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SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO

NUMMER 7 1. APRIL 1936 85. AARGANG

HVAD BRAGTE VERDEN TIL A SØKE
EFTER FORFEDRENE?

Begyndelsen til en vidtomfattende interesse i genea-
logi stammer fra Elias' komme, som var forutsagt

av profeten Malakias.

Av Mark E. Petersen i »Deseret News«.

Ditt familjetre har en ny betydning idag. Det har blitt et

av tidernes tegn.

Det er ikke lenger krige og rykter om krige, store stormer
og jordskjelv, som alene er betegnende, at vi lever i de siste

dager.

Et nyt tegn har vist sig, der er likeså betegnende som de
politiske og naturlige ophevelser i verden; likeså ufeilbarlig

grunnlagt på de gamle profeters syner.

Dette nye tegn er den vidtrekkende interesse i alle deler av
verden, der utvises i å samle sine slektregistre eller genealogi.

Det er i direkte opfyldelse av bibelske forutsigelser og brin-

ger med sig det bestemte budskap, at den store og forferde-

lige Herrens dag er nær.
Mange tegn paa Kristi annet komme var givne de gamle

profeter og av Frelseren selv, men der er ingen mere be-

stemt, ingen lettere at gjenkjende end det, som var gitt ved
profeten Malakias.
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DENNE DAG BESKREVET.
Denne gamle testamente-skriver forklarer den dag, i hvil-

ken vår Herre skal komme igjen til jorden. Han siei den
skal brenne som en ovn«, og al de ugudelige skal Mi som
halm og skul opbrennes, »thi dagen, som kommer, skal op-
l»i enne dem«. (Mal. .'i: 1—0.)

Men Tor denne store og forferdelige dag, fortsetter han, skul

en forløper komme. Malakias gir en særskill beskrivelse av
denne budbærer, gir hans navn, og beskriver hensigten med
hans misjon.

Lis disse ord:

»Se, jeg sender ede] Kims profeten, før Herrens dag kom-
mer, dvn store og forferdelige, og han skal vende fedrenes

hjerter lil barna, og barnas hjerter lil deres fedre, så jeg ikke

skal komme og sla landet med hann.« (Mal. 4: 5—6.)
Der er to interesante punkter i denne profeti. For del

første har den en bestemt tid beskrevet. Malakias sier. a1

Elias skal komme lil jorden før Herrens store 6g forferdelige

dag. Vi lever nu i den tid like forut for denne dag. Formedelst
tidernes tegn vel vi, at Kristi komme er nær. Og ved samme
tegn vel vi, at Elias' komme var hensat for den tidsperiode,

i hvilken vi nu lever.

Spørsmålet er nu hvadenten hans komme skal ventes i

fremtiden eller om han nettop er kommet, og hvis så li'

hvem.
La oss la en bestemmelse derover ved å undersøke den

annen betydning, denne profeti hadde - årsaken lil hans
komme.

HANS MISJON BESKREVET.
Malakias gir en tydelig beskrivelse av Elias' misjon - a

oprette en lenke av interesse mellem den nuværende og for-

henværende generasjon, og for »å vende barnas hjerter til

deres fedre«. Med andre ord, den bestemte hensikt med Elias'

komme var å danne en interesse i de levendes hjerter for

deres fedre.

Med hans misjon sa bestemt beskrevet i skrifterne er det

kun lilbake a bestemme eller komme lil en slutning om
Inadenten han har kommet eller ei. For a gj<>re dette, be-

høver vi kun a besvare dette spørsmål:

»Har der nylig opstått en vidtomfattende interesse blandt

de levende, menn og kvinner, med hensyn lil deres for-

ledre.

Dersom del ved undersøkelse viser sig. at der ikke er næn
interesse a\ denne sort, ma vi ta det for en selvfølge, al Elias



139

endnu ikke har kommet. Men på den annen side, dersom vi

opdager en vidtomfattende og utbredt genealogisk virksom-
het, må vi erkjenne dette som et klart bevis på, at han har
kommet.
Det er tydelig av skrifterne, at der ikke skulde være noen

særlig interesse for slektsoptegnelser like for hans komme,
ti han skulde oprette denne interesse.

Fra dette må vi forstå, at dersom resultaterne av hans
misjon er her, har han kommet, og hans gjerriihg eller verk
har været utsendt og profetien har blitt opfyldt, hvilket er

et annet tegn på vår herliggjorte Herres komme, altså endnu
ett av tidernes tegn.

Hvad er beviserne herfor i dette tilfelde?

INTERESSEN ER HER.
Den genealogiske interesse er her. Den er av den nyere

tids oprinnelse og er så utbredt, at den har vendt levende

personers hjerter i tretti nasjoner henimot deres forfedre.

Hundreder av foreninger, dannet i den uttrykkelige hen-
sikt å utarbeide slektregistre »en gross«, om vi så må si, har
blitt oprettet i Amerika og andre land.

Der er private personer, bokstavelig talt millioner av dem,
som er ansatt i dette faste arbeide å søke efter optegnelser

angående deres fedre. Patriotiske og slekskapsforhold-for-

eninger har været oprettet i massevis, og rettigheten til med-
lemskap i disse er basert på avstamning fra en eller annen
hedret statsmann, soldat eller pionér.

Der er hundreder av genealogiske magasiner publicert i

forskjellige nasjoner, og nyhetsaviser i stor utstrekning har
genealogiske spalter hver uke. Store biblioteker har været

oprettet i mange av de 30 nasjoner for nevnt, der uteluk-

kende inneholder genealogiske verker og familjehistorier.

Hundreder av tusener av sådanne bind inneholdende disse

datoer har været utgitt i den senere tid, og så stort har kra-

vet på disse verker vært, at der har vært igangsatt spesielle

genealogiske avdelinger i offentlige biblioteker i de fleste

byer i De Forenede Stater og i mange tilfelder med en eks-

pert genealog som overhode.

For kun få år siden blev »The Institute of American Ge-
nealogy« med kontorer i Chicago, Illinois, oprettet.

DETTE UNDERSØKELSESARBEIDE HAR FREMGANG.
Formedelst denne organisasjon har der vært et under-

sokelsesarbeide igangsat for 10.044 amerikanske efternavner.

Der er i denne organisasjon ansatt 2.448 professionelle ge-
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nealoger, med el antal ay 3.427 genealoger og lokale personer,

der holder disse optegnelser i 1984 byer i De Forenede Stater,

og 138 genealogei i 106 byer i 29 undre oasjoner, der er fasl

ansatt i utførelsen av dette undersøkende arbeide. De samlei

optegnelser av alle emigranter, der kom til Amerika for 1750.

Og av alle Amei ikanere, som deltok i revulusjonskrigen.

Delle Institut! bereder, hvad de kalder el meslerverk av et

register indeholdende amerikansk slektshislorie. hvilkel vil.

når del er fuldendt, bestå av 70 bind paa 500 sider i hvert.

Hvert bind, som hitlil har vær! fuldendt, inneholder fra 5000

til 10.000 slektlinjer.

En sådan organisasjon som »New York Genealogical and
Biographical Sociely«, med et bibliotek paa 25.000 hind, og

»New England Historie Genealogieal Society«, Boston, Mas-
saschnssetls, med el bibliotek paa 80.000 bind. er også et

eksempel på del amerikanske folks utslrakte interesse i

genealogi.

BLANDT DE BEST SOLGTE BØKER.
Del viser sig, al mange romaner (optegnet i Wilsons Bul-

letin for bibliotekere) Januar 1993, med en genealogisk eller

familje historie emne indflettet deri, er en annen virkning pa

det amerikanske folk med hensyn til dette emne. Så efter-

traktet har nogen av disse fortellinger vært, at de har vart

av årets storsle selgere. Blandt de forfattere i den senere tid,

som har hat held med denne slags utgaver, er Kathleen Nor-

ris, Booth Tarkinglon, John Galswarthy, Pearl Buck, Anne
Parrish og Bess Aldrich.

