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Indledning

Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har
ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at
hjælpe Kirkens medlemmer til en dybere forståelse af evangeliske
lærdomme og for at hjælpe dem med at komme Jesus Kristus
nærmere ved hjælp af denne uddelings profeters lærdomme.
Denne bog omhandler præsident Heber J. Grants lærdomme.
Han tjente som præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages
Hellige fra november 1918 indtil maj 1945.

Sidste dages hellige vil opnå velsignelser, når de anvender
præsident Grants lærdomme. Han fremhævede: »Uanset
omfanget af vores viden, inspiration og vidnesbyrd om Guds
værks guddommelighed vil det ikke gavne os, medmindre vi
omsætter denne viden til handling i vores hverdag. Det er ikke
mængden af viden, som den enkelte ligger inde med, der vil
gavne ham og hans medmennesker, men den praktiske anven-
delse af denne viden.«1

Anvendelse af denne bog

Hvert kapitel i denne bog omfatter fire afsnit: (1) en indled-
ning, som kort præsenterer kapitlets indhold; (2) »Fra Heber J.
Grants liv«, som belyser kapitlets budskab ved at fortælle om en
eller flere begivenheder fra præsident Grants liv; (3) »Heber J.
Grants lærdomme«, som fremlægger lærdomme fra præsident
Grants taler og skrevne materiale samt budskaber fra Det Første
Præsidentskab i den periode, hvor han var præsident for Kirken,
og (4) »Forslag til studium og samtale«, som indeholder spørgs-
mål, der befordrer til personlig gennemgang og fordybelse,
anvendelse af evangeliets principper og samtaler hjemme og i
Kirken. Det kan give større indsigt i præsident Grants ord at læse
spørgsmålene, inden kapitlet studeres.

Denne bog bør anvendes til følgende:

v
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Personligt studium og studium i familien. Ved hjælp af grun-
digt studium og bøn kan den enkelte opnå et personligt vid-
nesbyrd om de sandheder, præsident Grant underviste i. Denne
bog vil være nyttig i ethvert medlems evangeliske bogsamling og
vil være en vigtig kilde til undervisning i familien og studium i
hjemmet.

Samtale til søndagsmøderne. Denne bog udgør materialet til
søndagsmøderne i højpræsternes grupper, ældsternes kvorum-
mer og Hjælpeforeningen og bruges som regel den anden og
tredje søndag i måneden. Disse søndagsmøder bør bestå af sam-
taler, der fokuserer på evangeliske lærdomme og principper.
Lærerne bør fokusere på bogens indhold og hjælpe medlem-
merne til at anvende disse lærdomme i deres tilværelse. De kan
gøre brug af spørgsmålene sidst i hvert kapitel for at anspore til
samtale i klassen. Hvor det er passende, bør medlemmerne
bære vidnesbyrd og fortælle om personlige oplevelser, som har
med lektionerne at gøre. Når lærerne ydmygt søger Ånden i
deres forberedelse til at lede undervisningen, vil alle deltagerne
blive styrket i deres kundskab om sandheden.

Ledere og lærere bør opfordre medlemmerne til at forberede
sig til søndagsmøderne ved at læse kapitlerne i forvejen og med-
bringe bogen. De bør vise respekt for en sådan forberedelse ved
at undervise ud fra præsident Grants ord. Når medlemmerne
har læst et kapitel i forvejen, vil de kunne belære og opbygge
hinanden.

Det er ikke nødvendigt og anbefales ikke, at medlemmerne
køber yderligere læsemateriale eller opslagsværker til underbyg-
gelse af materialet i bogen. Medlemmerne opfordres til at gøre
brug af skriften til at studere lærdommene yderligere.

Da denne bog er beregnet til personligt studium og som evan-
gelisk opslagsværk, er mange kapitler for lange til at blive drøf-
tet fuldt ud ved søndagsmøderne. Det er derfor nødvendigt, at
den enkelte studerer hjemme for at få større udbytte af præsi-
dent Grants lærdomme.
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Citerede kilder i denne bog

Præsident Grants lærdomme i denne bog er direkte citater fra
diverse kilder.

Noter

1. »Concerning Inactive Knowledge«,
Improvement Era, mar. 1943, s.141.
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Historisk oversigt

Denne bog er ikke en historisk beretning, men en samling
evangeliske principper, som præsident Heber J. Grant har belært
om. Følgende kronologi opridser en kortfattet historisk ramme
for disse lærdomme. Den udelader vigtige begivenheder i
verdenshistorien, som for eksempel krige og verdensøkono-
miske kriser. Den udelader desuden vigtige begivenheder i præ-
sident Grants personlige liv, for eksempel hans ægteskaber og
hans børns fødsel og dødsfald.

