JPropheten Elite Embeder.

(Uddrag af Joseph Smiths Levnetslob for 1844).

Der er Forskjel mellem Forlø-
beren Eliæ og Propheten Eliæ
Aand og Embede. Det er Forlø-
berens Aand, jeg først ønsker at

tale om, og for at komme ind paa
Æmnet, vil jeg tage nogle Vid-
nesbyrd fra Bibelen, og give mit
eget.

For det første er det nok at

sige, at jeg gik ind i Skoven for

at adspørge Herren i Bønnen om
hans Vilrie med Hensyn til mig,
og jeg saae en Engel, og han lag-

de sine Hænder paa mit Hoved
og ordinerede mig til at være en
Præst efter Aarons Viis, og til at

holde Nøglerne til hans Præste-
dømme, hvis Forretning bestod i

at prædike Omvendelse og Daab
til Syndernes Forladelse, samt til

at døbe; men jeg blev underrettet
om, at det te Embede ikke udstrak-
te sig til at lægge Hænder paa for

den Hellig-Aands Gave, at det
var en større Gjernings Embede,
og skulde gives senere hen ; men
at min Ordination var et Forbe-

redelsesværk eller en Forud-
gaaen, som var Forløberen Eliæ
Aand; thi denne skulde gaae for-

ud, for at berede Veien for den
Større, hvilket var Tilfældet med
Johannes den Døber. Han kom
og raabte i Ørkenen: „Bereder
Herrens Vei, og gjdrer hans Stier
rette" og Folket underrettedes
om, dersom de kunde annamme
det, at det var Eliæ Aand, og Jo-
hannes var meget omhyggelig i

at sige Folket, „at han var ikke
Lyset, men kom for at han skulde'
vidne om Lyset."
Han sagde Folket, at hans Mis-

sion var at prædike Omvendelse
og døbe med Vand; men det var
den, som skulde komme efter
ham, der skulde døbe med Ild og
den Hellig-Aand.
Om han havde været en Bedra-

ger, kunde han have begyndt at
arbeide udenfor sine Grændscr
og foretaget sig at forrette Ordi-
nancer, som ikke tilhørte Forlø-
beren Eliæ Embede og Kald.
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Forløberens Aand skulde be-

rede Veien for en større Aaben-

barelse af Gud, som er Eliæ Præ-
stedømme, eller det Præstedøm-
me, til hvilket Aaron ordineredes;

og naar Gud sender en Mand til

Verden for at berede for en større

Gjerning, og han holder Nøgler-

ne til Eliæ Fuldmagt, kaldtes det

Eliæ Lærdom, selv fra Verdens
første Tidsaldere.

Johannis Mission var indskræn-

ket til at prædike og døbe, men
hvad han gjorde var gyldigt, og
naar Jesus kom til nogle afJohan-

nis Dissciple, døbte han dem med
Ild og den Hellig-Aand.

Vi finde Apostlerne begavede
med større Magt end Johannes;
deres Embede henhørte mere un-

der Propheten Eliæ end under
Forløberen Eliæ Aand.

I Tilfældet med Philippus, da
han gik ned til Samaria, og var
under Forløberen Eliæ Aand,
døbte han baade Mænd og Qvin-

der; da Peter og Johannes hørte

dette, gik de ned og lagde Hæn-
derne paa dem, og de fik den Hel-

lig-Aand. Dette viser Forskjel-

len mellem de to Myndigheder.
Da Paulus fandt nogle Disci-

ple, spurgte han dem, om de hav-
de faaet den Hellig-Aand. De
svarede nei. Hvem døbte Eder
da? Vi døbtes med Johannis
Daab. Nei, I døbtes ikke med Jo-

hannis Daab; thi da vilde I være
blevne døbte af Johannes; og der-

paa gik Paulus hen og døbte dem;
thi han vidste, hvad den sande
Lære var, og han vidste, at Johan-
nes ikke havde døbt dem, og jeg
forundrer mig over, at Menne-
sker, der læse det Nye Testamen-
tes Bøger, ere saa langt fra den
rette Mening.
Hvad jeg ønsker at indprente i

Eders Sind, er Forskjellen i

Kraft, som findes i Præstedøm-
mets forskjellige Grader, saa at I,

om Nogen kommer iblandt Eder,
sigende: „Jeg har Forløberen
Eliæ Aand," kunne vide, om han
er sanddru eller falsk; thi enMand,
der kommer med Eliæ Aand og
Kraft, vil ikke overskride sine

Grændser.
Johannes overskred ikke sine

Grændser, men udførte trofast

den Deel, som tilhørte hans Em-
bede, og enhverDeel af den store

Bygning skulde beredes rigtigt

og anvises sin rette Plads ; og det

er nødvendigt at vide, hvo der
holder Magtens Nøgler, og hvo
der ikke holder dem, ellers kunde
viblive udsatte for at bedrages.