Tilstanden i Europa viser også en utslrakt interesse for

slektoptegnelser. Like for Hiller begynnte sin regjering i

Tyskland, var studeringen av genealogi nådd så hoit, at der

i 1925 var 427 tvske genealogiske foreninger og 361 tyske

genealogiske magasiner. Siden Hitlers tillredelse i regjerin-

gen har han forlangt, at folket skal bevise sin aryanske op-

rinnelse ved genealogiske optegnelser. Delte gjorde det tyske

land til bokstavelig talt et land fuldt av slektsundcrsokere.

I England, Frankrige, Sverige, Danmark, Norge, Scotland

og forskjelligc andre europeiske nasjoner har regjeringer talt

dette skridt at se til der blir tatt vare på genealogiske data.

og i mange tilfelder har opført arkiver i delte oiemed. Store

biblioteker har således vært samlet, inneholdende millioner

av bind fyldte med slektshistoi iske beretninger — og del er

all for en hensikt a tilfredsstille den interesse, der har vaerl

opvakt med hensyn til detle emne, formedelst denne tanke

at »barnas hjerter skulde vendes til deres fedre*, som pro-

felen har forulsagt.
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HØRER DETTE NUTIDEN TIL?

Nuvel, eftersom Elias, hvis komme skulde opvekke denne
interesse, var hensat, formedelst profetien til de siste dager,

eller »for den store og forferdelige Herrens dag kom«, er det

kun tilbake at bestemme, om denne utstrakte genealogiske
virksomhet er av vår tids oprinnelse.

»The Encyclopedia Americana« for 1932 sier således:

»I De Forenede Stater var genealogi i almindelighet for-

samt inntil den siste del av det 19 aarhundrede, da organi-
seringen av patriotiske, stats og koloni foreninger opvakte en
interesse for genealogi.«

Som en stotte for denne optegnelse i »Americana« leser vi

i »New Standard Encyclopedia« for 1934:

»Der har vært en tiltagende interesse, især i De Forenede
Stater, angående genealogisk undersokelsesarbeide, og det

danner en meget betydelig del av historien. Dette er for det

meste opstått på grund av dannelsen av patriotiske og slekt-

skapsforhold-foreninger, som har hat en blomstrende frem-
gang i De Forenede Stater siden 1890.«

Disse to bemyndigede uttalelser setter således den siste del

av det 19 aarhundrede som den tid, da den almindelige in-

teresse for dette emne kom tilsyne.

EFTERSØKELSEN STIMULERT.
Det er for bemerket, at dannelsen av patriotiske og slekt-

skapsforhold-foreninger opvakte interessen i genealogisk

undersokelsesarbeide. Nelsons Encyclopedia forklarer dette

således:

»Patriotiske foreninger — i De Forenede Stater organi-

sasjoner hvis medlemmer er bundet sammen i patriotisk ar-

beide, og i mange tilfeller er rettigheten til medlemsskap
grundet på avstamningen fra den forfader, som deltok i den
begivenhet, for hvilken foreningen var stiftet. Disse for-

eninger, især slektskapsforholds-foreningerne, utgir opteg-

nelser med deres medlemmers slektshistorie og en fortegnelse

over deres forfedre. De feirer forskjellige jubileer, der er av

en betydningsfuld begivenhet i historien, og således opfostrer

en broderlig folelse blandt de tiloversblevne fra krig og deres

efterlatte.«

En fortegnelse over disse foreninger og deres formål, især-

deleshet med hensyn til slektshistoriske studier, kan findes i

enhver av de større »Encyclopedias«. (Optegnelser av kunst

og videnskap.)

I en av disse betydningsfulde »kataloger« er der optegnet

62 sådanne nasjonale organisasjoner, der alle forlanger, at

deres medlemmer må bevise formedelst deres slektregistre at
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de nedstammer fra en person av betydning i den amerikanske
historie.

Disse foreninger innbefatter sådanne som Sons ol the

American Revolution« (den amerikanske revolusjons søn-

ner), »Foreningen for »Mayflowers« efterkommere« og »The
Ordcr of Deseendanls of Colonial Guvernors« OSV.

PÅ ANDRE MATER.
Disse organisasjoners arbeider beviser, at »barnas hjerter

er vendt til fedrene«, på flere mater enn bare å berede fa-

miljehistorier og slektsregistre. Der utvises en interesse i å

opbevare bygninger av en historisk karakter, opforclsen av

monumenter på sådanne steder, hvor deres forfedre vandt sin

ære, opforeisen av gravstøtter og parker til erindring om
disse, som vandt sin ære på en eller annen mate.

Mange av disse foreninger var oprettet omkring året 1890,

men noen kom op så tidlig som i 1850. Det er naturlig, al det

vilde la noen år, for den personlige interesse vilde kunne
omdannes til foreninger med en spesiel interesse i slekts-

historie. For å komme hen til en bestemt dato da denne in-

teresse begynnte, må vi gå hen til et år, der er lidt tidligere

end 1850/

'

Som svar på et brev med foresporrsel om, når den genealo-

giske interesse begynle i Amerika, skriver F. A. Virkus, den
ledende direktor for »The Institute of American Genealogy <,

således, dateret den 17. sept. 1935:

»I 1844 var »New England Historie Genealogieal Society«

dannet i Boston, og genealogi i Amerika skriver sig i virke-

ligheten fra denne forening.«

Som svar på en lignende foresporrsel skriver biblotekaren

for Congressens bibliotek i et brev, datert 11. sept. 1935, så-

ledes:

Det tidligste systematiske genealogiske arbeide, som Con-
gi essens bibliotek har kommet i besiddelse av, var optatl

under forlagsretl. De tidligste lover angående denne rettighet

for genealogiske verker sendt til Congressens bibliotek var

forfattet den 10. august 1846.«

Vi har således to data, der tilkjendegir opkomsten av den
genealogiske virksomhet i Amerika, at den begvnte omtrent
i årene 1844 eller 1846.

For å vise, hvor mager interessen for dette emne var i 1844,

kan gjengis et brev, skrevet av Josephine E. Ravne, bibli-

atekar i »New England Historie Genealogie Society«, dalert

9. sepl. 1935: »Da vor forening nettop var stiftet, var en enesle

bokhylde lilstrekkelig til å holde hele biblioteket, og hadde
foreningen dengang vært i besiddelse av en kopi av hver
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amerikansk utgave, der helt ut behandlet genealgi, vilde en
eneste hylde ha vært stor nok for denne avdeling i bibliote-

ket. Ikke desmindre har vi nu i vort spesialiserte bibliotek

omkring 80.000 boker og flere tusen hefter.«

Ved endnu å undersøke mere nøiagtig den tid, da den gene-
alogiske interesse opstod i Amerika, har vi en interessant

paragraf fra en New England katalog for 1847, i hvilken

grunnleggerne drøfter hensikten med å danne deres forening

der kom frem i 1844. Den lyder således:

INTERESSEN VÅKNER.
»Den tid har kommet, da en opvåknende og stigende in-

teresse føles i dette land ved forsok der gjøres, og især re-

sultaterne av historiske og genealogiske undersokelser, og

når den praktiske betydning, både for personerne og for-

eningen, der opnås formedelst den kunnskap der erholdes

ved disse undersokelser, kan mere verdsettes.

Den eksisterende og aktive anstrengelse av den historiske

antikvar (en der undersoker eldgamle ting), og statistiske

foreninger som har opstått for noen få år siden i de fleste av

de eldste stater i Unionen, er tilstrekkelige beviser på denne
kjensgjerning.«

Leg merke til, at grundleggerne av denne forening sier, at

denne interesse har »opstått for nogen få år siden i de fleste

av de eldste stater i Unionen«. Og de organiserte sin forening

i 1844, aldeles bestemt ifølge den beste historiske underret-
ning, som kunde erholdes, og bringer denne data angående
oprinnelsen av genealogisk virksomhet hen til noen få år før

1844.