1856, 22. november Heber Jeddy Grant bliver født i Salt Lake
City i Utah som søn af Rachel Ridgeway
Ivins Grant og Jedediah Morgan Grant.
Hebers far, der var præsident Brigham
Youngs andenrådgiver, dør ni dage
senere.

1875, 10. juni Tager imod en kaldelse i Unge Mænds
præsidentskab i Salt Lake Citys 13. Ward.

1880, 6. april Begynder at tjene som sekretær for Unge
Mænds Hovedpræsidentskab.

1880, 30. oktober Begynder at tjene som stavspræsident i
Tooele i Utah.

1882, 16. oktober Ordineres til apostel af præsident George
Q. Cannon fra Det Første Præsidentskab.

1883-1884 Besøger indianere og samarbejder med
andre ledere i Kirken for at kalde og ind-
sætte præstedømmebærere til at arbejde
hos disse.

1897 Tjener som medlem af Unge Mænds
Hovedpræsidentskab og som direktør på
Kirkens blad, Improvement Era.
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1901, 12. august-
1903, 8. september

Organiserer og præsiderer over den før-
ste mission i Japan.

1904, 1. januar-
1906, 5. december

Præsiderer over missioner i
Storbritannien og Europa.

1916, 23. november Indsættes som præsident for De Tolv
Apostles Kvorum.

1918, 23. november Indsættes som præsident for Jesu Kristi
Kirke af Sidste Dages Hellige.

1919, 27. november Indvier templet i Laie, Hawaii.

1920 Står i spidsen for højtideligholdelsen af
100-årsdagen for Joseph Smiths første
åbenbaring.

1923, 26. august Indvier templet i Cardston i Alberta.

1924, 3.-5. oktober Leder den første radiotransmitterede
generalkonference.

1926 Kirken indfører Institutprogrammet
under Det Første Præsidentskabs ledelse.

1927, 23. oktober Indvier templet i Mesa i Arizona.

1930, 6. april Præsiderer over højtideligholdelsen af
100-årsdagen for Kirkens oprettelse.

1936 Det Første Præsidentskab stifter Kirkens
Sikkerhedsplan, nu kaldet Kirkens vel-
færdsprogram.

1940, februar Får et slagtilfælde.

1942, 6. april Holder sin sidste generalkonferencetale.
I de næste tre år læses alle hans konfe-
rencetaler op af andre.

1945, 14. maj Dør i Salt Lake City i Utah.
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Heber J.Grants liv 
og tjenestegerning

Ved Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges generalkonfe-
rence i oktober 1899 sagde ældste Heber J. Grant, som på det
tidspunkt var medlem af De Tolv Apostles Kvorum: »Ingen for-
hindringer er uovervindelige, når Gud befaler, og vi adlyder.«1

Denne enkle udtalelse var et tilbagevendende tema i Heber J.
Grants liv og tjenestegerning. Han blev ikke forskånet for mod-
gang, men han tog hver forhindring op med tro, lydighed, flid
og ildhu.

Forandringernes og fremskridtets tid

Præsident Heber J. Grant levede i en tid, der var præget af
enorme forandringer. Han blev født i 1856 i en verden med
oksekærrer og hestekøretøjer, hvor mange rejsers varighed gjor-
des op i måneder. Da han døde i 1945, forlod han en verden
med biler og fly, hvor man gjorde rejsernes varighed op i timer.
Diligencen fra hans ungdom måtte vige for andre kommunika-
tionsmidler: Telefonen, radioen og luftposten.

Heber J. Grant blev født 26 år efter Kirkens oprettelse og ni år
efter, at pionererne kom til Salt Lake City; han blev vidne til store
fremskridt i Guds rige på jorden. Hele sit liv havde han tæt kon-
takt til Kirkens præsidenter, og han hjalp også med at forberede
mænd, der skulle afløse ham i denne kaldelse. Da han var ung,
kom han ofte i præsident Brigham Youngs hjem. Som medlem af
De Tolv Apostles Kvorum tjente han under præsidenterne John
Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow og Joseph F. Smith. Han
tjente i Det Tolv Apostles Kvorum sammen med tre andre, som
blev Kirkens præsidenter: George Albert Smith, David O. McKay
og Joseph Fielding Smith. I sin tid som Kirkens præsident ordi-
nerede Heber J. Grant ældste Harold B. Lee, Spencer W. Kimball
og Ezra Taft Benson til apostle. Og i 1935 ansatte han og hans
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rådgivere i Det Første Præsidentskab en ung, hjemvendt missio-
nær, Gordon B. Hinckley, som direktionssekretær ved radioka-
nalen Publicity og Kirkens Komité For Missionslitteratur.

