No. 49.

BRJGHAMISrIEN AFSLOR.ET,
ELLER

Brigham Young som Leder og Profet.
VED PETER ANDERSON.
Udgivet af den Gjenorg-aniserede Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige,
Lamoni, Decatur County, Iowa.

Formaalet med nrervrerende
Skrift er, kort og tydeligt at
fremsrette Grunde, hvorfor Sidste Dages Hellige, der have
antaget og tro paa Bibelen,
Mormons og Pagtens Boger,
ingenlunde burde antage. hylde
eller opholde Brigham Youngs
og bans Efterfolgeres Lrerdomme, Formaal og Planer.
Folket i Utah har vedblivende
betragtet og opholdt disse Mrend
som Profeter, Seere osv., uagtet
Brighams ofte gjentagne, offentlige og sikkert sandfrerdige
Tilstaaelse, at ban var ,,hverken
Profet eller en Profets Son."
Om denne Tilstaaelse bar mange
TilhOrere afl.agt Vidnesbyrd. I
"11-Iillennial Star siger Brigham
endvidere: ,,En Person blev
nrevnt idag, som ikke troede, at
Brigham Young var en Profet,
Seer og Aabenbarer. Jeg onsker
at sporge ethvert Medlem af
dette Sarnfund, om de nogensinde bar hort ham gjore Krav
til at vrere en Profet, Seer og
Aabenbarer, saasom Joseph
Smith var."-16 Aarg., S. 442.
J esu Christi Kirke af Sidste
Dages Hellige, saasom oprettet i
Aarene 1830-'36, bestod som et
udeelt Samfund indtil Joseph
Smiths Do~ i 1844 og talte
dengang, ifolge dennes egen
Angivelse, henimod 200,000 Medlemmer.-Times and Seasons, vol.
5, p. M7.

Omkring en TiendeJel af
nrevnte Medlemstal formodes at
have antaget Brigham Young
som Kirkens retmressige Leder.
Var ban det, burde hele Sam·
fundet havs antaget og fulgt
ham; men den Omstrendighed,
at Flertallet protesterede imod
ham og bans Fremgangsmaade,
burde vrere gy ldig Grund til
Mistanke hos ethvert trenkende
Menneske.
Fornrevnte Pagtens Bog blev
af Kirkens Generalforsamling i
1835 vedtaget som Regel for
Tro, Lrere og Fremgangsmaade,
og ved den maa Brigham Young,
saavelsom enhver anden Pretendent til Lederskabet, finde sig i
at have sin Lrere og Fremgangs·
maade provet.
Af det Brudstykke af Kirken,
som fulgte med Young, dannede
han og Medhjrelpere et Samfund,
som de kaldte Jesu Christi
Kirke af Sidste Dages Hellige.
Dette var i Virkeligheden en
Omorganisering eller maaske (i
Betragtning af de nye Lrerdomme og den nye F remgangsmaade, som nu antoges) rettere
sagt et belt nyt Samfund. Som
en Begyndelse hertil skrev Brigham Young i en Epistel i 1847:
,, Vi har nu under Overveielse
snart at gjenorganisere Kirken
efter det oprindelige Monster
med et overste Prresidentskab og
Patriark. "-Mill. Star 10: 86.
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Denne Gjenorganisering skete (Saints' .Herald, 32 Aarg., No. 48.)
paa fi:ilgende Maade: Syv af de
2. Orson Pratt bekjendte, at
tolv Apostle forsamledes, fire af om saa var, at Herren talte til
ii isse va:ilger de tre andre til dem, da horte han det ikke; men
Pi ffi3identer over Kirken i den Wilford Woodruff tilstod rent
ganske Verden! Ikke alene maa ud, at Orson Hyde havde baaret
Brigham Young ved denne Leilig- falsk Vidnesbyrd-at Gud ikke
hed have stemmet p1<.1a sig selv, talte til dem. (Life of Joseph
men hans Valg beroede absolut the Prophet, Tullidge.) Dette
paa bans egen Stemme. Selv Va:irk udkom mange Aar for
om Loven gav de Tolv som et Woodruffs Dod, men denne nregKvorum Ret til at vrelge Prresi- tede aldrig at have gjort nrevnte
denter (hvilket den nu slet ikke Tilstaaelse.
gj5r), saa var dette Skridt endda
3. H. C. Kimball sagde i en
ulovligt, thi det fordres, at alle Tale: ,,Jeg brer Vidnesbyrd
deres Bestemmelser, for at vrere om, hvad Joseph sagde paa
gyldige, ma.a vedtages enstem- Prredikestolen i Nauvoo. Han
migt, eller ihvrertfald af en sagde: Paa disse Mrend (de 12),
Majoritet.
(Pagtens Bog, 14 som sidde her bag mig, har jeg
Side, 11 Pgr.)
overfort al den Magt, Prreste·
Endvidere bestemmer Loven domme og Myndighed, som Gud
1, at Prresidenten og hans nogensinde gav mig." Det er
Medbjrelpere ma.a kaldes ved atter en Beretning om, hvorledes
.Aabenbaring, 2 vrelges af Sam- Brigham Young modtog Fylden
fundet ov 3 ordineres. Pagtens af Prrestedommets Myndighecl
Bog, 33 S., 6 Pgr., og 14 S., 11, osv.; men selv om Joseph havde
Pgr. Ingen af disse Lovbe- gjort sig skyldig i en saadan
stt-7"'.),melser bleve efterfulgte, da Fremgangsmaade, da vilde den
dette saakaldte Prresidentskab vreret uden Virkning og ugyldig,
blev dannet. Vel fortreller Orson thi den modstrider folgende
Hyde os i en Tale, holdt i Salt- Lovbestemmelse: ,,Eiheller skal
s5stader den 7 Oct. 1860, at nogen i Menigheden beskikkes
Herren ved nrevnte Leilighed noget imod Kirkens Pagter; alle
rystede Jorden, hviskede lidt til Ting skulle ske i Orden og efter
dem og sagde: ,,Lad min Tjener Menighedens frelles Samtykke
Brigham staa frem og modtage ved TroensBon."-Pagtens Bo("'
Fylden af det prresiderende Prre· S. 166.
stedommes Ma.gt i min Kirke og
Men folgende fra Brigham
Rige." Men folgende Omstren- Youngs Levnetslob eruden Tvivl
digheder vil vise, at Orson Hyde den mest sandfrerdige Beretning
ved denne Leilighed bar falsk om, hvorledes disse Ma:md omVidnesbyrd.
organiserede, fik Myndighed,
1. I en Samtale med J. T. dannede Prresidentskab
osv.