Den Person, som holder Eliæ
Nøgler, haren forberedende Gjer-

ning; men dersom jeg tilbringer

mere Tid med at tale om Forlø-

beren Eliæ Aand, faaer jeg ikke
Tid til at gjøre Fyldest mod Pro-
pheten Eliæ Aand og Magt.
Denne er den Elias, som tales

om skulde komme i de sidste Da-
ge, og her er Klippen, hvorpaa
Mange støde sig, der tænke, at

den Tid var i Johannis og Christi

Dage, og at den aldrig skal kom-
me mere; men Forløberen Eliæ
Aand gaves mig, og jeg veed det

er sandt; derfor taler jeg med
Frimodighed derom; thi visseli-

gen jeg veed, at min Lærdom er

sand.

Nu om Propheten Elias. Hans
Aand, Magt og Kaldelse er, at I

have Magt til at holde Nøglerne
til Fylden af det melehisedekske
Præstedømmes Aabenbaringer,
Ordinaneer, Kræfter og Begavel-
ser og Guds Rige paa Jorden, og
til at modtage, erholde og forrette

alle de til Guds Rige henhørende
Ordinaneer,ja endog atvende Fæ-
drenes Hjerter til Børnene, og
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Børnenes Hjerter til Fædrene,
endog dem, som ere i Himmelen.
Malachias siger: „See, jeg sen-

der Eder Elias Propheten. forend
den store og forfærdelige Herrens
Dag kommer. Og han skal om-
vende Fædrenes Hjerte til Børne-
ne, og Bom en es Hjerte til Fædre-
ne, atjeg ikke skal komme og siaae
Jorden med Band. 1'''

Nu, hvad jeg søger efter, er
Guds Kundskab, og jeg benytter
min egen Fremgangsmaade at

faae den paa. Hvad forstaae vi
ved dette i de sidste Dage?

I Noæ Dage ødelagde Gud
Verden ved en Syndflod, og han
har lovet at ødelægge den ved
Ild i de sidste Dage; men førend
det fandt Sted, skulde Propheten
Elias først komme, og vende Fæ-
drenes Hjerter til Børnene, osv.
Nu kommer Punktet. Hvad er

Propheten Eliæ Embede og Gjer-
ning? Det er een af de største og
vigtigste Gjenstande, som Gud
har aabenbaret. Han skulde sen-
de Elias for at besegle Børnene til

Fædrene og Fædrene til Børnene.
Var dette blot indskrænket til

de Levende, for at afgjøre Fa-
milie - Tvistigheder paa Jorden.
Paa ingen Maade; det varenlangt
større Gjerning. Elias! hvad vil-

de Du gjøre, om Du var her? Vil-
de Du indskrænke din Gjerning
til de Levende alene? Nei,jeg vil
henvise Eder til Skriften, hvor
Emnet er fremsat, det er, uden os
kunde de ikke blive fuldkommen-
gjorte, ei heller vi uden dem- Fæ-
drene ikke uden Børnene, el hel-
ler Børnene uden Fædrene.
Jeg ønsker, I maatte f'o'rstaae

denne Gjenstand, thi den er vig-
tig; og om I ville annamme det—
Frly

r
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Pr°Pheten
Eliæ Embede at vi gjen\Je vore
Døde, og forbinde os med vore

Fædre, som ere i Himmelen, og
at besegle vore Døde til at komme
frem i den første Opstandelse, og
hertil behøve vi Propheten Eliæ
Magt til at besegle dem, der boe

paa Jorden, til dem, som boe i

Himmelen. Dette er Propheten
Eliæ Magt, og Nøglerne til Jeho-

vas Rige.

Lader os antage et Tilfælde.

Antager, at den store Gud, som
boer i Himmelen, skulde aaben-

bare sig for Fader Cutler her ved
at aabne Himlene og sige ham:
„Jeg giver Dig Fuldmagt til, at

iivadsomhelst Du besegler paa
Jorden, vil jeg besegle i Himme-
len;" da har Du Fuldmagt, og
kan den tages bort? Nei; altsaa:

hvad Du besegler paa Jorden ved
Propheten Eliæ Nøgler, er beseg-

let i Himmelen, og dette er Eliæ
Magt; og dette er Forskjellen

mellem Forløberen Eliæ og Pro-

pheten Eliæ Aand og Magt. Thi
medens Aanden af den Først-

nævntes Embede er atgaae i For-

veien og berede, er Kraften af

denSidstnævmtesEmbede tilstræk-

kelig til at gjøre vor Kaldelse og
Udvælgelse sikker, og er den

Lærdom, hvori vi opmuntres at

gaae frem til Fuldkommenhed,
saa at vi ikke atter lægge Grund-

vold med Omvendelse fra døde

Gjerninger, men ved Hænders
Paalæggelse, de Dødes Opstan-

delse osv.

Vi kunne ikke blive fuldkomne

uden Fædrene osv. Vi maaehave

Aabenbaringer fra dem, og vi

kunne see, at Læren om Aaben-

baring er saa langt over Læren

om lkke-Aabenbaring, somKund-

skab er over Uvidenhed; thi een

Sandhed, aabenbaret fra Himme-

len er mere værd end alle sekte-

riske Begreber, som findes.

Denne Eliæ Aand tilkjendega-
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ves i Apostlernes Dage i Overleve-
ring afVisse tilSatans Tugtelser, at

de maatte blive frelste paa den
Herres Jesu Dag; de bleve be-

seglede ved Eliæ Aand til Helve-
des Fordømmelse indtil Herrens
Dag eller Jesu Christi Aabenba-
relse.