Kærligt forhold mellem mor og barn

Heber Jeddy Grant blev født den 22. november 1856 i Salt
Lake City i Utah og var Rachel Ridgeway Ivins og Jedediah
Morgan Grants eneste barn; faderen var præsident Brigham
Youngs andenrådgiver. Ni dage efter at Heber blev født, døde
faderen af tyfus og lungebetændelse.

I en stor del af Hebers barndom kæmpede Heber og hans mor
for at klare sig økonomisk. De oplevede »stormfulde nætter
uden ild i kaminen, månedsvis uden sko, havde aldrig mere end
ét hjemmevævet, hjemmesyet sæt tøj ad gangen, og skønt der var
tilstrækkeligt med brød, havde vi kun råd til nogle få pund smør
og sukker på et helt år.«2

Rachel var fast besluttet på at forsørge sig selv og sin lille søn.
Hun arbejdede som syerske og lejede værelser ud. Hendes brødre
tilbød hende en magelig tilværelse, hvis hun ville forlade Kirken,
men hun holdt fast i sin tro. Denne hengivenhed og disse ofre
gjorde varigt indtryk på Heber, som senere mindedes:

»Min mors brødre, som var velhavende, tilbød hende livrente
resten af livet, hvis hun ville fornægte sin religion. En af hendes
brødre sagde til hende: ›Rachel, du har vanæret navnet Ivins. Vi
ønsker aldrig at se dig igen, hvis du bliver sammen med de for-
færdelige mormoner,‹ - det var, da hun skulle rejse til Utah - ›men,‹
fortsatte han, ›kom tilbage om et år, kom tilbage om fem år, kom
tilbage om ti eller tyve år, og uanset hvornår du kommer tilbage,
så er nøglen dér, og du kan få velstand og en let tilværelse.‹

Hvis hun ikke virkelig havde vidst, at Joseph Smith var Guds
profet, og at evangeliet er sandt, kunne hun siden hen, da hun
blev fattig, blot have rejst østpå igen og have ladet sine brødre
forsørge hende. Men frem for at rejse tilbage til sine velhavende
slægtninge østpå, hvor hun kunne leve i overflod uden at skulle
kæmpe for sig selv og sit barn, foretrak hun at klare sig blandt
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dem, som hun var tættere knyttet til end sin familie, der ikke
troede på hendes religion.«3

Rachel Grant og hendes søn var fattige økonomisk set, men de
var rige på kærlighed til hinanden og hengivenhed til Jesu Kristi
gengivne evangelium. Præsident Grant sagde: »Jeg skylder natur-
ligvis min moder alt, fordi min fader døde, da jeg kun var ni dage
gammel; og min moders vidunderlige belæringer, tro og retskaf-
fenhed har været en inspiration for mig.«4

Inspireret af sin mor udviklede Heber J. Grant et karaktertræk,
som han blev kendt for i hele Kirken: Udholdenhed. Hans flid og
villighed til at arbejde hjalp ham med at overvinde naturlige
svagheder. For eksempel gjorde de andre drenge nar ad hans
klodsethed på baseballbanen. Han svarede igen på deres hån
ved at tjene nok til at købe en baseball-bold og tilbragte timevis
med at kaste bolden op mod laden. På grund af sin udholden-
hed kom han senere til at spille på et elitehold i baseball. I sko-
len drillede nogle af hans klassekammerater ham med hans
sjuskede håndskrift. Han fortalte senere: »Disse og andre
bemærkninger blev ikke givet for at såre mig, men i venskabelig
sjov; ikke desto mindre skar mig dybt i hjertet og indgød mig
beslutsomhed. Jeg besluttede mig for at leve af at lave afskrifter
for alle, der gik på universitetet og for at undervise i skønskrift
og bogføring på denne institution ... Jeg begyndte at bruge min
fritid på at øve mig i skønskrift og blev ved år efter år, indtil jeg
blev omtalt som ›verdens bedste skribler.‹« Han vandt med tiden
førsteprisen i skønskrift ved en messe i territoriet og blev lærer i
skønskrift og bogføring ved University of Deseret (nu University
of Utah).5

Finans- og industrileder

Heber J. Grant gik i en ung alder ind i forretningsverdenen, så
han kunne hjælpe med at forsørge sin mor. Som 15-årig blev han
ansat som bogholder og policeskriver i et forsikringsselskab.
Han arbejdede endvidere i banksektoren og tjente penge ved i
timevis at skrive kort og invitationer og markere landkort.