Davis (som endnu lever) bekjen- Der siges: ,,Den 5 December
der C. C. Rich, at Jorden ikke var der Gilde i Orson Hy des Hus,
rystede, da de valgte Brigham ved hvilken Leilighed holdtes
Young, og tillige at Vacancen (i start Raad [af de 12], ••. og
det overste Prmsidentskab) ikke Ideres Prresident udtalte forst
var bleven opfyldt af Herren. sine Anskuelser om at gjenop·
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rette det overste Prresidentskabs stedomme nok til at tilfredsstille
Kvorum og onskede, at de Til- den storste JErgjerrighed og
stedevrerende gjorde ligesaa i Herskesyge, havde deres Attraa
deres Orden, hvorpaa Heber C. alene vreret at lede Folket paa
Kimball. Orson Pratt, Wilford YdmyghedensogSandhedensvei,
Woodruff, Willard
Richards, men vi tager feil, Brigham !':iq0r
George A. Smith, Amasa Lyman nemlig: ,,Joseph mod tog ikke i
og Ezra T. Benson talte over sin Livstid enhver Ting, forbunnrevnte Sporsmaal. Prresident den med Lreren om Igjenlosning;
Young sluttede. Orson Hyde men han bar efterladt Noglen
foreslog da, at Brigham Young hos disse, som forstaa, hvorledes
bliver Prresident over Jesu de skulle annamme og here dette
Christi Kirke af Sidste Dages store Folk alt, hvad der er nodHellige og at ban udnrevner sine vendig til deres Frelse og Opto Raadgivere til at danne et hoielse i det himmelse Rige. "Civerste Prresidentskab. Wilford Times and Seasons, 1 Juli, 1845,
Woodruff understottede For- Side 955.
Atter:
,,Der er
slaget. og det blev enstemmigt Nogler, som det skrevne Ord alvedtaget.
Prresident Young drig har og aldrig vil omtale."ud:r;irevnte derpaa Heber C. Kim- Samme Vrerk, 5 Aarg., S. 667.
ball til forste Raadgiver og Wil- Og sluttelig: ,,Dersom I ikke
lard Richards til anden Raad- ved, hvis Ret det er at give
giver, hvilket understottedes og Aabenbaringer, da vil jeg sige
vedtoges enstemmigt. "-Side 188. jer det: det er min. "-5 Aarg.,
Altsaa: forst faar disse Ledere Side 683.
al den Ma.gt, Prrestedomme og
Joseph moatog Aabenbaringer,
Myndighed, som Gud nogensinde og efterat vrere undersogte, samhavde givet Joseph (og det bety- menlignede med det skrevne Ord
der meget, naar det erindres, at og anta.gne af Kirken, bleve de
han ved Aabenbaring var beskik- Lov for den, men Brigham paaket til Profet, Seer, Aabenbarer staar at have Ret til at give
og Prresident for hele Kirken), Aabenbaringer og at voore
dernrest vrelges Brigham Young, bevrebnet med Nogler, som det
H. C. Kimball og W. Richards skrevne Ord aldrig nrevner, og
af 4 Kolegaer (Benson og Lyman kunde saaledes udfolde disse til
var nemlig ikke af de 12) til et Frelse og Ophoielse nodvendige
overste Prro'1identskab ved et Ting, som Joseph i sin Livstid
Gilde den 5 December 1847, og ikke modtog. Disse ukjendte og
8luttelig i Febr. 1848 kommer nodvendige Ting fremkom da
Gud, if5lge 0. .tlydes Vidnes- ogsaa lidt efter lidt ved Hjrelp af
byrd, frem, ryster Stedet, hvor disse for det skrevne Ord ukde holdt Raa,d, taler til dem og jendte Nogler, og vi vil nu folge
befaler Brigham Young at staa Prresident Young i bans Bestrrefrem og modtage Fylden af de 1belser for at ud.folde for dette ny
prresiderende
Prmstedommes Sa.mfund disse forhen ukjendte
Magt osv.
Lrerdomme.
Lreser, nu skulde man tro, at
!August 1847 g,nkom Brigham
disse Ledere og Samfundsbyg- med to Hundreue og otte og otti
gere havde Myndighed og Prro- I Personer til Saltsodalen og be·
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sluttede sig til at blive der. Om
hvad de derpaa foretog sig,
berettes i bans Levnetslob 180182 Side: ,.Den 6 August· blev
de Tolv omdobte. Datte betragtede vi som et Privilegium og
en Pligt.
Da vi vare komne
ind i en herlig Dal for at oprette
og opbygge Zion, f6lte vi til at
forny vore Pagter for Herren og
hverandre. Vi begav os snart
til Vandet, og Prresident Young
steg ned deri og dobte alle sine
Brodre af de Tolv, som vare
tilstede. Han dernrest confirmerede os [ved Haandspaalreggelse
-Forf.] og beseglede pa.a os vort
Apostelskab og a.Ile de Nagler,
Krrefter og Velsignelser, som
bore til dette Embede. Broder
Heber C. Kimball dobte og confirmerede Prresident Brigham
Young. Folgende vare de Til·
stedevrerendes Na.vne i deres
Orden: Brigham Young, Heber
C. Kimball, Orson Pratt, Willard
Richards, Wilford Woodruff,
George A. Smith og Amasa
Lyman . . . .
,,Om Aftenen fden 7.] begav de
Tolv sig til City Creek, og Heber
C. Kimball dobte fem og femti
Personer til deres Synders Forladelse, og de :fik Haandspaalreggelse af Prresident Young,
Orson Pratt, Wilford Woodruff,
George A. Smith og Amasa Lyman . . . .
,.Nreste Dag (S6ndag 8 August)
fornyede hele Israels Leir deres
Pagter for Herren ved Daab.
To hundrede og fire og tyve bleve
dobte imorges, og de bele Antal
dobte de sidste tre Dage, var
altsaa. to hundrede og otte
og o',ti."
Denne Omdaab, Omkonjirmation
og Omordination betragtede de
som et Privilegium og en Pligt.