Her er Loven om Udvælgelse,

som Verden har disputeret saa
meget om ; men de forstaae Intet

deraf.

De Lærepunkter, som Presby-
terianerne og Methodisterne have
disputeret saa meget om, „een-

gang i Naade, altid i Naade, ellers

faldne fraNaaden," viljegyttre

mig lidt om; de ere begge urig-

tige; Sandheden tager en Vei
imellem dem begge; thi naar
Presbyterianerne sige: „eengang
i Naade, Du kan ikke falde," sige

Methodisterne: „Du kan have
Naade i Dag, falde fra den i Mor-
gen, Dagen derpaa have Naade
igjen, osv. afvexlende bestandi-

gen;" men Skriftens Lære og
Eliæ Aand vilde vise, at de begge
ere urigtige, og tage en Vei imel-

lem begge; thi ifølge Skriften er

det „umuligt, at de, som eengang
ere oplyste og som have smagt
den himmelske Gave, og ere

blevne deelagtige i den Hellig-

Aand, og have smagt Guds Ord
og den tilkommende Verdens
Kræfter, og falde fra, atter atkunne
fornyes til Omvendelse, da de
korsfæste sig selv Guds Søn, og
gjøre ham til Spot;" altsaa er der
en Mulighed for, at Mennesker
kunne falde fra, og skeer det, saa

kunne de ikke atter fornyes, og
Kraften afEliæEmbede kan ikke
besegle dem imod denne Synd,
thi dette er en Undtagelse, fast-

sat i Præstedømmets Beseglinger
og Myndighed.

Jeg vil gjøre enhver Lærdom,

som jeg fremsætter, tydelig, og
den skal staae paa en fast Grund-
vold, og jeg trodser hele Verden,
thi jeg vil søge Beskyttelse under
de brede Vingers Skygge af det
Værk, hvormed jeg er beskjæfti-

get. Det gjør Intet til Sagen for

mig, om al Helvede koger over;

jeg anseer det ikke for mere end
Tornenes Knittren under et Ko-
gekar.
En Morder for Exempel —

Een, som udgyderuskyldigtBlod,
kan ikke faae Forladelse. David
søgte inderligen til Herren med
Anger og Taarer at faae Forla-

delse for Uriæ Mord, men han
kunde kun faae den ved at gaae
il Helvede; han fik det Løfte, at

hans Sjæl skulde ikke forblive i

Helvede.
Endskjøndt David var en Kon-

ge, erholdt han aldrig Eliæ Aand
og Kraft og Præstedømmets Fyl-

de; og det Præstedømme, som
han annammede, og hans Throne
og Rige skal tages fra ham og gi-

ves i de sidste Dage til en Anden
ved Navn David, opreist af hans
Slægtlinie*

Petrus henviste til den samme
Gjenstand paa Pintsefestens Dag,
menMængden fik ikke den Bega-
velse, som Petrus havde; men
flere Dage derefter, da Folket
spurgte ham, hvad de skulde gjø-

re, siger han: „Jeg ønskede, at I

havde gjort det uvidende," me-
nende Herrens Korsfæstelse, osv.

Han sagde ikke til dem : „Omven-
der Eder og lader Eder døbe til

Eders Synders Forladelse;" men
han sagde: „Derfor fatter et an-

det Sind og omvender Eder, at

Eders Synder maae vorde udslet-

tede, naar Vederqvægelsens Ti-

der komme fra Herrens Aasyn."
Saadan var Tilfældet med Mor-

dere; de kunde ikke blive døbte
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til Syndernes Forladelse, thi de

havde udgydt uskyldigt Blod.

Atter, Eliæ Lærdom eller be-

seglende Magt, er som følger:

Dersom I have Magt til at besegle

paa Jorden og i Himmelen, da
skulde vi være kloge, og det før-

ste I skulde gjøre, skulde være
at gaae hen og besegle paa Jor-

den Eders Sønner og Døttre til

Eder, og Eder selv til Eders Fæ-
dre i den evige Herlighed, oggaae
fremad og ikke tilbage og be-

segle Alt det I kunne; og naarl
komme til Himmelen, siger Eders
Fader, at hvad I besegle paa Jor-

den, skulde besegles i Himmelen,
ifølge hans Forjættelse.

Jeg vil gaae ind gjennem Him-
melens Port og kræve hvad jeg
besegler, og dem, som følge mig
og mit Raad.

Herren sagde mig engang, at

hvad jeg bad om, skulde jeg faae;

jeg har været bange for at bede
Gud om at ihjelslaae mine Fjen-

der, for at ikke Leilighed skulde

berøves Nogen af dem til at om-
vende sig.