Når han så fremad efter flere muligheder, havde han »en over-
vældende ambition om at få en universitetsuddannelse og eksa-
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men fra en rigtig god skole.« Han mente, at han havde et »meget
beskedent håb om at opnå dette, da [han] ikke havde nogen
penge og havde en mor, som var enke, at forsørge«, men han
blev tilbudt en studieplads ved De Forenede Staters
Søofficerskole. Han mindedes:

»For første gang i mit liv sov jeg ikke godt; jeg lå vågen næsten
hele natten lang og glædede mig over, at jeg ville få opfyldt mit
livs ambition. Jeg faldt først i søvn lidt inden daggry; min mor
måtte vække mig.

Jeg sagde: ›Mor, hvor er det vidunderligt, at jeg får den fineste
uddannelse, en ung mand i Utah kan få. Jeg kunne næsten ikke
sove; jeg har ligget vågen næsten indtil daggry i morges.‹

Jeg så på hendes ansigt; jeg så, at hun havde grædt.

Jeg har hørt om folk, som, når de er ved at drukne, har set
hele deres liv passere revy på ganske få sekunder. Jeg forestillede
mig selv som admiral. Jeg forestillede mig selv rejse verden
rundt på et skib, væk fra min mor, som var enke. Jeg lo, lagde
mine arme omkring hende, kyssede hende og sagde:

›Mor, jeg vil ikke have en søofficeruddannelse. Jeg vil være for-
retningsmand og vil straks gå ind på et kontor og tage mig af dig,
og så holder du op med at leve af at have logerende.‹

Hun brød sammen og græd og sagde, at hun ikke havde
lukket et øje, men havde bedt hele natten til at jeg ville opgive
mit livs ambition, så hun ikke skulle lades alene.«6

Heber arbejdede med sine interesser for forretningsverdenen
og opnåede succes i en ung alder, især i bank- og forsikringssek-
torerne. Han fik ry som en ærlig og flittig forretningsmand. Den
første guvernør i staten Utah, Heber C. Wells, bemærkede: »Han
kan gå ind på kontoret hos chefer og direktører i Amerikas stør-
ste finansielle og industrielle institutioner og blive varmt modta-
get af mænd, som er stolte over at have ham som ven og leder
inden for finans og industri.«7 Et økonomisk tidsskrift bragte i
1921 følgende anerkendelse af præsident Grant: »Hr. Grant
besidder en rigtig leders egenskaber: Målrettethed, ædelhed og
ydmyghed, begejstring for alt han går ind for og utrættelig flid.
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Han er kendt og respekteret af forretningsmænd i den vestlige
tredjedel af De Forenede Stater, uanset deres religion.«8

Heber J. Grant havde ikke altid held med sine forretnings-
foretagender. For eksempel fejede en økonomisk krise i 1893
hen over en stor del af USA, hvor hundredvis af banker, jernba-
neselskaber, miner og andre virksomheder gik konkurs. Denne
krise, kaldet Panikken i 1893, kom bag på ældste Grant, som
dengang var medlem af De Tolv Apostles Kvorum. Han kom til at
stå med en gæld, som det tog ham årevis at betalte tilbage. I disse
svære tider stod hele familien Grant sammen for at hjælpe med
at mindske husstandens økonomiske krise. »Så snart vi var gamle
nok«, erindrede en af hans døtre, »begyndte vi at arbejde ... og
det var den største tilfredsstillelse for os som børn at mærke, at
vi hjalp ham ved at kunne klare os selv.«9