Vi har bevist, hvilken enestående internasjonal interesse

der har opstått i genealogi, og at den hadde sin oprinnelse

noen få år for 1844. I henhold til skrifterne var det Elias, der

skulde opvekke denne interesse. Så Elias må ha kommet noen
få år før 1844, dersom han skulde ha opvekket denne in-

teresse (ifølge profetien), en begivenhet, der blev satt i virk-

somhet på denne tid. Og han gjorde.

»NOEN FÅ, DET ER ÅTTE«.

Der er et skriftsted i Peters første brev, der henfører til

syndfloden i Noas dager, som lyder således: »I hvilken noen
få, nemlig åtte sjeler blev frelst ved vann.« (1. Pet. 3: 20.)

Nøiagti, noen få, nemlig åtte år før 1844, tiden da den
første genealogiske forening blev stiftet, åpenbarte Elias sig

som en opfyldelse av profeten Malakias' forutsigelse.

I et tempel opført av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige i Kirtland, Ohio, viste profeten Elias sig i et herlig syn
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lil dødelige vesener, den 3. april i<s;{(>. Pé denne dag og dette

sled overgav han lil Joseph Smith, »Mormon«profeten, og
hans medarbejder, Oliver Cowdery, myndighel fra det hoie.

I delle besøk erkkerte han, al lian var kommet for å Opfylde
profeten Malakias' ord, å vende barnas hjerter lil fedrene og
fedrenes hjerter til barna — med andre ord, for a plante

denne genealogiske interesse for fedrene i menneskenes hjer-

ter her i dodelighelen.

Har vi noe bevis for, at Elias er kommet?
Vi har alle disse genealogiske foreninger, biblioteker og

magasiner. Alle de millioner av genealogiske optegnelser,

hvert navn paa hver en side av hvert slektregister, og enhver
person i De Forenede Stater og 29 andre land, som er be-

sk je fliget med å soke efter de dode, det er alle tydelige be-
viser, at Elias er kommet, fordi de alle tilkjennegir opfyldel-

sen av denne profets misjon, nemlig »å vende barnas hjerter

lil deres fedre«.

RESULTATER SEES OVERALT.
Resultaterne av hans misjon er rundt omkring oss. Be-

visene er avgjorende. Der er ingen årsak lil tvil. Det er el av

de mest overbevisende tegn på tidene, der bevidner at den
store og og forferdelige Herrens dag er nær forbanden.

Denne utstrakte genealogiske interesse er ikke alene et

vidne om sannheten av Elias' komme. Den bærer også vid-

nesbyrd om de menns guddomelige kaldelse, til hvem han
kom i denne siste tid. Den erklærer lil hele verden den al-

vorlige sannhet. at de menn, som mottok Elias i dette tempel
i Kirtland, var utvalgte av den Almektige, og at det verk,

de oprettet under Elias' ledelse, var inspirert fra himmelen.
Formedelst Guds inspirasjon og ikledt myndighel ved eng-

les betjening, organiserte de Jesu Kristi Kirke av Siste 1 Ja-

gers Hellige, og gav verden Kristi evangelium i sin lenhet. De
var ordinert til prestedommel av doperen Johannes og Peter.

Jakob og Jobannes, som var utvalgte i Kristi tid under hans

personlige betjening her på jorden, og formedelst denne myn-
dighel begynnte de å forkynne evangeliet påny i dets gjen-

givne enkelhel.

De forkynnte hensikten med Elias' komme, hvilkel var for

»a vende barnas hjerter til deres fedre«.

FORKYNNTE DEN BESTEMTE HENSIKT.
De herte, at denne genealogiske interesse hadde en spesiel

hensikl i frelsningsplancn, en direkte forbindelse med et av

de grundleggende prinsipper i den kristne religion — nemlig

dan.
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Idet vi henfører til Peters skrivelser (1. Pet. 3: 18—20)
lærer vi, at Kristi ånd i den tid. da hans legeme lå i graven,

gikk hen i de dodes rike, og at han forkynnte evangeliet til

de, som hadde levet på jorden, men som nu var dode, og som
i likhet med ham selv var anvist til åndeverdenen.

Peter beskriver årsaken til Hans forkynnelse av evangeliet

(i åndeverdenen) således:

»For derfor blev evangeliet forkynnt også for dode, at de

visstnok skulde dommes som mennesker i kjodet, men leve

således som Gud i ånden.« (1. Pet. 4: 6.) Kristus har kun ett

evangelium, ett budskap. (Efes. 4: 5.) Dette budskap for-

kynnte han for levende såvel som for dode. Man kan ikke

anta, at han vilde forkynne et annet budskap for de, som
var dode. (Luk. 20: 38.) Skrifterne (1. Pet. 3: 18—20) sier

tydelig, at han prediket Evangeliet.

ORDINANSER DER ER INDBEFATTET I EVANGELIET.
Der er vise ordinanser inden evangeliet eller frelsnings-

planen som for eksempel dåpen, hvorfra der ingen unn-
tagelse er, hvadenten de er levende eller dode. Frelseren for-

klarer dette til Nikodemus således: »Sannelig, sannelig sier

jeg dig, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke

komm inn i Guds rike.« (Joh. 3: 5.)

Eftersom der forlanges, at alle blir døpte, og eftersom der

i Kristi misjonstid var gitt de dode en anledning til å tro på
evangeliet, er de også underkastet dåpen.
Men det er uten tvil umulig å dope en person, som har

vært død en lang tid. Hvordan kunde de bli gitt en anledning
til å nyte dåpens velsignelser? — Ved stedfortredere.

Paulus bevidner dette. Idet han forsvarer prinsippet om
opstandelsen fra de dode i sitt brev til de vantro Korintere,

skriver han som et bevis herpå således:

»Hvad gjorde da de, som lar sig døpe for de dode? Der-
som de dode aldeles ikke opstår, hvorfor lar de sig da dope
for dem?« (1. Kor. 15: 29.)

Formedelst dette prinsipp er der en utvei åpnet for de

dode, så de kan nyte dåpens og frelsens velsignelser. De le-

vende kan være stedfortredere for disse og bli dopte i deres

sted.

SKRIFTERNE BEKREFTES.
Skrifterne har sin stotte med hensyn til dette prinsipp ved

historien og arkeologi, der frembringer denne store kristne

lærdomm. Epiphanius, en stor skribent i det fjerde århun-
drede, sier, idet han omhandler Marcioniterne, en kristen sekt

hvem han var imot:
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»I delle lund, jeg mener Asien og endog Galatien, hadde
deres skole en blomstrende fremgang. Og en tradisjonel

kjennsgjerning angående disse, der har kommel lil var kunn-
skap, er, al dersom tioeil av dem er dode ulen dåp, lar de
andre dopes for dem i deres sled, sa al de ikke i opstandel-

sen skal lide straf for ikke a være dople.«

Denne, erklæring viser uten motsigelse, al stedfortredere

her i livet ulforle dåp for de dode, al delle var praktiser! av

de tidligere kristne.

Der er endnu et slerkere vidnesbyrd fra optegnelserne av

el rad i Carthage, holdt i 397 e. K., der tydelig erklærer, at

de kristne på den tid praktiserte denne lærdom, for i den
sjette av deres lover eller regler forhyr dette rad for den t i 1

—

oversblevne kirke dengang praktiseringen av dåp for de dode.

Hvorfor skulde denne lov ha hlitt forfattet, dersom dette

prinsipp ikke eksisterte blandt de kristne på den lid?