Nu sporges: hvis ikke disse Le·
dere vare paa Afveie eller ogsaa
havde isinde at lregge en ny Plan
for deres Tilhrengere at fOlge,
hvorledes kunde da denne Omdaab osv. blive betragtet som et
Privilegium og en Pligt? De
paastode, at de fOlte til at gjore
dette, da de nu vare komrie ind i
en herlig Dal for at oprette og
opbygge Zion. Men Herren
havde i Pagtens Bog allerede
tilkjendegivet sin Beslutning an·
gaaende Stedet og Maaden for
Zions Opbyggelse, og i denne
Beslutning
nawnes hverken
denne herlige Dal, eiheller ovennrevnte Fremgangsmaade. See
Pagtens Bog Side 87, 184, 187,
220, 250, 177, 68, 70-77. Var
deres Tilstand saaledes, at ·de
havde Omdaab, Omkonfirmation
og Omordination beh.ov (hvilket
de jo, omend ikke i Ord, saa dog
i Gjerning, virkelig tilstaa),
hvem havde da Myndighed til at
dobe? Daaben er til Syndsforladelse, til Indlemmelse i Christo
og. en god Samvittigheds Pagt.
Ap. G. 2:38; Gal. '3:27; 1 Pet.
3: 21. Kun for saadanne, som
ere i deres Synder, staa udenfor
Christus og have en ond Samvittighed, kan Daaben vrere et
Privilegium og en PHgt. Ved
deres Handling tilstaar disse
Mrend, at denne var deres Tilstand. Men hvorledes kunde
Brigham Young i denne Tilstand
paa lovmressig Maade dobe sine
Brodre. naar det erlndres, at vi
for denne Fremgangsmaade kun
bar hans egne Ord som Authoritet? Hor ham: ,,Jeg vil igjen
henvise til de Brodre og Sostre,
som fornylig ere komne over
Sletterne. Mit Raad til dem er
idag ligesom jeg tilforn bar
raadet enhver, som er kommet
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til disse Dale: gaa hen og lad for at have begunstiget den, da
jer dobe til Syndsforladelse. om- ban jo ikke J::engere var tilstede
vend jerfraal Uretf::erdighed, tro og kunde forsvaret sig.
Hor
sikkert paa Jesu Christi Navn, at hvad Brigham bar at sige nogen
alle eders Synder skulle vorde Tid efter Joseph Smiths Dod:bortvaskede. Om nogen af jer
,,Jeg onsker nu at lede eders
vil spurge, bvorfor det er nod· Opmrerksomhed hen paa nogle
vendigt at blive dobt, da vi ingen af Paull Udtalelser, jeg haaber.
Synder bar begaaet, saa svarer I ville ikke stode an paa dem:
jeg: deter nOdvendigt for at fuld· , Dog er hverken Manden uden
komme al Retfmrdighed."--Jour- Kvinden, eiheller Kvinden uden
nal of Disco,urses, 2 Aarg., Side Manden i Herren. Thi ligesom
8 og 9.
K vinden er af Manden, saa er og
Det celestiale JEgteskab er en Manden ved Kvinden; men alle
anden af disse ny Lmrdomme, Ting af Gud.'
Den samme
som Joseph ikke i sin Livstid Apostel siger:
.Kvinden er
modtog, og mmrkeligt nok, den Mandens JEre.' Disse ere Pauli
blev i Begyndelsen modarbeidet Ord. . .. Og jeg vil sige, at
og fordomt af disse Ledere, der eftersom ingen kan vorde fuld·
senere antog og lmrte den som kommen uden Kvinden, saa kan
en til F.relse og Ophoielse abso· og ingen Kvinde vorde fuldkom·
lut nodvendig Lmrdom. Den men uden en Mand til at lede
gik i Begyndelsen under for·' hende. Jeg siger ed"'r Sandheskjellige Navne, saasom,,hemrne· den som den er i Evighedens
ligt
JEs:-teskab,'' ,,aandelige Skjod, og saa siger jeg til hver
Hustruer,'',, Besegling, ".,celesti· Mand paa Jorden: om ban
alt JEgteskab." men udart.ede onsker at vorde frelst, da kan
sig sluttelig til Flerkoneri. ..Z:ffiren det kun ske derved at ban bar
for denne Lmres Opfindelse en Kvinde ved sin Side. Dette er
skyldes en vis J. C. Bennett, der Lceren om aandeligft Bustruer."i .Josephs Tid blev udelukket af Times and Seasons, 1 Juli 1845.
Kirken for sin Losagtigheds Side 955.
Skyld. I Kirkens Organ, Times
At Paulus i 1 Oor. 11: 1-16.
and Seasons, fremkom el} imod kun hentyder paa, at Manden og
denne Slags 1Egteskaber1rraftig Kvinden i deres torskjellige
Protest, underskreven af mange Livsstilling dog er ligestillet,
af Kirkens ledende Mmnd og lige antagelige for Herren og
Kvinder. af hvilke nmvnes John ikke burde overse hverandre, vil
'l'aylor, Wilford Woodruff, Wilson Lmseren vist let kunne indse ved
Law, Newell K. Whitney, George I at overveie disse Vmrs, og Brig·
Miller, Emma Smith, Jane Law, ham Youngs feilagtige Anven·
Phebe W oodru:ff, Leonora Tay- delse deraf kunde jo i og for sig
lor, Eliza R. Snow. Men det selv let betragtes som aldeles
varede ikke lmnge efterat Joseph usky ldil!. smrlig naar vi h ukom var borttaget, fOrend disse Le· me, at Manden kun skulde have
dere o:ffentlig begyndte at lade en Kvinde ved sin Side, ban gjor
Ord falde om Nodvendigheden af det blot umuligt for den Ugifte
denne Lmre. Og det var jo at blive frelst; men, som sagt,
ganske let at beskylde Joseph· denne Lmre udviklede sig snart
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til Flerkoneri, og, omendskjondt
Brigham Young og enkelte af
nans Medhjmlpere bavde fiere
Kvinder forud for 1852, saa var
det dog fOrst i August dette Aar,
at denne Lawe blev forkyndt for
og antaget af dette ny Samfund.
Ved nmvnte Leilighed holdt
Orson Pratt en Tale, bvori ban
iilstaar, at det var uventet for
ham at tale om dette Lmrdomsprincip, at det var en ny Mark
og at ban ikke var vant til at
tale offentlig over dette Emne.