I sidste ende fik præsident Heber J. Grant økonomisk frem-
gang, og han brugte sine midler til at hjælpe enkeltpersoner,
familier, Kirken og i samfundet. Han sagde: »Selvom jeg har
arbejdet hårdt for at skaffe penge, så ved I såvel som alle mine
venner, der har fuld kendskab til mit hjertes inderste følelser, at
penge ikke har været min gud, og at mit hjerte aldrig har higet
derefter, kun efter at gøre godt med det som jeg måtte komme i
besiddelse af. Det er mit inderligste ønske, at jeg altid må have
det sådan.«10

Præsident Grant holdt meget af at forære bøger væk. Han gav
tusindvis væk; de fleste skrev han i personligt. Han sagde, at han
købte disse bøger med sine »cigarpenge«; hermed mente han, at
de penge, han havde brugt til at købe gaver for, svarede nogen-
lunde til det beløb, som en ryger brugte til at kunne stille sin
trang til cigarer.11 Fordi han gav så mange gaver væk, mistede
han nogle gange overblikket over, hvad han havde gjort. »Engang
gav jeg en mand en bog«, sagde han, »og han takkede mig meget
venligt for den og sagde: ›Bror Grant, jeg sætter virkelig pris på
denne bog. Det er tredje eksemplar, du har givet mig af den.‹«
Herefter førte præsident Grant regnskab med de bøger, han
havde foræret væk.12

Man sagde om præsident Grant: »Han giver, fordi han elsker
at gøre det - det synes blot at være et stort og gavmildt hjertes
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impuls.«13 Hans datter, Lucy Grant Cannon, omtalte ham som
»verdens mest gavmilde mand« og fortalte om hans særlige
omsorg for enkerne og de faderløse - »[han] indfriede lånene i
deres hjem, skaffede deres børn stillinger i forretningsverdenen
og sørgede for, at de syge fik ordentlig lægehjælp.« Selv »i de
magre år, som fulgte Panikken i 1893«, sagde hun, »hvor det var
sværere at give fem cent, end det havde været at give fem eller ti
dollars, så hjalp far dem, der led nød.«14

»En bemærkelsesværdig familiemand«

Præsident Grants datter, Frances Grant Bennett, sagde: »Selv
om [min fars] karakterstyrke er velkendt, er kun få klar over,
hvor bemærkelsesværdig en familiemand han var.«15 Hans ansvar
i Kirken krævede, at han rejste meget, men han forblev tæt knyt-
tet til sine familiemedlemmer og skrev tusindvis af breve og sed-
ler til dem. Hans barnebarn, Truman G. Madsen, mindedes:
»Hans måde at klare afstanden på, som forårsagedes af hans hyp-
pige rejser, var at skrive ... På toget, i ventesale, på hoteller, og
når han sad på forhøjningen mellem møderne, skrev han beske-
der for at fortælle om sine oplevelser og indtryk og for at besvare
deres.«16

Hans datter, Lucy, huskede de vidunderlige stunder, som hun
og hendes søskende tilbragte sammen med ham, når han vendte
hjem efter at have betjent de hellige:

»Hvor havde vi det herligt, når han kom hjem! Vi samledes alle
sammen og lyttede til hans oplevelser. Jeg kan se ham for mig nu
gå rundt i huset med et barn på hver fod eller svinge børnene op
på sit knæ ...

Det bringer minderne tilbage til de ture, vi kørte med vores
hest, gamle John. Selv om de to sæder i vores lille hestekøretøj
var tæt besat, måtte vi alle sammen med. Far kørte vores ynd-
lingstur ned ad West Temple [Street] og dernæst til Liberty Park.
På West Temple [Street] stod der rækker med poppeltræer. Hvis
det var tidligt på foråret, og saften løb ud af træerne, standsede
far og skar en frisk kvist af træet og lavede fløjter til os. Vi var
meget optagede af at se ham trække barken forsigtigt af og lave
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et snit i træet. Så kom barken på igen, og vores fløjte var klar. Og
hvor fløjterne lød, når vi kørte langsomt hjem. Hver fløjte syntes
at have hver sin tonehøjde.«17

Præsident Grant kunne holde disciplin i hjemmet uden at ty
til fysisk afstraffelse. Hans datter, Lucy, sagde: »Jeg er bange for,
at mundheldet ›intet spanskrør, intet velopdragent barn‹ aldrig
blev taget som en alvorlig befaling hos vores far ... Jeg mener, at
det gjorde os mere ondt at vide, at vi havde gjort vore forældre
kede af det, end det ville have gjort at mærke spanskrøret.«18