Jeg bad Herren for en kort Tid
siden om at udfrie mig afMissouri
Guvernørens Hænder, og om det

gjordes nødvendigt for at fuld-

føre det, at tage ham bort: og de
første Nyheder, som kom derfra,

var, at Guvernbr Reynolds hånde
skudt sig; og jeg vil derfor sige:

„Tager Eder i Agt, o Jordens Ind-
vaanere, hvorledes I stride imod
Guds Hellige og udgyde uskyl-

digt Blod; thi i Eliæ Dage, da
hans Fjender kom over ham, blev
Ild nedkaldt fra Himmelen og
ødelagde dem."
Aanden af Elias Forløberen er

den første, Elias Propheten den
anden ogMessias den sidste. Elias

gaaer forud for at berede Veien,

og Aanden og Kraften af Elias

Propheten kommer efter, som har
Magtens Nøgler, bygger Templet
indtil Slutstenen og sætter det
melchisedekske Præstedømmes
Segl paa IsraelsHuus og gjør alle

Ting færdig, da kommer Méssiaå
til sit Tempel, hvilken er den sid-

ste af Alle.

Messias er over Aanden og
Kraften af Elias, thi han skabte
Verden, og var den aandelige
Klippe for Moses i Ørkenen.
Elias Propheten skulde komme
og berede Veien, og opbygge Ri-

get før Herrens den store Dags
Tilkommeise, endskjøndt Elias

Forløberens Aand skulde begyn-
de det.

Jeg har adspurgt Herren om
hans Tilkommelse ; han gav mig
et Tegn og sagde: „I Noe Dage
satte jeg en Bue i Himlene, som
et Tegn og Mærke, at i ethvert

Aar, som Buen skulde sees, vil-

de Herren ikke komme, men der

skulde være Saaetid og Høsttid i

det Aar, men naar I see, at Buen
bliver borte, skal det være et

Tegn, at der skal vorde Hunger,
Pestilentse ogstorNødiblandt Na-
tionerne, og at Messiæ Tilkom-
melse ikke er fjern."

Men jeg vil tage Ansvaret paa
mig selv og prophetere i Herrens
Navn, at Christus vil ikke komme
iaar, som Fader Miller har pro-

pheteret, thi vi have seetBuen;
og jeg propheterer ogsaa i Her-
rens Navn, at Christus vil ikke

komme paa 40 Aar, og om Gud
nogensinde talte ved min Mund,
han vil ikke komme i nævnte
Tidsrum. Brødre ! naar I komme
hjem, skriv dette ned, at det kan
erindres.

Jesus Christus aabenbarede al-

drig for Nogen den bestemte Tid,

han vilde komme; tager fat paa
Skriften og læs den, og I kunne
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ikke linde Noget, der angiver den
bestemte Time han vil komme,
og Alle, der sige saaledes, ere

falske Lærere.
Der ere nogle vigtige Ting an-

gaaende Messiæ Embede i Orga-

nisationen afVerden, hvorom jeg
vil tale senere hen. Maa Gud den
Almægtige velsigne Eder og ud-
gyde sin Aand over Eder, er
Eders uværdige Tjeners Bøn.
Amen!

Ovn Utah.
(Fra „the Millennial Star ")

Utah er et Territorium i de
Forenede Stater, mod Øst be-

grændset af Klippebjergene og
mod Vest af Californien, og lig-

ger mellem den 37te og 42de
Grads nordlige Brede. Dets
Længde fra Øst til Vest er om-
trent 700 engl. Mile, og dets Bre-
de fra Nord til Syd 350, og udgjør
omtrent 225,000Qvadratmile. Mid-
delhøiden af dets Beliggenhed er

ikke langt fra een engl. Miil over
Havets Overflade. Største Delen
af denne udstrakte Region er en
ubefolket Ørken, blottet forVand
og har kun liden Vegetation og
gjennemskaaret af næsten para-
lelt løbende Bjerge, der gaae fra

Nord til Syd. Af og til seer man
en Dal, der er skikket til Dyrk-
ning og Anlæggelsen af Colonier.
Man antager, at det kun er istand
til at underholde een eller to Mil-

lioner Indbyggere.
Utahs Indbyggere. Utah var op-

rindelig en Provinds af Mexico
og kun beboet af mindre Flokke
af omstreifende Indianere. 11847
tog „Mormon Bataillonen" i de
Forenede Staters Tjeneste, Lan-
det i Besiddelse, Californien ibe-

regnet. Om Sommeren og Efter-

aaret samme Aar anlagde flere

Tusinde af de Sidste Dages Hel-
lige Colonier i denne nyerhver-

vede Provinds. Kort efter danne-
de Indbyggerne en midlertidig

Stats-Regjering, og i September
1850 organiseredes de ved etLov-
bud af Congressen til et Territo-

rium af de Forenede Stater. Ved
Folketællingen i Foraaret 1856
var Territoriets Folkemængde
forøget til 77,000. Heraf er Stør-

steparten Amerikanere og Eng-
lændere; flere Tusinde ere fra

Wales, Skotland og Danmark,
samt Nogle fra Norge, Sver-

rig, Island, Irland, Tydskland,
Schweitz, Italien og Frankrig.
Asien, Afrika, Australien og man-
ge af Øerne i Havet have ligele-

des bidraget et lille Antal til For-
øgelsen af Utahs Befolkning.