NYERE BEVISER.

Et av de nyeste beviser med hensyn lil dette emne er kom-
met til oss, idet der var opdaget el gresk manuskript i året

1927 i det nordlige Afrika, hvilket er bevist at dateres tilbake

idelmindste til martyren Justin (år 161— 180), men efter all

sannsynlighet var skrevet omkring året 64. Dette manuskript
var skrevet paa papyrus, tilsynelalende av en kristen av an-

seelse, og er adresseret til apostelen Paulus i Rom. Arkeo-

logisler mener, al denne skribent var et medlem av kirken i

Korint, og al han var bekjennt med Paulus' første brev til

kirken der.

Papyrusrullen med dette brev var opdaget sammen med
andre dokumenter, begravel langt nede i sannet i en kjelder

i ruinene av et hus. All papyrus, som ikke var mugnet av

jorden, blev latl op og omhyggeligt pakket og sendt til New
York, hvor det ankom den 7. juni 1927. Del var oversall av

J. M. Witherow og publisert i »The Atlantic Monthly« (et

magasin) for mårs 1928.

Dette manuskript er kaldt »Kallikrates Epistel«. Enn-
skjondt elde har tilintetgjort meget av skrivningen paa delle

papyrus, er det lydelig, at Kallikrates omhandler sine for-

eldre, der hadde vært dode i 20 år på den tid, han skriver

delle brev, og han roser Peter for hans arrangsjering av sted-

fortredere der ulforle dåp for hans dode foreldre. Delene

av delte manuskript lyder saledes:

»Og jeg sa: velsignet være Kefas — (Cephas — St. Peter)

for .... (tre linjer er her utelådt på grunn av. at de ikke

kan leses —) dopte for mine kjære foreldre, men andre sa:



147

nei, thi det er aldeles nytlelost å bli dopt for de dode. Paulus
sa aldrig . . . (resten av denne setning kan ikke leses).

Ifolge skrifterne, arkeologi og historien kan der ikke være
sporsmål med hensyn til læren om dåp for de dode.

KUN EN VEL
Der er utallige dode. Hvordan kan vi utfore de stedfortre-

dende ordinanser, så at der ikke skal være noen usikkerhet

med hensyn til de, for hvem de er utforte? Der er kun en

mate å utfore dette på, nemlig på en passende mate at be-

vise, at det er den dode, for hvem ordinanserne skal utfores.

Og hvorledes kan disse beviser erholdes? Ved genealogisk

undersokelsesarbeide.

Dette gir oss derfor den store grunnleggende hensikt med
Elias' komme. Formedelst hans misjon har de levende været
tilskyndet til å utfore dette genealogiske undersokelsesarbeide
i den hensikt, at der kan erholdes passende oplysninger om
de dode. Man vil således, ved å gjore bruk av disse oplys-

ninger, være istand til å utfore dåp for de dode, der som en

folge herav mottar velsignelserne av denne ordinanse. Men
denne dåpshandling må være utfort av en, som har myndig-
het, thi: »Og ingen tiltar sig selv den ære, men den, som kal-

les av Gud like som Aron.« (Heb. 5: 4.) Formedelst engle-

besok var eistene i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

gitt guddommelig myndighet til å dope levende for de dode

på en for Gud antagelig mate.

Redaktionelt.

HVORLEDES MAN KAN FAA SINE
BØNNER BESVARET.

»Der er ingen Kongevej til Lærdom«. Det er et gammelt
Ord, hvis Sandhed enhver Student kender. Den samme
Tanke er udtrykt i det gamle Ordsprog: »Der er ingen Ud-
mærkelse uden Arbejde«. Vi anforer disse to gamle Ordsprog
for med det samme at forebygge et hvilket som helst Haab
om Anvisning paa en let Adgang til guddommelig Begun-
stigelse. Saa vidt vi ved, findes der ingen saadan. Dog kan
Guds Gunst vindes, og han horer og besvarer Bonner. Denne
Paastand fremsætter vi uden Forbehold, grundet paa per-

sonlig Erfaring og den hellige Skrift.

Vi befinder os nu i Fasten, den Tid, hvor adskillige af de

kristne Samfund lægger særlig Vægt paa Faste, Bon og Om-
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vendelse. Disse tre er nødvendige Faktorer i al kristelig Guds-
dyrkelse, ikke alene i de Uger, vi kalder Fasten, men hele

Aarel igennem. Men fordi der er saa mange kristne Sam-
rund, som netop i denne Tid frembærer Faste og Bøn, er del

en belejlig Tid at henlede Opmærksomheden paa, hvorledes
vi kan faa vore Bønner høri og besvaret. Vi er alle dybt in-

teresseret i Losningen af dette Problem.

Først og fremmest er del paalagt os al bede. Apostelen
Jakob skriver: »Men dersom nogen af eder fattes Visdom,
ban bede derom lil Gud, som giver alle gerne og uden Be-

brejdelse, saa skal den gives ham.« (Jakob 1: 5. Se ligeledes

Matt. 7: 7—8 og Lukas 11: 91—115.) Delte Paabud gælder os

alle. Vi mangler allesammen Visdom — vi trænger allesam-

men til guddommelig Vejledning, ikke alene i Fastetiden,

men hver eneste Dag i Aarel, og derfor burde vi bede dag-
lig. Mesteren selv, da han boede blandt Menneskene, for-

sømte ikke at bede og fandt del uden Tvivl en ønskelig

Maade at meddele sig lil sin Fader i Himlen paa. (Mali. 11:

23; Lukas 6: 12, 9: 18, 28, 11: 1 o. s. v.) Apostlene ligeledes,

ifolge deres Mesters Eksempel, bad ofte. (Apostlenes Ger. 1

:

14, 6: 4 o. s. v.) Menigheden var ligeledes paabudt al bede

altid. (Eph. 6: 18; 1. Tessalo. 5: 17.) Bønnen har altid været

en af de troendes Veje til Gud. Nogle faa Skriftsteder i det

nye Testamente angaaende dette Emne er allerede anfort i

denne Artikel. Der er mange andre meget indlysende Skrift-

steder i nyere Aabenbaring og findes i Lærdommens og Pag-

tens Bog. I denne Bog er de Hellige paa mange Steder paa-

mindet om deres Pligt til at bede, bede altid, al de ikke falde

i Fristelse.

Men hvorledes vi skal faa vore Bonner besvaret er noget,

som vi alle ønsker at vide; og muligvis ved alle dem, der

beder, del allerede og behover ingen videre Forklaring paa

dette Punkt. Vedkommende ved, al da vi henviste lil Jakobs

Brev, anførte vi kun del 5te Vers. Del Ote og del 7de Vers

lyder saalcdes: »Men han bede i Tro, uden al tvivle: thi den.

som tvivler, ligner en Havets Bolge, der drives og kastes af

Vinden.
Ikke maa nemlig del Menneske mene, al han skal faa nogel

af Herren.«

Derfor er Tro og Ydmyghed, med en fast Overbevisning

om, at Gud lever, og at han i sin Kærlighed og Miskunhed vil

hore vore Bonner, nødvendig, om vi skal faa dem besvaret.

Bønnen maa derfor ikke alene være Ord, der lyder fra vore

Læber. Del maa være Hjertets mest oprigtige Ønsker — On-
sker, der er virkelig gode og nødvendige.

Muligvis er der kun faa af dem, der beder, der opfylder
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Betingelserne, som Apostelen Jakob fremsætter som nodven-
dige for at nedkalde el Svar fra Himlen. Den nødvendige
Tro kan ofte, af en eller flere Grunde, ikke blive udviklet,

og at bede paa en virkelig tilfredsstillende Maade er ingen let

Sag for mange Mennesker. Egennyttige Motiver vil for Eks-
empel være en Hindring. Men de rene af Hjertet — rene i

deres Hensigter — vil ingen Vanskeligheder mode.
Der er imidlertid en Ting, som ethvert Menneske, der øn-

sker al faa sine Bonner besvaret, skulde gøre — hjælpe Vor-

herre med at besvare dem. Er dette en mærkelig Udtalelse?