Præsident Grant opfordrede forældre til »at bringe deres liv i
orden, så deres eksempel ville være til inspiration for deres
børn«,19 og han efterlevede denne lærdom. Hans datter, Frances,
fortalte om engang, hvor hun havde lært af hans eksempel:

»Der skete noget, som gjorde så dybt indtryk på mig, at jeg har
husket det hele livet. Jeg brugte et sprog, som far ikke brød sig
om, og han sagde til mig, at han var nødt til at vaske sådanne ord
ud af munden på mig. Han skrubbede min mund grundigt med
sæbe og sagde: ›Nu er din mund ren. Jeg vil ikke have, at du
nogensinde gør den uren med sådanne ord igen.‹

Flere dage efter ved morgenbordet fortalte far en historie, og
da han citerede en anden, brugte han et bandeord. Det fangede
jeg hurtigt.

›Far,‹ sagde jeg, ›du vaskede min mund, fordi jeg havde sagt
sådan nogle ord.‹

›Ja, det gjorde jeg,‹ svarede han. ›Og jeg bør heller ikke sige
dem. Vil du vaske min mund?‹

Det ville jeg bestemt gerne. Jeg tog sæben til vasketøjet og gik
grundigt til værks.

Min far kunne have trukket i land. Han kunne have sagt, at
han egentlig ikke bandede, hvilket selvfølgelig var rigtigt; men
sådan var han. Et lille barn kunne ikke kende forskel på et citat
og at bruge ordet i almindelighed, og det vidste han. Fra det øje-
blik vidste jeg, at min far ville være helt retfærdig over for mig i
alle ting, og jeg oplevede aldrig noget andet. Derefter hørte jeg
ham aldrig så meget som citere bandeord. Han elskede at for-
tælle en sjov historie og sagde: ›John sagde, med eftertryk, sådan
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og sådan,‹ men han sagde aldrig ordene. Han troede fuldt og fast
på at belære ved hjælp af eksemplets magt og bad os aldrig om
at gøre noget, som han ikke selv ville gøre.«20

Lucy huskede sin fars ømme kærlighed til hendes mor, der
døde som 34-årig: »I de år, hvor min mor var syg, hvilket stod
på i årevis, var han så trofast og betænksom i sin omsorg, at ikke
blot hans familie og nære venner bemærkede det, men også
fremmede, som kendte til denne hengivenhed. Jeg var sammen
med min mor i et halvt år, mens hun blev behandlet på et hos-
pital i Californien, og han var sammen med os, så ofte han
kunne. Der blev regelmæssigt sendt blomster, frugt, lækkerier,
nyt tøj - alt hvad han kunne sende hende, var kun til hende.
Hun fik brev næsten hver dag, og hvis det af en eller anden
grund var forsinket, lagde selv sygeplejerskerne mærke til det.
Jeg husker overdiakonissen (vi var på et katolsk hospital) sige til
mor, at i alle de år, hun havde været sygeplejerske, havde hun
aldrig set nogen mand behandle sin hustru så omsorgsfuldt,
som mor blev.«21

Lucy berettede også om sin fars konstante omsorg for hans
egen mor: »Jeg har aldrig oplevet at se en mere betænksom og
hengiven søn. Hans iver efter, at hun skulle være glad i sin alder-
dom, hans villighed til at dele alt, som han ejede, med hende og
til at sørge godt for hende var næsten en lidenskab hos ham.
Hver dag når vi bad familiebøn, og det var hans tur til at bede,
knælede han ved siden af bedstemor og bad, så hun kunne høre
det, selv om hun var hørehæmmet. Han talte til hende, og hun
kunne høre hans stemme, når hun ikke kunne høre visse
andres ... I de sidste syv år, bedstemor levede, boede hun i mit
hjem, og jeg kan ikke huske én dag, når far var hjemme, hvor
han ikke kom eller ringede eller hørte noget til bedstemor. Han
var altid så stolt af hende på grund af hendes måde at være på,
hendes store åndelighed og hendes kønne, strålende ansigt - et
ansigt, som viste, at hun var tilfreds og følte fred.«22
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Et liv i pligttroskab og tjeneste i Kirken

Stavspræsident

Lige inden Heber J. Grant fyldte 24 år, blev han kaldet til at
forlade sit hjem i Salt Lake City og flytte til Tooele i Utah, hvor
han skulle være stavspræsident. Han mindedes om dette tids-
punkt i sit liv: »Jeg havde ingen erfaring, og jeg mærkede vir-
kelig min svaghed.«23 Men han viede sig helt til sit nye ansvar.
Han sagde senere: »Det var aldrig faldet mig ind, at jeg skulle
blive [i Tooele] alle mit livs dage. Det havde jeg aldrig troet.«24