Det Celestiale Mgteskab, Side 1.
Samme Dag opkestes for Forsamlingen et Dokument, kaldet
en Aabenbaring, og det blev
Folket betydet, at dersom de
ikke antog det, vilde de blive
fordomte. Saaledes gik det til,
at Flerkoneriet fra nu af og
indtil for kort Tid siden var en
Del af disse Lederes Lmre.
Overvei noie folgende Vidnesbyrd af nogle af deres ledende
Mrend.
Brigham Young sagde til U. S.
Senatpr Trumbull i 1869: ,.Hvad
angaar vore Institutioner. da
vide vi, at vi bar Ret, og Flerkoneriet, som De gjorindvending
imod, var ikke oprindelig en Del
af vort System, men blev antaget
af os som """' Nodvendighed efter
vi kom herud. "-Alta Californian.
G. Q. Cannon: ,.Joseph og
Hyrum bleve drt:Bbte i Carthage
Frengsel og Hundreder forfulgte
til dode, forend Kirken havde
nogen Kundskab om denne
Lrere." - Journal of Discourses
14: 165-6.
H. B. Clawson: ,,Flerkoneriet
var dengang ubekjendt for Mormonerne. . . . Lmren om Flerkoneri blev ikke forkyndt, forend
de kom til .Salt Lake; i Virke-

ligheden ikke for nogen Tid
efter de ankom der."-Salt Lake
Herald, Februar 9, 1882.
Lorenzo Snow vidner i Sagen
om Tempellodden i Independ·
ence, at Lt:Bren om F1erkoneriet
ikke blev forelagt Folket til
Antagelse, forend de kom til
Utah.
I Times and Seasons af 1 Feb.
1844 kalder Joseph og Hyrum
Smith Flerkoneri en ,.falsk og
fordmrvelig Lmre." I samUle
Blad af 1 Apr. 1844 skriver
John Taylor om det som ell
U gudelighed, en Last, der kun
by ldes af fordrervede Mennesker,
forvendte i Troen, og siger:
, , Vorder ikke delagtige i der~s
onde Gjerninger!"
I samme
Skrift af 1 Mai 184t gjentagt'!r
ban, at Lreren om Flerkone:d
var Ugudelighed. Orson Spencer
skrev om det i Millennial Stm,
Aarg. 10, Nr. 9. i England, i
1848, og kalder Flerkoneri en
Vederstyggelighed.
Ved en
Diskution, afholdt i Frankrig 1
1850, blev Beskyldningen om, at
de Sidste Dages Hellige hyldede
Flerkoneri, paa det bestemteste
tilbagevist af John Taylor. Han
siger: ,,Vi blive her beskyldte
for Flerkoneri, de groveste,
afskyeligste og mest vmmmelige
Gjerninger, saadanne, som alene
et fordrervet og • vanslregtet
Hjerte kunde undfange. Disse
Ting ere for skjmndige til at
blive troede," osv. -0. Pratts
Vrerker.
Men nu tilstaas det, at nogle
af disse ,, Led ere," uagtet deres
bestemte og udtrykkelige Mod·
sigelse og
Fordommelse af
Flerkoneriet, dog ovede det hemmeligen i fl.ere Aar forend de
kom til Utah. Inirnn Under at
de, som Brigham Young sagde,
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senere an tog denne Lrere som en ITing kunne blive gjorte rede for
,,Nodvendighed!"
Eder, iagttag Befalingerne, som
Selvfolgelig maatte der en, jeg bar givet med Hensyn til
Aabenbaring til, for at gjore disse Ting, der siger eller byder
denne Lrere gyldig og binden de, at kjobe alle de Jorder for Penge,
og Brigham paastod, at han var der kunne kjobes for Penge i
i Besiddelse af en Afskrift af en Egnen rundt omkring det Land,
Aabenbaring, som blev givet som jeg har beskikket tH Zions
Joseph Smith i Juli 1843. Denne Land, til Begyndelsen af mine
Paastand er dog bidindtil for- Helliges Indsamling; a.it det
blevet ubevist og det er langt Land, der kan kjobes i Jackson.
mere sandsynligt, at ·•Aabenba· County [Mo.] og Countierne
ringen" blev givet af Brigham :i::undt omkring, og overlad det
Young i Salt Lake City og Ovrige i min Haand. "-Side 255.
skrevet af hans Medhjrelpere. 1,
,,Lad alt mit Folk, som bor i
fordi den i Stil er ganske for- Egnene rundt omkring. vrere
skjellig fra de Aabenbaringer, meget trofaste, bade meget og
.Joseph Smith modtog; 2, hvad vmre ydmyge for mig, og ikke
Lrere angaar, modstrider den aabenbare de Ting. som jeg bar
bestemt disse Aabenbaringer; 3, aabenbaret dem, :forend jeg
den stem mer godt med Brighams agter de Visdom at de skulle
Stil og Lrere, og 4, W. W. aabenbares. Tal ikke om Dom,
Phelps tilstod i en Tale i Salt ros Eder eihelle:r af Tro eller
Lake City, at ,,det tog os ti eller kraftige Gjerninger, men samler
tolv Dage at skrive den. Jeg Eder med Forsigtighed i en Egn
skrev en Del af den."
saa meget som det ka.n bestaa
! 1876 udtog Brigham Young' med Folkets Folelser; og se. jeg
uden videre af Pagtens Bog den. vil give ~der Gunst og Naade
af Ki:rkens Generalforsamling i for deres Oine, at I km:me hvile i
1835 vedtagne Artikel om J.Egte- Fred og Tryghed, medens I sige
skab og indforte i Stedet den til Folket: UdfOr Dom og Retsaa.kaldte Aabenba.:ring om cele- frerdighed for os efter Loven og
stiaJt .lEgteskab og Flerkoneri. e:rstat os den Uret. vi have lidt."