Der menes, at vi skulde prove paa at være værdige til at faa

vore Bonner besvaret. Hvorfor bede om Helbred og Sundhed,
med mindre vi er villige til at efterleve de Love, hvorpaa
Menneskets Helbred og Sundhed er baseret.

Skal vi forvente, al Herren vil gore for os, hvad vi kan
gøre for os selv? Kan vi forvente, at Herren vil bevare os fra

Synd, naar vi selv gaar lige ind i Fristelsen? »Der er en Lov
uigenkaldelig fastsat i Himlen, for denne Jords Grundvold
blev lagt, ifolge hvilken alle Velsignelser ere forjættede. Og
naar vi erholde nogen som helst Velsignelse fra Gud, saa er

del ved Lydighed til denne Lov, ifolge hvilken Velsignelsen

blev forjættet.«

Vi kan sikkert faa Svar paa vore Bonner, dersom vi beder

værdige og med tilstrækkelig Tro for nødvendige Ting, som
vil tjene til vort endelige Gavn. Lad os hjælpe Herren med
at besvare vore Bonner ved at opfylde de nødvendige Be-
tingelser. Da beder vi værdigen. Joseph p MerrilL

TILGIVELSE.

Kære Brodre og Søstre, lad os i ægte Ydmyghed og med
vore Hjerter aabne og modtagelige for himmelsk Indflydelse

læse »Fader Vor«:
Vor Fader, du som er i Himlene. Helliget vorde dit Navn;
Komme dit Rige, ske din Villie, som i Himmelen saaledes

og paa Jorden;

Giv os i Dag vort daglige Brod;

Og forlad os vor Skyld, som ogsaa vi forlade vore Skyld-

nere;

Og led os ikke i Fristelse, men fri os fra del onde; thi dit

er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.
Og lad os saa uden at standse gaa videre og læse de næste

to Vers:
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Thi forlade I Menneskene deres Overtrædelser, vil eders

himmelske Fader ogsaa forlade eder: men forlade I il<I<e Men-
eskene dens Overtrædelser, vil eders Fader ikke heller for-

lade eders Overtrædelser.

Del er ganske klart, at »Fader Vor< er el af de mest be-

tydningsfulde Skriftsteder i Bibelen Og tillige el af de mesl

anvendte, og danner Ira et literært Standpunkt en Indledning
til en al' de største Love i Frelsens store Plan, som den tærtes

os al' vor Herre .Jesus Kristus, nemlig Tilgivelsens Lov.
Vi maa tilgive dem, der har forsyndet sig imod os. Vi maa

absolut tilgive dem. Ligemegel hvem de er, eller hvad de bar
gjort os, vi maa tilgive dem. Vi maa ingen l 'udtagelser gøre.

Den Lov, som Jesus hår givet i de ovennævnte Skriftsteder,

tillader ingen l 'udtagelser, og den samme Lov gentaget af

Herren i en Aabenbaring til Joseph Smith fremsa'lter endnu
mere tydelig, al det ikke ligger indenfor vort Omdomme,
hvem af vore Medmennesker der skal tilgives og hvem der

ikke skal, og at vi ingen Ret har til at udelade nogen:

Jeg, Herren, vil forlade, hvem jeg vil forlade; men af eder

udkræves det al tilgive alle Mennesker. (Lærd. og Pagt.

04: t().)

Paa den Betingelse, at vi adlyder denne Lov ved al tilgive

alle, som paa en eller anden Maade har forurettet os, har vi

Frelserens ubetingede Lofte, at vi kan opnaa Forladelse for

vore egne Synder, hvilket belyder Frelse og Herlighed i Guds
Rige. Men hvis vi nægter at tilgive nogen af vore Medmenne-
sker, vil Tilgivelse blive nægtet os, hvilket er ensbetydende

med, at vor Sjæl kan ikke blive frelst i Guds Rige.

Vi kan tro, at Jesus er Kristus; vi kan blive dobt i Vand til

vore Synders Forladelse og kan modtage den Helligaands

Gave ved Haandspaalæggelse, og vi kan ved den Helligaands

Gave og Kraft modtage et Vidnesbyrd om Evangeliets Sand-
hed. Vi kan blive ordineret til Præstedommet og blive givet

Magt til at udfore Mirakler; men ikke desto mindre vil vore

Synder hænge ved os, og vi skal blive fordomt paa Grund af

dem, med mindre vi tilgiver alle og enhver, som har for-

syndet sig imod os.

Derimod, hvis vi ved streng Selvdisciplin og ved Faste og

Bon, om det gores nodvendigt, saaledes oplofter os selv og

underkuer alle haarde og hitre Følelser og al Tanke om
Havn og Gengæld, at vi kan sige af et ærligt Hjerte, at vi

tilgiver dem, der har tilføjet os de Forurettelser, hvis Smerte
vi har maattet fole, vil Herrens Velsignelser blive udost over

os; vi vil nyde Guds Aands Vejledning og Trost her i Livet,

og naar Kodet med sine Skrobeligheder lægges i Graven, vil

Aanden fare op til Regioner af Lys og Herlighed blandt de
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hellige Engle og med de Hellige, som er den Forstefodtes

Menighed hinsides Sloret.

Vi er paahudt ikke at modtage Herrens Nadver uværdigen,
og Apostelen Paulus i sit første Brev til Korinthierne, ellevte

Kapitel, advarer derimod og henviser til Resultaterne deraf.

Mange af de Kristne i Korinth var syge og mange var hen-
sovede iblandt dem, fordi de havde nydt Herrens Nadver i

en uværdig aandelig Tilstand. Den mest almindelige Aarsag
til, at mange Soskende ikke er i Stand til værdigen at mod-
tage Nadveren, er fordi de i deres Hjerte nærer haarde og
bitre Folelser imod en eller anden af deres Medmennesker.
Der kan selvfolgelig være andre Aarsager, men den her an-
forte er langt den mest almindelige. Og da Menneskets Natur
i vor Tid ikke adskiller sig fra, hvad den var paa Pauli Tid,

er det en Selvfolge, at i de Grene af Kirken, hvor Medlemmer
tillader Folelser af Had, Bitterhed og Hævn at herske, har
Morkets Kræfter Magt til at bringe Lidelse, Sygdom og Dod.

Vi er derved tilskyndet til at tro, at ved at adlyde Til-

givelsens Lov undgaar vi den mest almindelige Aarsag til

uværdig at deltage i Sakramentet til Ihukommelse af vor

Frelsers Dod, og paa samme Tid udgaa en af Aarsagerne til

Sygdom og Dod.
Mange af dem, der har annammet Evangeliets Fylde, som

det er gengivet til Menneskene i vor Tid ved hellige Engles
Betjening, har efter at have glædet sig i det for en Tid og

været delagtig i dets Velsignelser, vendt Kirken Ryggen og

er gaaet tilbage til Verden igen, værre stillet end de var, for

de horle det. Hvorfor har de gjort det? Fordi de folte sig for-

urettet og ikke vilde tilgive den, som havde forurettet dem.
Der er andre Grunde for Apostasi, men denne er den mest
almindelige. Ofte er en misfornojet Person paa samme Tid,

som han anklager sin Broder, selv skyldig i Synd; og om
det er Uforsonlighedens Synd eller andre Overtrædelser, der

formorker hans Sjæl, er ikke altid let at afgore.