Den 30. oktober 1880 blev medlemmerne i Tooele Stav over-
raskede, da den 23-årige Heber J. Grant, som praktisk talt var en
fremmed, blev præsenteret som deres nye stavspræsident. Han
præsenterede sig for menigheden og holdt en kort tale. Selv om
talen var kortere, end han havde ønsket, gav den folk et glimt af
den mand, som skulle være deres præstedømmeleder. Mange år
senere fortalte han om talens hovedbudskab:

»I en tale, som varede syv et halvt minut, bekendtgjorde jeg,
at jeg ikke ville bede nogen mand i Tooele om at være en mere
ærlig tiendebetaler, end jeg var; at jeg ikke ville bede nogen
mand om at give mere af sine midler i forhold til det, han kunne
give; at jeg ikke ville bede nogen mand om at efterleve vis-
domsordet bedre, end jeg ville efterleve det, og at jeg ville give
det bedste, jeg havde i mig, til gavn for menneskene i denne
Zions stav.«25

Præsident Grant var en trofast stavspræsident i to år, indtil han
blev kaldet til det hellige apostelembede.

Apostel

Den 16. oktober 1882 blev ældste Heber J. Grant ordineret til
apostel af præsident John Taylors førsterådgiver, George Q.
Cannon. I sine 36 år i De Tolvs Kvorum gav ældste Grant sit
bidrag til Kirken som leder, lærer, forretningsmand og missio-
nær. Han tjente som medlem af Kirkens hovedtilsyn med Unge
Mænds organisation og medstifter af Kirkens blad, Improvement

Era. Han var desuden virksomhedsleder for Improvement Era.
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Ældste Grant tilbragte som apostel fem år som fuldtidsmissio-
nær. Han påtog sig kaldelser fra Det Første Præsidentskab og
organiserede og præsiderede over den første mission i Japan og
var præsident for Den Britiske Mission og Den Europæiske
Mission. Han gentog ofte to ting i sine råd til de missionærer,
som arbejdede under ham: For det første formanede han dem til
at efterleve missionens standarder og holde befalingerne. For
det andet opfordrede han dem til at arbejde hårdt. I Den
Britiske Mission slog han tempoet an ved at arbejde flere timer
om dagen end nogensinde før. På denne mission steg produkti-
viteten voldsomt, selv om missionærstyrken blev svagt formind-
sket fra år til år.26

Præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Præsident Joseph F. Smith gik bort den 19. november 1918 og
vidste, at Heber J. Grant skulle afløse ham som Kirkens præsi-
dent. Præsident Smiths sidste ord til præsident Grant var: »Må
Herren velsigne dig, min dreng, må Herren velsigne dig. Du har
et stort ansvar. Husk altid, at dette er Herrens og ikke noget
menneskes værk. Herren er større end noget menneske. Han
ved, hvem han vil have til at lede sin kirke, og han tager aldrig
fejl. Må Herren velsigne dig.«27

Det Første Præsidentskab blev opløst, og De Tolv Apostles
Kvorum var Kirkens ledende myndighed med præsident Heber
J. Grant som præsident for dette kvorum. Den 23. november
1918 blev præsident Grant indsat som præsident for Jesu Kristi
Kirke af Sidste Dages Hellige. Han beholdt de rådgivere, som
havde tjent sammen med præsident Smith: Præsident Anthon H.
Lund som førsterådgiver og præsident Charles W. Penrose som
andenrådgiver.

Præsident Grants første generalkonference som Kirkens præ-
sident fandt sted i juni 1919 efter to måneders udsættelse på
grund af en verdensomspændende influenzaepidemi, som
påvirkede livet i Saltsødalen. En del af hans første konference-
tale som Kirkens præsident var en gentagelse af hans første tale
som præsident for Tooele Stav:
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»Jeg føler mig ydmyg, mere end noget ord, som Gud har givet
mig, kan udtrykke, over at stå her foran jer i formiddag og
besidde den stilling, som I lige har opretholdt mig til. Jeg hus-
ker, at jeg stod foran en forsamling i Tooele efter at være blevet
opretholdt som præsident for denne stav, da jeg var en ung
mand på 23 år, hvor jeg lovede forsamlingen at give det bedste,
jeg havde i mig. Jeg står i al ydmyghed her i dag og erkender
mine svagheder, min mangel på visdom og oplysning, og min
manglende evne til at besidde den høje stilling, som I har opret-
holdt mig til. Men som jeg sagde som ung i Tooele, siger jeg her
i dag: At ved og med Herrens hjælp vil jeg gøre det bedste, jeg
kan for at udføre enhver pligt, der vil påhvile mig som præsident
for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, så godt jeg formår.