!Men heldigvis lod han dog fol- -Side 272. Og slutteHg: ,,Zion
gende blive: ,.Du skal 'elske skal ikke ftyttes :fra sit. Sted,
din Hustru af dit ganske Hjerte uagtet hendes Born bHve adag skal holde dig til hende og spredte; de, de:r blive tilove:rs og
in.gen Anden." Atter: ,,.lEgteska- ere rene af Hjertet, skulle vende
bet er beskikket Menneskene tilbage og komme til deres Arv,
af Gud, derfor er det lovligt, at de og deres Born, med FrydeManden har en Hustru, og de to sang ogevigGJredetilatopbygge
skuUe vrore et Kjod" osv. Zions ode Stetler, og alt dette,
Pa.gtens Bog Side 72 og 182.
for at Profetie:rne kunne vo:rde
opfyldte. Ogse,der erintetandet
ET NYT ZION.
Sted udpeget end det, jeg h -i.r
Disse Ledere fandt og ledte bestemt, eiheller skal nog t
deres Tilbrengere til et nyt andet Sted blive udpeget enu de ,
Zion, istedenfor at lrere og efter- jeg ha.r bestemt til mirie He liges
.komme fOlgende: ,,For at a.He I Indsamling, indtil den Dag kom-
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mer, da der ikke mere findes Ihvilket er betegnet ved Herrens
Plads for dem; og da har jeg Finger i de vestlige Udkanter a.f
andre Stetler, hvilke jeg vii be- 1 Staten Missouri. "-Side 22. ••Og
stemme, og de sku11e kaldes Idet skal kaldes det ny Jerusalem,
Staver tit. Styrke for Zions P.au-,! et. Fr·edsla. nd., en Tilflugtsstad, et
lun. "-Side 250.
Sikkerheds-Sted for den AllerAf disse Udd:rag ses det: 1, hbiestes Hellige. Og Herrens
hvor Zion ska.I opbygges; 2, at Herlighed skai vrereder, og Herder ikke er, eiheiler skal bHve rens Rmdsel skal ogsaa vrere der,
noget andet Sted udpeget; 3, at saa at de Ugudelige skulle ikke
de Hellige skulde opkjobe Jorder komme dertil, og den skal kaldes
og forsamles i Egnene rundt om- Zion. "-Side 87.
,, Thi min
kring som en Forberedelse til Hjemsogelses
Dag
kommer
Zions Opbyggelse; 4, at dersom hastelig, i en Time, som I ikke
de vare ydmyge og trofaste, trenke, og hvor skal der saa vrere
skulde de finde Gunst og Naade Sikkerhed for mit Folk og Tilfor Folkets Qine og blive istand fiugt for de, der blive tilovers af
til at hvile i Fred og Tryghed; dem?"-Side 275. .,Thi det er
5, at de tiloversblevne Rene af beskikket, at i Zion, og i dens
Hjertet skulde sluttelig vende Sta.ver, og i Jerusalem, de Steder,
tilbage og udfOre denne Gjerning, som jeg bar bestemt til Tilfl.ugt,
og saaledes opfylde Profeterne. 1 skuHe vrere de Steder, hvor I
Men disse ny selvlavede Ledere' skulle dobes for Eders Dode."fandt et nyt Zion. udpegede en Side 278.
ny og ukjf:hdt Vei og lrerte
AHsaa er Utahs Bjerge og Dale
Folket, at·· de ikke alene vare hverken Zions Bjerg eller &,tebeskjreftigede med at opbygge derne, .hvor Guds Folk S"k:alde
Zion, men at de saaledes opfyldte finde Sikkerhed og Tilfiugt, og
Profeterne og stode som
'disse Mrend ere ikke ,.Frelsere
N
B
.
paa Zions Bje:rg." Esaias 2: 2, 3
F RELSERE PAA Z IO s JERG, er
ikke anvendeiig her i Betragtog endvidere, at Dalene mel- ning af, hva.d vi har anfOrt, og
lem Utahs Bjerge vare af naar det forste Vers tages med.
Hen-et!. beskikkede tU TilfiugEN NY GuD.
tssteder for bans Folk, medens
bans Vrede blev ud-Ost over
Brigham lrerte ogsaa. en ny
Na.tionerne. Herren bar imid- Gud og forsikkrede baa.de JOde
lertid bestemmet anderledes, og Hedning om, at deres Antahdket kan ses af folgende gelse eller Forkastelse af denne
Uddrag af Aaabenba.ringerne: rhans Gudelrere vilde enten frelse
,.Her:rens Ord angaaende bans eller fordomme dem. .. Hor det
Kirke, der er oprettet i de sidste nu, o Jordens Indvaanere, Jode
Dage for at bringe hans Folk og Hedning, Hellig og Va.ntilba.ge, som ban ha.r talet ved hellig! Da vor Fader Adam kom
sine Profete:rs Mund, og for at ind i Edens Have, kom han med
samle sine Hellige tH a.t staa paa et himmelsk Legeme og forte
Zions Bjerg, hvilket skal vrere det Eva, en af sine Hustruer, med
nyJerusalem, hv:Hketskal bygges, sig. Ha.n hjalp til at skabe og
beg~e pa.a Templets Piads, organisere denne Verden. . ••
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Han er vor Fader og vor Gud og udgyde deres BloM

Bette er,

den eneste Gud, med hvem vi hvad Jesus mener.

Hain bOd
have at gjore. "-Journ.al of Dis- hverken Mand eUer Kvinde at
rnurses Aarg. 1, Side 50.
elske deres Fjender i deres Ugadelighed. Det var aldrig ha.ns
JESU FADER.
Mening.... Jegharkjendtmange
Ligeledes hBrte Brigham: ,.Da Mennesker, som have forladt
.T omfru Maria undfangede Bar- denne Kirke, for hvem det er
net Jesus, avlede Faderen ham umuligt at naa til Ophoielse.
i sin egen Lignelse. Han blev Men det vilde vmret bedre for
ikke avlet ved den Hellig Aand. dem, om deres Blod havde vreret
Og hvem er Faderen? Han er udgydt. Nationernes Ryggesdet forste Menneske. . .. Je- loshed og Uvidenhed forbyder
sus, vor mldre Broder, blev efter dette Princip at staa i fuld Kraft,
Kjodet av let af det samme Vresen, men den Tid vil komme, da Guds
som var i Edens Have, og som er Lov vil vrere i fuld Kraft.
vor Fader i Himlen.