Se for Eksempel en Gren af Kirken, stor eller lille, ude i

Verden. Hvor stærkt foler ikke Medlemmerne sig knyttet til

hinanden, naar de er besjælet af den rette Aand. Hvor de
glæder sig sammen i Evangeliet. Og naar Ældsterne besoger

Grenen, med hvilken Fryd forsamler de sig ikke for at lytte

til deres Ord. Og naar de samles ved festlige Lejligheder,

hvor behageligt og hurtig gaar Tiden ikke. Men hvor hurtig

er ikke det sode forvandlet til Bitterhed, saa snart Ufordrage-

lighedens og Uforsonlighedens Aand faar Lov til at vise sit

uhyggelige Ansigt — naar en bliver ond paa en anden og

bryder Tilgivelsens Lov. Ofte er den forargede mere skyldig

end den, hvorved Forargelsen kom.
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I Særdeleshed maa vi tilgive vore Ledere i Kirkens Or-
ganisationer. Særdeles farligt er del for den aandeiige Vel

Herd af en Sidste Dages Hellig at nære bittre Følelser imod
de præsiderende Autoriteter. Hans Livsglade ødelægges og
hans aandeiige Velfærd staar paa Spil, saa længe han foii

saller i en saadan Sindstilstand.

Det er de virkelige Forudrettelser, som vi har været ude
for, og ikke alene de indbildte, det er forlangt af os al til-

give: og kunde vi se ned paa os selv, som Englene ser os, og

kende alle Omstændighederne i hvert enkelt Tilfælde, vilde

vi se, at de fleste Beskyldninger, som vi har imod hinanden.
ikke er grundet paa Sandhed og Ret, og at Anklageren har
oliere Uret end den Anklagede. Og naar vi forlader denne
Tilværelse og gaar ind i den meste Verden og hetragtcr de

Erfaringer, vi har hall her, hvad vi alle sammen bliver nødl

til, vil vi se, at mange af de Uretfærdigheder, som her knu-
gede vort Bryst og forbillredc vort Liv, og som vi havde saa

uendelig svært ved at tilgive, eksisterede kun i vort eget for-

morkede Sind. og at ved vore store Anstrengelser for at til-

give vor Forudretter, satte vi kun os selv i Harmoni med
Sandhedens Love, som vi selv havde overtraadt.

Brodre og Søstre, vi maa lære at tilgive hinanden. Vi maa
lære at overse hinandens Fejl og Fgenhærlighcd. Vi maa
være paa Vagt mod Hævnens Aand som en af vore værste

Fjender. Det vil være en Hja^lp til os i Kampen for at be-

herske vore Feølelser at erindre, at ved at tilgive vore Skyld-

nere betaler vi vor egen Skyld til vor himmelske Fader og

vinder en Krone i hans Hige. Fra Liahona.

ET BREV FRA NIELS P.ANDERSEN, SALT
LAKE CITY, UTAH, TIL SLÆGTNINGE

I DANMARK.

Eders kærkomne Brev har vi modtaget, og det var i Sand-
hed en Glæde at hore fra eder. Ja, det er en hurtig Post-

befordring, vi har nutildags. Jeg har jo desværre ikke de Ev-
ner til at tale og skrive, som du har, da jeg aldrig har haft

en Dags Skolegang i Danmark. Mine Forældre flyttede fra

Sverige til Kobenhavn i 1864, da var jeg elleve Aar gammel.
Jeg fik Arbejde paa en Tændstikfabrik ude paa Frederiks-

berg, og der arbejdede jeg i elleve Aar. Mine Forældre blev

Mormoner i 1865, og i Oktober 1866 døde min Fader, 44 Aar
gammel; det var et haardt Slag for min Moder, der blev til-
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bage med 8 Børn. Jeg var den ældste, 13 Aar, den yngste blev

fodt 3 Maaneder efter Faders Død.

Jeg sparede Penge sammen, saa jeg kunde rejse til Zion

og forlod Kobenhavn den 25. .Juni 1875. Jeg skrev et lille

Vers ved min Afrejse:

Til Zions Land jeg drage skal

Fra Babel, fra dens Nød og Fald,

Der skal mit Hjerte fryde sig

Og prise ham, som frelste mig.

Jeg ankom til Sall Lake City den 22. Juli 1875. 3 Cents i

Lommen og et Par ekstra Benklæder foruden det Tøj, jeg

havde paa udgjorde al min personlige Ejendom.
Du skriver, at det er vel umuligt at omvende mig til din

Tro. Jeg skal fortælle dig en lille Historie. Jeg fortalte en
Gang, mens jeg var i Kobenhavn, min yngste Broder, at naar
han kom ud af Skolen, behovede han ikke at gaa til Præsten
eller blive konfirmeret, og det fortalte han sin Skolelærer.

Læreren spurgte, hvem der havde sagt ham det. »Det har
min Broder Niels,« sagde han, »han er Mormon.« Saa sagde
Læreren: »Sig til din Broder, om han vil komme ud og tale

med mig.« Jeg lovede at komme ud og tale med ham Søndag
Morgen Kl. 9. Det var en Dreng ude fra Tændstikfabrikken,
der gik ind for at mode en Skolelærer og diskutere Religion

med ham, og jeg var lidt spændt paa, hvordan jeg vilde klare

mig. Da jeg kom ind, laa der en tyk Bibel paa Bordet, og det

gjorde mig lidt mere beklemt. Han sagde: »De siger, at Deres
Broder ikke behøver at konfirmeres; staar der ikke i Bibelen,

at vi skulde forny vor Daabspagt.« »Nej,« sagde jeg, »det

staar ikke i Bibelen, og Barnedaaben og Konfirmationen er

altsammen Menneskebud, Barnedaaben blev indført i Aaret

252, og Konfirmationen blev indfort i Danmark i Aaret 1736

af Kong Kristian den Sjette. Og hvad siger Jesus om dem,
der forandrer Kristi Lære? I dyrke mig forgæves, idet I lære

saadanne Lærdomme, som ere Menneskebud.« (Matt. 15: 9.)

Skolelæreren maatte tilstaa, at Barnedaaben og Konfirmatio-

nen var ikke Kristi Lære. Saa siger han: »Hvorfor rejser I

Mormoner til Amerika?« Jeg svarede ham: »Fordi der staar

skrevet: Gaar bort fra hende i mit Folk! at I ikke skulde blive

deltagtige i hendes Synder, og at I ikke skulde rammes af

hendes Plager.« (Aab. 18: 7.) Jeg fortalte ham, at Gud samler
sit adspredte Israel nu i de sidste Dage, og mange andre Ting
fortalte jeg ham. Vi havde en Samtale paa over to Timer. Saa
sagde han: »Jeg skulde onske, at alle Kristne var saa faste

i deres Tro, som De er.« Og vi skiltes som gode Venner. Det

er ingen let Sag at omvende en Mormon, som en Gang har
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faael et Levende Vidnesbyrd om Evangeliets evige Sandheder.
Jeg har ikke scl Engle, som har kundgjort mig disse Ting;

men den Helligaands Grave, som blev beseglet paa mit Hoved,
efter at jeg var blevet dobl, har vidnet for mig. Den Hellig-

aands Gave kan ingen modiage uden gennem Lydighed til

Evangeliets første Principper.

Du skriver, al du er glad og tilfreds i den Lære, du har,

og naar vi bare lever cl årligt Liv, er det nok — at naar vi

en Gang gaar herfra, bliver der ikke spurgt om, hvad vi har
tilhørt, mens vi levede paa Jorden; men hvorledes vi levede.