Utahs Regjering. Regjerings-

formen blev 'stødfæstet af de For-

enede Staters Congres, ogerliig
Regjeringen i Oregon, Washing-
ton, Kansas, Nebraska og alle de

øvrige Forenede Staters Territo-

rier. Guvernøren, tre Dommere,
en Sekretær, en Direktør for Po-

liti- og Retsvæsenet samt en Stats-

advokat ere indsatte afForbunds-
regjeringen, medens Folket er

forpligtet til at udvælge deres

egne Lovgivere, til at udstede de-

res egne Samfunds- og Criminal-

love, og til at udnævne Fredsdom-
mere og Underretsdommere og
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andre Embedsmænd. De af den
lovgivende Forsamling udstedte

Love maae sendes til Congres-

sen for at blive stadfæstede eller

forkastede. Utahs Borgere staae

tillige under de Forenede Staters

Constitution og Love. I alle disse

Henseender er Utahs Territorial-

Regjering nøiagtig den samme
som alle de andre Territoriers.

Der er kun meget faa af de

Forenede StatersLove, som kunne
anvendes paa et Territorium. In-

dianerstammernes Angreb paa
Personer eller Eiendom komme
under Forbundslovene. Høifor-

ræderi eller Opror imod de For-
enede Stater vilde ogsaa komme
under den høiere Lov. Oprør
imod enrepublikanskRegjerings-
form, grundfæstet i et Territo-

rium, kommer ogsaa under sam-
me Lov. Men personlige Forbry-
delser, saasom Mord, Rov, Ilds-

paasættelse, Tyveri, Horeri, osv.,

behandles efter Territoriets Love,
ogikkeafForbundslovene. Utahs
lovgivende Forsamling, samlede
i Sessionen sidste Vinter de faa af
de Forenede Staters Love, som
ere anvendelige paa Territoriet,

hvilke ville udkomme i Trykken
tilligemed Territorial-Lovene til

Folkets Bekvemmelighed.
Utahs Religion. I Utah taales

og beskyttes alle Religionspar-
tier i samme Grad som i ethvert
andet Territorium i den ameri-
kanske Republik. Den meest ud-
bredte Religion, som nu findes i

Territoriet, er Jesu Christi Kirke
afSidste Dages Hellige. De kir-

kelige Regjeringsformer, som ere
antagne af hvilketsomhelst Reli-

gionsparti i Territoriet, have In-

tet at bestille med den borgerlige
eller republikanske Regjerings-
form, som er grundlagt af de For-
enede Stater. Medlemmerne af

ethvert Religions -Samfund ere
lige berettigede til at indtage et

Embede under Civilregjeringen,

overeensstemmende med den fæl-

les Constitution. De Forenede
Stater beskikkede derfor i 1850
hans Excellence Brigham Young
til Guvernør for Utah. og have
bevidnet deres uforlignelige Bi-

fald med alle hans Embedshand-
linger ved at understøtte og op-

holde ham i denne Plads i det

lange Tidsrum syv Aar, medens
de andre Territoriers Guvernører
have i Almindelighed kun inde-

havt deres Poster i den korte Tid
af fire Aar, og undertiden endnu
kortere. Enskjøndt Guvernør
Young indtager den høie Stil-

ling som Præsident over alle de
Sidste Dages Hellige i hele Ver-

den, har han dog viist sin Føielig-

hed i at være villig til at modtage
den mindre betydende Post, som
Guvernør i borgerlig Henseende.
Han var villig til at overtage

denne Post til Esedste for Utahs
Indbyggere. Som een af de For-
enede Staters Embedsmænd har
han for Forbunds-Regjeringen og
for hele Verden lagt sin uforlig-

nelige Viisdom og fortrinlige Re-
gjeringsdygtighed for Dagen, der
langt overgaaer de Talenter og
Evner, som udmærke Guvernø-
rerne for andre Territorier. I

hvilken Stat eller Territorium er

en Guvernør saa almindeligt ble-

ven agtet og elsket? Har For-
bunds - Regjeringen nogensinde
misbilliget nogen afhansEmbeds-
handlinger? Nei. Hele hans For-
valtning har fra først til sidst væ-
ret i nøiagtig Overeensstemmelse
med de Forenede Staters Consti-

tution og Love, og med Territo-

riets Love, over hvilketForbunds-
Regjeringen beskikkede ham til

den udøvende Myndighed. Dette
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bekræfter den Kjendsgjerning, at

en virkelig religiøs Mand er be-

dre skikket til at regjereendEen,
som ikke er religiøs.

Adskillelsen mellem den kirke-

Uge og borgerlige Lov i Utah. De
borgerlige og kirkelige Love i

Utah ere lige saa adskilte som i

andre Territorier. Meth o disterne,

Baptisterne , Presbyterianerne,

Mormonerne og alle andre Reli-

gionspartier i Utah have den ube-
stridelige Ret at bestemme kirke-

lige Love, bindende for de indi-

viduelle Medlemmer i deres re-

spektive Samfund. Om disse Lo-
ve brydes, have de Ret til at ude-

lukke Overtræderen; men efter

Kirkens Lov have de ikke Ret til

at behandle hans Person eller

Eiendom. De samme Rettigheder

og Indskrænkninger existere i

alle Stater og Territorier.