Lad nu
,,Dette er at elske vor Nreste
enhver, som hore disse Lmr- som os selv: trmDger ban til
domme, betmoke sig, fOrend de Hjrelp, saa hjre1p barn, og om ban
latterliggjore eller behandle dem ousker Frelse, og deter Lod ·renligegyldigt, thi de ville vmre til digt at ugyde hans Blod paa
deresFrelseellerFordommelse." Jorden for at ban kan vorde
-Samme Vrerk og Side 50 og 51. frelst, saa udgyd det. Ingen af
Deter vist ikke nodvendigt, at jer, som forstaa Evighedens
gjendrive disse Lrerdornme, tbi, Principer, vilde, om I bavde be·
som et af Utahkirkens Medlem-. gaaet en Synd, der fordrede
mer forleden sagde, et Skole- Blodsudgydelse, naar undtages
bant ved bedre, og vi anfore den .Synd, som er til Doden, vre ·0
dem kun for at vise, i hvad Ret- tilfredse eller rolige, fOrend jert
ning Brigham Young ledte.
Blod blev udgydt for at I kunne
opnaa den foronskede Frelse ..
:BLODFORSONING.
Denne er Maaden at elslrn Meri·
Denne er ogsaa en af de ny neske:ne paa."-Bikuben af 8.
Loordomme, som Joseph i sha Oct. 1885, Journal of Discourses 4
L1vstid ikke modtog. Hvad der Aarg., Side 220.
rnenes hermed, vil vi lade BrigBrighams Raadgiver. J. M.
ham selv fortrelle: ,,Aae Men- Grant sagde: ,.Der er Mrend og
nesker elske sig selv. Lad et Kvinder her, som jeg vil raade
Individ blive bekjendt med disse til strax at gaa til Pnesidenten,
Grundsretninger, og han vilde og anmode ham om at beskikko
vrere glad ved at faa sit Blod en Komhe til at tage deres Sag
udgydt.
Dette vilde vrere at under Behandlin,g, lad dernre; t
elske sig selv lige til evig Op- et S (ed bli ve ud val gt, og lad
bo.ielse. Ville I elske Eders denne Komite udgyde deres
Broore og Sostre, naar de have Blod." -- Deseret News, 6 Aarg.,
bega.aet en Synd, der ikke kan Side 235.
forsones uden ved BlodsudgyEnd videre siger Brigham:
delse? Ville I elske den Mand ,,Jeg vil sige endvidere, at Per·
eller Kvinde saa meget, at I ville saner bar komrnet til rnig og
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tUbudt deres Liv som en Forso- Forventelse af Dommen og en
ning for deres Synder. Det er bramdende Nidkjrerhed, som
sandt, at Guds Sons Blod blev skal fortrere de Gjenstridige.
udgydt for Synd formedelst Naar Nogen har brudt Mose Lov.
Faldet, og saadanne, som Men- doer .han uden Barmhjertighed,
neskene begaa; men de kunne efter to eller tre Vidners
begaa Synder, som hans Blod Udsagn: hvormeget vrerre Straf,
ikke kuude forsone for."-Jour- mene I, at den skal agtes vrerd.
nal of Discourses 4: 53.
som trreder Guds Son med FOd·
Af disse Uddrag se vi: 1, at der, og ringeagter Pagtens Blod.
Overtrrederens Blod har i visse hvormed han var billiget, og for·
Tilfrelde mere forsonende Kraft haauer Na.a.dens Aand?"-Heb.
end Kristi Blod; 2, at denne 10: 26-30.
Lrere er isrer anvendelig pa.a
E
Frafaldne; 3, at den ovedes kun
N NY SLAGS BEGAVELSER
tildeis, men at den i Frem- blev ligeledes indfort af disse ny
tiden vil blive sat i fuld Kraft; 4, Ledere, bestaaende af Daab,
at Folk blev raadt til at gaa til Salvelse, en Fremstilling af Ska·
Prmsidenten. og forlange, at belsen, Edens Have. Synde·
deres Blod blev udgydt; 5, at de faldet, Menneskets Fordrivelse
fulgte dette Raad; 6, at deres fra. Edens Have, Frelsesplanen,
Blod skulde udgydes til deres Haandgreb, Eder, Pagter, F'or·
egen Frelse.
pligtelser, Hemmeligheder, med
Dette er en korrekt Fremstil· tilhorende Bader og Straf.
ling af disse .,Lederes" Blodfor- sreregne Klredningsstykker oi;
soningslrere.
Hvadenten den sluttelig, Besegling eUer Gifter·
kun tildels eHer slet ikke bar ma.al for Evigheden.
vreret sat i Udovelse, betyder
Hensigten med alt dette forintet, Lamm er den samme. At kla.rer Brigham Young sa.aledes:
der ikke her er Tale om, at visrn ,,Lad mig give j.er en kort ForForbrydere straffes med DOden, klaring.
Ede:rs Begavelse er:
er klart nok, thi Nationerne bar i Herrens Hoo at modtage alle de
aldrrg vreret imod dette. Men Ordinantser, der, efterat I gaa
dette, at Frafaldne og andre bort herfra, gpres nod vendige
skuile drrebr;; :Ior at frelse dem, for at I kunne komme tilbage til
finder ingen Hjemmel i nogen af Faderens Nrerhed, forbigaa.Eng·
Kirkens Boger og ma.a derfor le, der staa. som Vagter, ·irrere
betragtes som en af de Lrer- i Stand til at opgive d~ ~rd,
domme, Joseph i sin Livstid Tegn og Kjendemrerker, ·ier
ikke modtog.
henhore til det hemge Pr~teAngaaende saadanne,
som domme, og opnaa. eders evige
synde mod Evangeliets Lys, Ophoielse til Trods for J ord og
efter at have modtaget det, og Helved. "-Journal of Discourses,
aldeles vende sig bort fra Herren, Aarg 2, Side 31.