Men se nu her, min kære, jeg vil ikke, at du skal opgive en

Tro, som giver dig Ghcde og Tilfredshed paa Jorden, kun
spørge dig, om du ogsaa er sikker paa, at den vil bringe Til-

fredshed herefter. Jesus siger: »Den, som tror og bliver døbt,

skal blive salig, men den, som ikke tror, skal fordommes.«
Da Nikodemus kom til Jesus for at sporge, hvad han skulde

gore for at blive frelst, svarede Jesus: »Uden nogen bliver

fodt af Vand og Aand, kan han ikke indkomme i Guds Rige.«

Daabcn er Doren, og Skriften siger, den, som ikke gaar ind

igennem Doren, vil blive betragtet som en Tyv. Om vi onsker

at opnaa en Frelse i Gud vor Faders Rige, maa vi gaa den
Vej, vor Frelser har vist os. Skriften siger: Lader eder ikke

ikke lede vild af fremmede Lærdomme. »Men dersom endog
vi eller en Engel fra Himmelen prædiker Evangeliet ander-

ledes, end vi haver prædiket eder det, han være en For-
bandelse.«

Du siger, at du er tilfreds med det, du har. Ja du er maaske
nok tilfreds med Prisen, du betaler; me vil du blive tilfreds

med den Plads, som du betaler for. Jesus siger: »I min Fa-
ders Hus er mange Boliger«, og Apostelen Paulus fortæller os

om 3 Grader af Herlighed i de dodes Opstandelse. En er som
Solens Glans, en anden som Maanens Glans og en tredie som
Stjernernes Glans, og som en Stjerne overgaar en anden i

Klarhed, saaledes er det i de dodes Opstandelse.

Naar man rejser over Atlanterhavet, kan man rejse paa
lste, 2den eller 3die Klasse, ligesom man betaler til. Der er

stor Forskel paa de Bekvemmeligheder, man nyder paa de

forskellige Klasser, og har man kun betalt for en 3die Klas-

ses Billet, faar man ikke Lov til at beti\æde hverken 2den
eller lste Kahyt. (Adgang forbudt.) Og har man Venner eller

Bekendte, som rejser paa 2den eller lste Kahyt, er man af-

skaaret fra deres Selskab. Men dem, der har betalt for 2den
Klasse, kan gaa baade paa 2de og 3die; og har man betalt for

lste Klasse, saa har man Lov til at gaa frit om paa hele Ski-

bet. Og saaledes forholder det sig med de forskellige Grader
af Herlighed i Guds Rige. Onsker vi at naa den Herlighed,
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som Paulus ligner ved Solens Glans, da maa vi betale Pri-

sen i Lydighed mod alle Evangeliets Principper og Ordi-

nancer.

Du skriver, at du tror ikke, at Joseph Smith var en Guds
Profet. Paa deres Frugter skulde I kende dem, siger Faderen.
Lad os et Øjeblik betrakte Frugterne af hans korte Mission.

Var han ikke en Guds Profet, saa var han en fræk Bedrager.

Men er det tænkeligt, at den Kirke, som han stiftede med 6

Medlemmer, og som nu tæller omkring ved en Million, kunde
have holdt sig og vokset sig stærk gennem Forfølgelse og

Vold, dersom den havde været grundlagt paa et frækt Be-
drageri. I Særdeleshed da ethvert Medlem af Kirken er op-

fordret til at soge et Vidnesbyrd for sig selv angaaende Sand-
heden af dette Værk — et Vidnesbyrd, som kun Gud er i

Stand til at give den Sjæl, som søger ham.
Vi har den samme Organisation, som fandtes i den første

kristne Kirke — Apostler, Profeter, Hyrder og Lærere o. s. v.,

og som Kristus sagde: »Disse Tegn skulde folge dem, som
tro. I mit Navn skulde de uddrive onde Aander; de skulde

tale med nye Tunger, de skulde tage paa Slanger, og dersom
de drikke nogen Gift, skal det ikke skade dem; paa syge

skulde de lægge Hænder, og de skulde helbredes.« Ifølge Her-
rens Løfte til dem, som tro, har disse aandelige Gaver været

og er nydt i rigt Maal af de Sidste Dages Hellige. Jeg gen-

tager: »Af deres Frugter skulde I kende dem.« Vi paastaar,

at Jesu Kristi Kirke blev oprettet ved direkte Aabenbaring
fra Gud og blev organiseret ifølge hans Befalinger til hans
Profet Joseph Smith. Fik Præstedømmet og de aandelige Ga-
ver. Hvilket siden da har været en Kendsgerning.
Er der nogen af de andre forskellige kristne Samfund, der

siger, at Herren har kaldet dem ved Aabenbaring til at præ-
dike Evangeliet. Der staar i Skriften, at den Herre, Herre
gør intet, uden at han aabenbarer det til sine Tjenere Pro-
feterne. Hvor er hans Tjenere Profeterne i Dag? Uret gik

i Staa for dem for Aarhundreder siden, de tabte Nøglen til

Uret og har ikke fundet den siden.

Da Disciplene kom til Jesus og spurgte: »Sig os, naar skal

dette ske? Og hvad er Tegnet paa din Tilkommelse og Ver-
dens Ende?« fortalte Jesus dem om de store Ødelæggelser,

som vilde gaa forud for hans Komme. Hvorfor alle disse Øde-
læggelser, mon ikke fordi Verden har vægret sig ved at ad-
lyde hans Evangelium? Den Engel, som Johannes saa i sin

Aabenbaring, kom flyvende midt igennem Himmelen med et

evigt Evangelium at forkynde dem, som bo paa Jorden,

førend Herrens Doms Time kom og afleverede sit Budskab
til Profeten Joseph Smith; men Verden har altid ihjelslaaet
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Profeterne, som Herren har sendt dem, og hvorledes skal den

ikI!'1y sin Dom. Søger Herren, medens del er Tid, snart kom-
mer Natten, da ingen kan arbejde.

HAR DU EN FAR.

Har du en Far, hvem Tidens Tand
Gjorde gammel, bojet og svag,

Forstaa da, det lakker mod Gravens Rand,
Sig nærmer Afskedens Dag.

Har du en Far, som alt blev graa,

Husk paa dengang, du var Dreng.

Da kærligt barkede Hænder laa

I gullige Lokkers Slæng.

Har du en Far, som mangen Gang
smilte dig muntert imod,

Og lo, naar din kaade Latter klang,

Saa Taarer i Øjnene stod.

Har du en Far, hvis Haab du var,

Hans Manddoms Stolthed og Lyst,

Som tænkte, naar han som Barn dig bar,

Den Dreng bli'r min Alderdoms Trost.

Har du en Far, som var dig saa god,

Saa stryg hans graanende Haar,

Ham skylder du ikke blot Liv og Blod,

Men Renter fra unge Aar.

Ja, har du en Far, saa tag hans Haand
Og tak, at han trofast stred,

Sig Tak for de tusinde Minders Baand,
Dog mest for hans Kærlighed.

Signe Jørgensen.

PRÆSIDENT CLARK
UDNÆVNT AF FOLKEFORBUNDET.

J. Reuben Clark Jr., Forste Raadgiver i Præsidentskabet

for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, er af Folke-

forbundet blevet udnævnt som Medlem af en Komité, der skal
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studere de internationale Laanekontrakter. Præsident Clark,

som er den eneste Amerikaner, der er udnævnt til denne
Komité, har akcepteret Udnævnelsen.
Præsident Clark har beklædt flere fremragende Poster i

de Forenede Staters Tjeneste, blandt andet Undersekretær
for de Forenede Stater, senere de Forenede Staters Ambassa-
dør til Mexico, og har i mange Aar været anerkendt som en

af Amerikas dygtigste Jurister paa det internationale Om-
raade.

DEN DANSKE MISSION.

GRENSKONFERENCERNE,
som blev afsluttet ved Konferencen i Kobenhavns Gren Søn-
dag den 1. Marts, fik allevegne i alle Henseende et særdeles

heldigt Udfald.

Missionspræsident Alma L. Petersen ledsagedes paa Turen
af Ældste Lewis A. Westenskov, som i alle Grenene foreviste

en Række Lysbilleder med Foredrag over Kirkens Historie.