Men er ikke Fleertallet af

Utahs Indbyggere „Sidste Dages
Hellige?" Have de ikke Magt til

at udvælge alle Lovgiverne, og til

at udgive saadanne borgerlige

Love, som de ansee gavnlige? Ha-
ve de ikke Ret til at forordne

særskilte Love for deres egen Me-
nighed og begunstige deres eget

Samfund mere end Andres? Og
forbinder ikke dette i Virkelig-

heden Kirke og Stat? Vi svare,

at alle Utahs Love maae sendes
til de Forenede Staters Congres
og blive bekræftede eller forka-

stede. Derfor kunne Utahs Love
umulig være partiske, med min-
dre Forbunds-Regjeringen tilla-

der det. Ogsaa Guvernøren og Di-
strikts- ogHøiesterets-Dommerne
udnævnes af Forbunds-Regjerin-
gen ; dette er et virksomt Middel
imod al Partiskhed i Forvaltnin-

gen af Utahs Love.
Om Nogen anseer sig forurettet

vedEedsvornerettens eller Under-

retternes Kjendelse, har han Ret
til at appellere til de Forenede
Staters Høieste-Ret i Utah. Ingen
Jury tillades i denne Ret. Dette
beskytter ham kraftigt imod Par-
tiskhed, om den end fandtes i Un-
derretterne eller Juryerne, og gi-

ver ham den Fordeel, som op-
kommer ved de Forenede Staters
Embedsmænds Kjendelser. Paa
denne Maade er den borgerlige
Regjerings Myndighed aldeles

fjernet udenfor den kirkelige Re-
gjerings Omraade, og disse to ere
ligesaa adskilte fra hinanden i

Utah, som i Staten New York.
Pressen beskylder ofte Utahs

Befolkning for Opsætsighed imod
de Forenede Staters Love; men
vi have ofte fremsat det Spørgs-
maal: Hvilken Lov i Særdeles-
hed have de brudt? Have de be-
gaaet Høiforræderi ved at holde
med de Forenede Staters Fjen-
der, eller ved at yde dem Hjælp i

Krigstid? Have de gjort Oprør
mod Guvernør Young, som de
Forenede Stater have sat over
dem? Have de været opsætsige
imod nogen af de Forenede Sta-

ters, eller sammes Authoriteters

lovlige og tjenstlige Handlinger?
Have de gjort Oprør imod den
republikanske Regjeringsform,
som de ansøgte om, og som Con-
gressen tilsendte dem? Have de
brudt nogen Traktat med India-

nerne eller ophidset dem tilFjendt-

ligheder imod de Forenede Sta-

ter? Have de erklæret Forbunds-
Regjeringen Krig, eller lagt den
mindste Fjendtlighed imod de
frisindede Institutioner for Da-
gen? Til alle disse Spørgsmaal
svare vi dristigt Nei. Og vi op-

fordre hele Verden til at paapege
een afForbunds-Regjeringens Lo-
ve, som Utahs Indbyggere have
brudt. Det er een af de letteste
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Ting, man kan tænke sig, at an-

klage Utahs Indvaanere og at

beskylde dem for aabenbart Op-

rør imod Lovene; men Følgen

vil vise, at det bliver een af de

vanskeligste Foretagender, man
nogensinde har paataget sig, at

bevise denne Masse af Klager

og Beskyldninger.

Vi opfordre venskabeligst de

Herrer Redaktører til at forsyne

deres Læsere med eet eneste

Exempel paa, at Utahs Indvaa-

nere have gjort Brud paa de

Forenede Staters Love. Eet Til-

fælde, som er beviist, vil have

større Indflydelse end hele Bind

fulde af ugrundet Bagtalelse.

Drummonds Angivelser ere af

Embedsmænd i de Forenede Sta-

ters Tjeneste og andre uimodsi-

gelige Vidnesbyrd blevne bevi-

ste at være falske — aldeles fal-

ske — uden endog den mindste
Skygge af Sandhed; og det hjer-

tefordærvede væmmelige Kryb
har trukket sig tilbage i Mørket
for at skjule sit brødebetyngede
Hoved for Offentlighedens retfær-

dige Harme, samt for sin elsk-

værdige Familie, som han saa

frygteligen har vanæret. Om han
endnu lever i ulovligt Samqvem
med „sin høit elskede" Ada Car-
roll, ere vi ikke blevne under-
rettede om. Hans Misgjerninger
have røbet ham og den offent-

lige Presse behandler ham skarpt.

Saaledcs har Haman hængt sig

selv i det Reeb, han beredte for

de Uskyldige.

Skandinaviens Stjerne.

Den 15de September.

Med dette Nummer slutter den 6te Aargang af Skandinaviens
Stjerne',, og skuende tilbage paa den fremfarne Tid kunne vi ikke
andet end føle os taknemmelige til Herren vor Gud, som i sin

uendelige Godhed har staaet os bi i Udøvelsen af vore Pligter.