.
siger Apostelen Paulus: ,, Thi
En Sammenligning meUem
synde vi med Villie, efter at have disse saa kaldte Begavelser og
annammet Sandhedens Erkjen- Frimureriet vil vise, at meget er
delse, er der ikke Offer mere tilbage la.ant fra det sidstnrevnte, men
for Synden, men en frygtelig · en Sammenligning med ffn
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Begavelse, som Herrens Tjenere til Ohio og byggede Herren et
modtog i de forrige saavelsom i Hus, hvori de, som han vilde,
de sidste Dage, vil paa det be- bleve begavede med Kraft fra det
.:;temteste bevise, at de har intet Hoie og dygtiggjorte til deres
Lilfrelles, eiheller er Hensigten Arbeide i Verden. Ved denne
dermed den samme. Jes us siger, Leilighed uddeltes Herrens N ad.
at i hans Navn skulde ,.pra:Jdikes ver, Fodvaskning udfOrtes, og
Omvendelse og Syndernes For- deres Hoveder blev salvet med
1adelse for alle Folk, hvilket Olie; Guds Aand blev derpaa
skulde begynde fra Jerusalem. udgydt over dem, og Nogle saa
Men I ere Vidner til disse Ting, Engle og Syner, medens Andre
Og se, jeg sender min Faders talte i Tungemaal og Profeti;
Forjrettelse over Eder; men I I Frelseren viste sig for atter
skulle blive i Jerusalems Stad, Andre, og sagde til dem blandt
1ndtil I blive iforte med Kraft fra andet: ,,Jeg vil vise mig for mine
det Hoie."--Luk. 24: 47-50. Se Tjenere og tale til dem med min
"gsaa Ap. G. 1: 4, 5, 8, og Joh. egen Rost, dersom mit Folk vil
16: 13. Hensigten med denne holde mine Befalinger og ikke
13egavelse var altsaa, at dygtig- besmitte dette hel1ige Hus; ja,
.:jore Disciplene som Vidner om Tusinders og ti Tusinders Hjerter
Kristus og Evangeli Tjenere i, skulle glrede sig overmaade som
Jen ganske Verden.
Hermed Folge af de Velsignelser, der
stemmer Aabenbaringerne til skulle udgydes,og den Begavelse,
Kirken i disse sidste Dage. hvormed mine Tjenere ere blevne
tlerren befalede Kirken i 1831 begavede i dette Hus, og dette
at gaa til Ohio og siger: ,,Der Hus' Ry skal naa til fremmede
vil jeg give Eder min Lov, og Lande; og dette er Begyndelsen
der skulle I blive begavede med paa den Velsignelse, som ska!
Kraft fra det Hoie; og derfra udgydes paa mit Folks Hove"'kulle de, som jeg vil, gaa ud der. "-llfillennial Star 15: 729-739.
iblandt Nationerne, og det skal
Lreseren vil let kunne se For·
t>live dem sagt, hvad de skulle skjelien paa disse Begavelser,
1'!jore; thi jeg har et stort Arbeide som Herren gav, og de, som
1 Behold, thi Israel skal frelses, Brigham Young og Medbjrelpere
g jeg forer dem hen, hvor jeg gav: og endnu giver i Utah, Forstv1l, og ingen Magt skal standse nrevnte havde ingen srerskildte
min Haand."-Pagtens Bog Side Klredningstykker med Mrerker
ti8. ,,Atter siger jeg Eder, lytter, paa Bryst og Kn re, ingen Haand1 lffitdste af min Kirke, hvem jeg greb, Pagter, Eder, Hemmeliguar beskikket. I ere ikke udsente heder, Boder elle:r tbeatralske
for at hBres, men for at lrere Forestillinger osv.
At saadant
Menneskenes Born de Ting, som er udenfor og modsat Guds Veie
jeg har lagt i Eders Hrender ved og Planer, vil kuune ses af fOlmin Aands Kraft; og I skulle un- gentle; ,,Jeg bar ta.let frit for
dervises fra det Hoie. Helliger Verden; jeg har altid lrerti SynaEder, saa skulle I blive begavede gogen og i. Templet, der hvor
med Kraft, at I kunne meddele, Joderne kom tilsammen fra alle
ligesom jeg har talet."-Side 79. Stetler; og jeg har Intet talet i.
De il'eiste ifolge denne Befaling Londom. "-Joh. 18: 20.
J
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, , Og det skete, at de dannede
et hemmeligt Forbund, ligesom
de Gamle, hvilket Forbund er
mere vederstyggeligt gg ondt
end alle andre i Guds Oine; thi
Herren virker ikke ved hemmelige Forbund, eiheller vil han, at
man skal udgyde Blod, men bar
forbudet det i alle Maader fra
Menneskets Begyndelse af. "Mormons Bog Side 536.
Joseph Smith shrev: ,,Endvi·
rl<'re advare vi Brodrene mod det
U rigtige ved at organisere Foreninger eHer Selskaber forme<le.lst Pagter, Eder, Boder eller
Hemmeligheder. . . . Lad vrere
Pagter vrere alene som den evige
Pagt, saasom den :findes i de
hellige Skrifter og de Ting, som
Gud bar aabenbaret os. Saadt
Venskb svrekkes altid, naarsom·
helst I for<:i.)ge at gjOl'e det
Rtrerkere efed BOder, Eder og
Hemrneligheder." - Times
and
Seasons, Aarg. 1, Side 133. Ligeledes siger han, at,, Herrens Hus'
Ordinantser vare de samme i
alle Tidsaldere."

tale, er den, hvorved vi formedelst den Henig Aand blive
beseglede til Gud. Se Eph. 1:
13, 14; 4: 30; 2 Cor. 1: 22.; Rnm.
8: 9; Pagt. Bog Side 113 og 289;
Mor. Bog Side 463 og 478.
BEDRAGERI.

Brigham ·gjorde sig skyldig i
Bedrageri ved Konferencen i
Nauvoo kort efter Josephs DOd.
idet ban forsogte at efterabe
Josephs Stemme. Enkelte antog
dette som et Tegn paa, at
Josephs ,,Kappe" var falden paa
Brigham. Vi anfOre her, h_vad
Nogle paastaas at have sag.t des·
angaaende.
G. Q. Cannon:
,,Havde Joseph vreret opstaaet
fra de Dode og talt i deres
Paahor, vilde Virkningen paa
mange af de Tilstedevrerende
ved dette Mode ikke vreret mere
forbausende;
det var sel ve
Josephs Rost; og ikke alen~
hortes J.Qsephs Rost, men for
Folkets Oine saa det ud som om
Joseph i egen Person stod for
dem. En mere forbausende og
mirakulos Tildragelse end den,
BESEGLING.
som her fandt Sted den Dag, har
Atter en ny Lrere er den, at man aldrig hort om. "-B. H.