Ældste Helgo Jensen fra Næstved ledsagede ligeledes Præ-
sident Petersen til Odense og adskillige af Grenene i Jylland.

Moderne i de forskellige Grene var gennemsnitlig besøgt af

dobbelt saa mange Mennesker som Grenskonferencerne i

1935.

ANKOMST OG BESKIKKELSER.
Ældsterne Gordon P. Andersen og Duane R. Hansen fra

Idaho Falls, Idaho, Tafton Convey Owen fra Preston, Idaho,

og Edward Larsen Jr. fra Millville, Utah, ankom til Koben

-

havn den 21. Februar. Ældste Larsen er beskikket til at

virke i Kobenhavn, Ældste Andersen til Odense, Ældste Han-
sen til Brønderslev og Ældste Owen til Frederikshavn. Vi

byder disse Brodre velkommen til den danske Mission og

ønsker dem Herrens Velsignelse i deres Gerning.

AFLØSNING.
Ældste Hugh M. Bird er blevet hæderlig afløst som Præ-

sident for Esbjerg Distrikt med Tilladelse til at rejse hjem,
efter en vel udfort Mission. Vi onsker Ældste Bird en lykke-

lig Rejse og beder, al Guds Fred og Velsignelse maa være
med ham i Fremtiden.

FORFLYTTELSER.
Ældste Ezra O. Carr er forflyttet fra Hjørring til Esbjerg,

hvor han er blevet beskikket til at præsidere over Esbjerg
Distrikt. Ældste Wavne E, Sørensen er forflvttet fra Bron-
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derslev lil Hjørring, Ældste Melwin R. Liljenquist fra Odense
til Frederikshavn, Ældste N. Willard Linsen fra Fredericia
til Randers, Ældste Jefferson Jørgensen fra Fredericia lil

Aalborg, Ældste A. Marius Hansen fra København lil Ha-
derslev, Ældste Richard H. Jackson fra Haderslev til Ran-
ders, Ældste Boyd T. Karren fra Aarhus til Holbæk og

Ældste David S. Nielsen fra Kobenhavn lil Holbæk.

ESBJERG.
Ved Grenskonferencen den 16. og 17. Februar blev der i

Esbjerg Gren indsat et Grensforstanderskab bestaaende af

lokale Brodre. Krislian Kristiansen, Grensforstander, Jens
Kristiansen, første Raadgiver, og Otto C. Jakobsen, anden
Raadgiver. Søster Selma Petersen, Grenssekretær.

Den 16. Februar blev en Daabshandling udfort, hvorved
William Pedersen blev indlemmet i Kirken. Dislriktspra si-

dent Hugh M. Bird forrettede Daaben. Vi byder Broder Pe-

derse hjertelig velkommen som Medlem af Kirken.

Torsdag den 20. Februar afholdt den Kvindelige Hjælpe-
forening en Afskedsfest for Distriktspræsident Huhg M.

Bird. Det almindelige Mode blev afholdt forst og derefter

serveredes der ved Fællesbord, hvor Soskende overbragte en

Tak til Ældste Bird for hans Missionsarbejde i Esbjerg. Flere

af Ældste Birds Venner udenfor Kirken var tilstede; men en

Del Soskende var desværre forhindret i at være tilstede paa
Grund af Sygdom. Der var 40 tilstede.

AARHUS.
Den Kvindelige Hjælpeforening i Aarhus afholdt en sær-

deles vellykket Fest Fredag den 28. Februar. Der var arran-

geret en Fiskedam, som blev bogstavelig talt stormet. Auktion
afholdtes over forskellige Ting, som var tilvejebragt ved

Sostrenes Hjælp. Der blev serveret Desserter, Æggeol og

Æbleskiver, altsammen skænket af Sostrene. Festligheden

afsluttedes med en halv Times Dans.

Der var 70 tilstede, og Resultatet blev en smuk lille Sum
til Kvindelig Hjælpeforenings Kasse. Sekretæren.

PRIMARYFEST I RANDERS.
Primary-Organisationen i Randers afholdt Fredag d. 28.

Febr. en meget vellykket Fest. Et godt Program udfortes af

Børnene; forst en kort Oversigt over sidste halve Aars Lek-
tier, derefter Deklamation af den yngste Pige og yngste Dreng
i Klassen.

Primarysangen af 4 Piger.
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Børnene demonstrerede derefter forskellige Sanglege. Saa
aabnedes Boderne (Polsebod, Slikbod og Fiskedam), der gav
et godt Overskud til Kassen.

Tilstede 54, deraf over Halvdelen Venner. AU i alt en Fest,

som Primary i Randers kan være stolt af.

Laura Nielsen,

Sekretær.

Redaktionen onsker her at bemærke, at Primary-Forenin-
gen i Randers blev startet for nogle faa Maaneder siden, og

det syntes ikke at vilde lykkes at faa en Forening i Gang;
men Søster Petrine Nielsen, som var indsat som Leder, gav

ikke op. Uge efter Uge modte hun til Primary med kun sine

egne to Børn, skont de havde en lang Vej at gaa. Hendes Flid

og Udholdenhed under de skuffende Omstændigheder har
imidlertid baaret rige Frugter allerede, hvad der tydelig

fremgaar af ovenstaaende Referat af Festen den 28. Febr.

Primary-Foreningen i Randers er nu fuldt organiseret med
Soster Petrine Nielsen som Præsidentinde. H. M.

DISTRIKTSKONFERENCER
vil blive afholdt som folger:

Esbjerg 3. til 5. April inklusive

Aalborg 10. til 12.

Randers 14. »

Aarhus 17. til 19. » »

Odense 25. til 26. »

Kobenhavn 1. til 3. Maj »

DEN NORSKE MISJON.

DØDSFALL,
Valborg Halvorsen-Lundstrøm, fodt i Oslo, Norge, den

4. sept. 1858, avgikk den 8. dec. 1935 ved døden i Salt Lake
City. Hun dode som en trofast medlem av kirken og efter-

later 2 sonner, 2 døtre og 8 barnabarn.
Willard Skanchy av Logan, sønn af pres. Anton L. Skanchy

og misjonær i Norge 1901—03, avgikk med døden den 6te

jan. 1936 av hjerteslag. Det kom plutselig og uventet. Han
efterlater sig en hustru og 3 barn. Hans arbeidsfelt var i

Trondheims distrikt. Han var kamerat av pres. Knudsen på
hans første misjon.
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NYE MISJONÆRER.
Eisterne Leon A. Westover fra Rexburg, Idaho, og Fred W.

Hansen Ira Bear Lake. l'lah, ankonim lil Norge den 7de feh.

L936. Kiste Westover vil arbeide i Kristiansand S med elste

Marius Hall og elste Hansen med elste Torkelsen i Narvik.

VENSKAB.

Jeg elsker dig, ikke alene for hvad du er; men for hvad jeg

er, naar jeg er hos dig.

Jeg elsker dig, ikke alene for hvad du selv er blevet; men
for hvad du hjælper mig til at være.

Jeg elsker dig, fordi du bringer det bedre i mig til Ud-
foldelse.

Jeg elsker dig, fordi du stikker din Haand i mit overfyldte

Hjerte, lader Svagheder ligge og drager frem for Lyset det

gode, som ingen anden har kikket dypt nok til at se.

Jeg elsker dig, fordi du ignorerer Mulighederne i mig til

Daarskab og lægger fast Haand paa mine Muligheder for det

gode.

Jeg elsker dig, fordi du tillukker dine Øren for Mislydene
i mig og fremkalder Harmonien i min Sjal ved interesseret

at lytte.

Jeg elsker dig, fordi du hjælper mig at bygge af mit Livs

Materiale, ikke et Herberg, men et Tempel, og af min Tale

ikke en Bebrejdelse, men en Sang.
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