Vi have bestræbt os for ved et Udvalg af nyttige og belærende
Artikler at gjøre Stjernen saa interessant som muligt, og vi haabe,
at den ikke har udspredt sit Lys forgjæves. Da den hovedsage-
ligen er et religiøst Tidskrift, have vi ikke fundet det passende
at optage politiske Afhandlinger i den, og endnu mindre at be-
svare de tusinde og een fabelagtige Rygter og Løgne, som Dagens
Presse saa rigelig udgyder imod os. Løgnen har sine Organer,
og desværre nok af dem, hvilke søge til at kaste en ufortjent

Skygge paa os, som et Folk, og forhindre Sandhedens Fremgang
og Guds Riges Tilvæxt; men Tiden vil vise, at de, som elske og
øve Løgn, ville komme tilkort; thi Sandhed vil seire.

General-Raad. Den 4de og 5te sidstleden afholdtes her i

Kjøbenhavn et General-Raad, hvorved, foruden Missionens Præsi-

dentskab de Ældste H. C. Haight og C. Widerborg, tre Ældste fra

Zion, Joseph W. Young, John Y. Green og her N. Iversen vare
tilstede, tilligemed omtrent 200 Medlemmer af Præstedømmet, hvor-
iblandt følgende præsiderende Ældster: C. A. Madsen, Pastor over
Jyllands Distrikt, (N. Wilhelmsen, Pastor over Sjællands Distrikt,

var fraværende paa Grund af Sygdom), L. Eriksen, Præsident over
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Kjøbenhavns Conference, P. A. Fjeldsted over Vensyssel, C. D. Fjeld-

sted over Aalborg, L. C. Geertsen over Aarhuus, L. Jacobsen over
Skive, C. O. Folkmann over Fredericia, S. P. Guhl over Fyen,
L. Jbrgensen over Lolland, H. Jensen over Bornholm, H. P. Lund
over Brevig, Norge, N. Ædler over Skaane, L. Nilsson over
Stockholm.

Efter at Raadet var aabnet med Sang og Bøn, som op-
sendtes af Præsident Haight, aflagde de præsiderende Ældste
Rapporter over Arbeidet i deres respektive Arbeidsmarker, og
glædede de Tilstedeværende ved at paavise, hvorledes Gud havde
velsignet sine Tjeneres Bestræbelser i at udbrede Evangeliets

hellige Sandheder, som vare blevne annammede af Mange, der

med glade Hjerter have sluttet den nye og evige Pagt med Gud,
og fattet den alvorlige Beslutning at afstaae fra Synd, tjene Herren
og bidrage af alle Evner at gjøre deres Medmennesker meddeel-
agtige i det sande Lys, der var oprundet for dem. Hvad der

især havde fremmet Værket næst Guds Velsignelse, og Prædiken
af det levende Ord, var Udspredelsen af vore Skrifter, som læstes

med Interesse og havde aabnet Øinene paa Mange. Vel vare de
Ældste paa mange Steder blevne saa behandlede, at man skulde

tvivle paa, at Lov og Ret fandtes i Landet, dog vare de ved Her-

rens forunderlige Styrelse blevne udfriede af deres Forfølgeres

Hænder, og deres Liv bevarede. Udsigterne for Værkets Frem-
gang vare gode, og der næredes Haab om, at den Sæd, som er

bleven saaet i det afvigte Aar, vil komme op, og ved omhyggelig
Pleie voxe til en kraftig Væxt i Herren, og i sin Tid bære mange-
fold Frugt.

Der aflagdes Vidnesbyrd om, at Præstedømmet og de Hellige

i Almindelighed havde været trofaste i deres Pligters Opfyldelse,

nøiagtige i at efterleve Guds Bud og Befalinger, glædede sig i de
givne Raad og Formaninger, vare redebonne til at betale deres

Tiende og offre af deres timelige Midler til Rigets Opbyggelse og
de Helliges Indsamling.

Præsidenten glædede sig over de aflagte Rapporter, følte

sig taknemmelig til Gud, der havde saa rigelig velsignet Arbeidet
under hans Bestyrelse, takkede Brødrene for deres Trofasthed i

Tjenesten, bevidnede sin Tilfredshed med dem og de Hellige, som
saa beredvilligen havde udført de givne Raad, opmuntrede Alle til

fremdeles at fortsætte Arbeidet med Trofasthed, at gaae frem i

Sagtmodighedens og Ydmyghedens Aand og forkynde Evangeliet

og gjøre alt muligt for at berede et Folk for Messiæ anden
Tilkommelse.

Det var med stor Glæde og Tilfredshed, at Præsidenten
fremstillede for Raadet og anbefalede Brødrene Joseph W. Young,
John Y. Green og Iver N. Iversen, som vare blevne sendte til at

arbeide i denne Mission. Han vidste, at de vare trofaste Mænd,
besjælede af Guds Aand og nidkjære til at arbeide for deres Med-
menneskers Frelse, hvorfor han lykønskede denne Mission, at de
vare komne hertil, og ønkede dem et hjerteligt Velkommen. Disse
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Brødre glædede Raadet ved nogle opbyggelige og opmuntrende
Bemærkninger.

Missionens forskjellige Anliggender bleve tagne under Over-

veielse ; de nødvendige Forslag fremsatte, Kirkens Authoriteter op-

holdte, og Alt eenstemmigen vedtaget. En ny svensk Conference
blev organiseret under Navn af Gotheborgs Conference og Ældste
Mathias Nilsson kaldet til sammes Præsident. Fyens Conference

blev skilt fra Jyllands Pastorat og lagt til Sjællands. Adskillige

Brødre bleve kaldte og beskikkede til Tjenesten i de forskjellige

Dele af Missionen, og alle erklærede sig villige til at gjøre deres

Bedste i de dem anbetroede Stillinger.