Born her skulle besegles til Roberts' Vrerk Side 5, 6.
deres Forreldre for atkunne bore
William C. Staines: ,.Brigham
dem ti1 i det nreste Liv. Lige- Young sagde: Jeg vil sige jer.
ledes regtevies de Levende her hvem I ville faa til Ledere eller
for de Dode. Levende Personer Vrerger: De Tolv, jeg som deres
re!!tevies til eller skilles fra de Roved. Dette blev sagt med en
Dode, og omvendt, efter Onske Rost, der var lig Josephs. Jeg
og Omstrendigbeder, alt ifolge troede, det var ham, og saaledes
Prrestedommets Magt og Myn· gjorde Tusinder, som borte det."
dig bed. Denne Slags Forestil- -Samme Vmrk Side 6, 7.
linger
behover
nreppe
at
Wilford Woodruff: ,,Da. Brig-gjendrives, men anfores blot for ham Young stod op og begyndte
at vise, hvor saadanne ,,Ledere" at tale, som sagt, hvis jeg ikkti
kunne faa sig til at lede ved t;avde set ham med mine egne
Hjmlp af disse for det skrevne Oine, kunde Ingen overbevist
Ord ukjendte Nogler.
Den, rnig om, at det ikke var Joseph
eneste Beseglin?. Bogerne orn-1 Smith; og derom kan hvemsom
www.LatterDayTruth.org

BRIGHAMISMEN AFSLORET.
helst vidne, der var bekjendte til at vise deres Frerdighed i
med disse to Mrend."-Samme denne Kunst. Guds Lov bestem·
Vrerk Side 7.
mer, at Joseph skulde beskikke
Denne Fremgangsmaade er sin EfterfOlger. Pagtens Bog
aldeles ikke ny, og i Betragtning Side 78. Ligeledes, at denne
af Brigham Youngs senere Hand· skulde vrere af bans eget Afkom.
lemaade, forbauser det os slet ifolge Loven om nedarvet Ret til
ikke, at ban her skulde betjene Prrestommet. Side 281, 18 Pgr;
sig af den. Det forbauser os S. 16, 18 Pgr; S. 37, 3 Pgr. Jo·
kun, at Mrend, som Cannon, seph beskikkede sin reldste Son
Woodruff, Roberts og andre ville i Nrervrerelse af :fl.ere af Kirkens
fremfore en saadan Taabelighed ledende Mrend og o:ffentlig bar
som Bevis for, at Brigham var Vidnesbyrd herom for hele
Josephs retmressige EfterfOlger. Forsamlingen i Nauvoo,
Djrevelen og bans Haandlangere
Sidste Dages Israel! Tiden
havde ofte forsogt dette Kneb, nrermer sig, da ,,det, som blev
fOrend Brigham Young anvendte lovet Guds Folk, skal dem gives"
det. Han forsogte at overbevise -deres Tilbagevenden med Fryd
Moses om at vrere Guds Een· og evig Glrede til at opbygge
baarne, og forlangte Moses til at Zions ode Steder mere fuldkomtilbede sig. Aab. given Juni ment, vare de blot rene af
1831. Paulus siger: .,Saadanne Hjrertet. Og som aldrig f5r,
Apostler ere svigefulde Arbei- 'burde enhver adlyde Formanindere, som paatage sig Skikkelse gen: ,.Randsagerederselv, omI
af Christi Apostler (Brigham ere i Troen; pr5ver eder selv."
paatog sig en andens Skikkelse). Ikke alene prover eder selv, men
Og intet Under! Thi Satanas pr5ver enhver Mands Lrere ved
selv paatager sig Skikkelse af Bogerne, og forkaster som
en Lysets Engel."-2 Cor. 11:13, unyttigt og uden Vrerd alt, hvad
14. Fortidens saavelsom Nuti- der ikke han bestaa en saadan
dens Spiritisme kan fremvise en Prove.
Mrengde af Jignende ForestilBrigham Young 5vede Bedra·
linger.
geri og Falskneri srerlig i de
Men isrer forbauser det os, at fOlgende Punkter, og var derfor
foregivne Sidste Dages Hellige uvrerdig til Folkets Tillid og
ville fremkomme med saadant, FortrOstning:eftersom Herren i Pagtens Bog 1. Ved i Konferencen efter Josaa. tydelig tilkjendegiver, hvem sephs Dod at fremstillige sig i
Josephs Efterfolger skulde vrere, hans Skikkelse - efterabende
og Ma.a.den, hvorpaa. ha.n skulde ham i Rost og Gebrerder.
beskikkes-alt dette for at Folket
2. Ved at ignorere og tilside·
maatte undgaa. at blive bedraget. srette de af Gud givne LovbeHavde det vreret sa.gt, at den, stemmelser, if5lge hvilke alene et
som ved Rost og Gebrerder bedst overste Prresidentskab kan blive
kunde efterlig-ne Joseph, skulde kaldet og indsat.
vrere hans EfterfOlger, vilde
3. Ved at indfore Omda.a.b.
Brighams Ret muligvis vreret 4. Omkonfirmation.
sikkret, forudsat at Andre havde
5. Omordination.
vreret givet den samme Leilighed
6. Ved at oprette et nyt Zion.
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7. V~ ailrere, at Adam er vor
Gud, og den eneste Gud, med
hvem. vi have at gjore.
8. Ved ai benregte Jesu mira.kul6se Undfangelse, og istedet
gjO're Adam tH hans Fader.
9. Ved at in'Siifte og ove Flerkoneri, hvilket Guds Ord kalder
en V ederstyggelighed, Horeri
osv.
:ro. Ved at ~ at vrere i
Besiddclse af Nogler~ der ikke
o~ eiBer lrjendes af det
~ Ord, ligeledes at hmi.
~ Bet & lit give ~nba.ringer, '<lg i &raft at demle fore.

givne Rettighed gav en Aaben·
baring, der helliger · nrevnte
Vederstyg.gelighed, og under
visse Forhold tiHader en Kviooe
at have :fiere Mmnd; og loi denne
,,Aabenbaring"
pa.a
Joseph
Smith.
11. Ved at lrere Blodforson.h1.g.
12. V ed at indst~fre og ove
disse unyttig€ og meningsl0se
TempelforestiMfl:iger, og udgive
dem for Begavelser.
t3. Vedatindfore Beseglinger,
.lEgtevielser og Sk-ilsmisser for
Dode og Levende h
'rm og
Evighed.
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