Da Rummet ikke tillader os at gjengive Brødrenes Taler,

maae vi indskrænke os til den Bemærkning, at Guds Aand hvilede

rigelig over dem Alle, og gav saadanne Yttringer, som glædede,
opmuntrede og vederqvægede, og viste den Kjærlighed og Enig-
hed, hvoraf Alle vare besjælede.

Præsident Haight gjorde Forsamlingen bekjendt med, at

naar hans Arbeidstid i Missionen var udrunden, skulde Joseph W.
Young blive hans Eftertræder, hvilket han vidste vilde blive til

stor Velsignelse for Arbeidet.
Iblandt de forskjellige Raad og Opmuntringer, som gaves,

var ogsaa Nødvendigheden af at fortsætte med Underviisningen i

det engelske Sprog, da Kundskab i dette Sprog vilde paaskynde
de Helliges Udvikling, og berede dem til snarere at annamme Vel-
signelserne og Begavelserne, som ikke gaves i noget andet Sprog
i Templet.

Da alt Nødvendigt var forhandlet, sluttedes Raadet med Bøn
og Velsignelse, og styrkede i Aanden til Fortsættelsen af deres
høie og vigtige Kald, adskiltes de Ældste for at gaae ud til deres
forskjellige Arbeidsmarker.

Ili« *i ttiny e»'.

Guds Huusholdning. Otho, en Agerdyrker, sagde en Dag
til sin Nabo Gotthold: „I mange Aar har jeg iagttaget dine Gjer-
ninger og dine Veie; men een Ting synes at være mig det Bedste
og dog det Forunderligste. Endskjøndt din Skjæbne ofte har
afvexlet og endskjøndt mange Gjenvordigheder og Sorger have
rammet Dig og dit Huns, er dog dit Aasyn, din Tale og Frem-
gangsmaade altid eens, lige blid og rolig, i de onde Dage saavel
som i de gode. Lær mig, hvorledes Du kan være saaledes!" Da
svarede Gotthold: „Dette kan forklares i faa Ord. Mit eget Kald
og daglige Arbeide lærer mig. Jeg har vant mig til at ansee
mig selv og mit Liv som en Ager.'' Ved disse Ord saae Otho
paa ham, som om han ikke havde fattet Meningen deraf, og
Gotthold vedblev: „See, min Broder, naar Gjenvordighed kommer,
tænker jeg paa Ploven og Harven, som river op Jordbunden, paa
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det Ugræsset maa døe, og Sæden fatte Rod. Da søger jeg efter

den ufrugtbare Plet i min Sjæl og Ugræsset, som monne groe der.

Ugræsset maa ødelægges og Sæden maa dyrkes, dersom den skal

trives og bære Frugt. Undertiden anseer jeg Gjenvordigheden
som en Tordensky e, der kommer mørk og truende, men bringer

med sig Regn og afkjøler Luften; og jeg tænker, naar den har
passeret, vil Solen skinne igjen. See, saaledes betragter jeg mig
selv og mit Liv som en Ager. Og skal Ageren sige tif Land-
manden: „Hvad gjør Du?" Da sagde den Anden: „Du fortæller

mig om Frugten istedetfor om Roden. Siig mig, jeg beder Dig,
hvorfra har Du faaec disse Tanker og Følelser?" Gotthold svarede

og sagde: „Hvorfra komme aandelige Naadegaver uden fra ham,
som sender Regn og Solskin paa vore Marker, og frembringer

Brød af Jorden? See, vi ere hans Ager."
Syv Daarer. Den Vrede, som sætter Ild paa sit eget Huus

for at opbrænde sin Naboes. Den Misundelige, som ikke kan
nyde Livet fordi Andre gjøre det. Tyven, som for nogle Rdlrs.

Værdi giver Verden Frihed til at hænge ham. Den Tungsindige,

hvis høieste Lyksalighed bestaaer i at gjøre sig selv elendig. Den
Skinsyge, som forgifter sit eget Maaltid, og siden nyder deraf.

Gnieren, som hungrer sig selv til Døde for at hans Arving kan
fraadse. Bagtaleren, som fortæller Sladder for at give sin Fjende
Anledning til at bevise ham at være en Løgner.

Overflod er Bryderi — Mangel er Nød — Ære er Byrde
og Forfremmelse farlig — men nødtørftig Udkomme er Lyk-
salighed.

Indbetalte Bogpenge.

J. C. Klingbeck 30 Rd. - Mk. - Sk.

s. Gudmundsen 90 — - — - —
N. Adler 82 — 3 — - —
J. A. Weibye 65 — - — - —
P. Nielsen 25 — —
L. Nilsson - . . 3o — 3 — - —

Summa 323

Indhold.
Side.

Forskjellen mell. Forløberen Elias

og Propheten Elias 369.

Om Utah, . • . . 374.

Side.

Redaktionsbemærkninger 377.

Blandinger 379.

„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. Bording.