Jeg vil ikke bede nogen mand om at være mere rundhåndet
med sine midler, for at Guds rige kan gå frem, end jeg er med
mine i forhold til det, han ejer. Jeg vil ikke bede nogen mand om
at holde visdomsordet mere nøje, end jeg vil holde det. Jeg vil
ikke bede nogen mand om at være mere samvittighedsfuld og
nøjagtig med sin tiendebetaling og sine offerydelser, end jeg vil
være. Jeg vil ikke bede nogen mand om at være mere rede og vil-
lig til at komme tidligt og gå sent og arbejde af fuld kraft med
krop og sjæl, end jeg vil arbejde, altid i ydmyghed. Jeg håber på
og beder om Herrens velsignelser og erkender frit, at uden
Herrens velsignelser vil det være en umulighed for mig at få suc-
ces i den høje kaldelse, som jeg er blevet kaldet til. Men ligesom
Nephi i gamle dage ved jeg, at Herren ikke stiller krav til men-
neskenes børn, medmindre han bereder en udvej for dem, så at
de kan udføre det, som han kræver (se 1 Nephi 3:7). Med denne
viden i mit hjerte påtager jeg mig dette store ansvar uden frygt
for konsekvenserne, for jeg ved, at Gud vil støtte mig, ligesom
han har støttet alle mine forgængere, der har haft denne stilling,
som altid er betinget af, at jeg vil arbejde i ydmyghed og med flid
og altid søge hans Ånds vejledning; og dette vil jeg bestræbe mig
på at gøre.«28

Præsident Grant tjente i næsten 27 år som Kirkens præsident
- længere end nogen anden præsident for Kirken på nær
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Brigham Young. I den tid led medlemmerne af Kirken, såvel som
millionvis andre i hele verden, under Første Verdenskrigs efter-
veer, den økonomiske ruin under Den Store Depression samt
Anden Verdenskrigs prøvelser og rædsler. Skønt det var en tid,
som var præget af modgang, var det også en glædens tid. De sid-
ste dages hellige fejrede 100-året for den første åbenbaring og
oprettelsen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. De glæ-
dede sig over indvielsen af templerne i Laie på Hawaii, Cardston
i Alberta og Mesa i Arizona. Og fra oktober 1924 kunne de, som
ikke havde mulighed for at overvære generalkonferencen i
Tabernaklet i Salt Lake City eller de omkringliggende bygninger,
høre de sidste dages hellige profeters ord over radioen.

I sine budskaber til de hellige lagde præsident Grant gang på
gang vægt på, hvor vigtigt det er at holde budene. Han sagde:
»Jeg lover jer som den levende Guds tjener, at enhver mand og
kvinde, som adlyder Guds befalinger, vil opleve fremgang, at alle
Guds løfter vil blive opfyldt på deres hoved, og at de vil vokse og
udvikle sig i visdom, lys, kundskab, intelligens og frem for alt i
vidnesbyrdet om Herren Jesus Kristus.«29 Når han talte om nød-
vendigheden af at holde budene, koncentrerede han sig ofte
især om tiendeloven. Ved én konference belærte han:

»Djævelen er rede til at forblænde os med verdslige ting, og
han vil hellere end gerne frarøve os det evige liv, den største af
alle gaver. Men det kan djævelen ikke, og der er ikke givet ham
nogen magt til at omstyrte nogen sidste dages hellig, som holder
Guds bud. Modstanderen har ingen magt til at ødelægge men-
neskenes sjæle, hvis vi gør vores pligt. Hvis vi ikke er helt ærlige
over for Gud, svækker vi os selv, så har vi ødelagt en del af det
værn, som beskytter os, og så kan djævelen komme ind. Men
intet menneske har nogensinde mistet sit vidnesbyrd om evan-
geliet, intet menneske har nogensinde vendt sig mod højre eller
mod venstre, som har haft kundskab om sandheden, som har
passet sine pligter, som har holdt visdomsordet, som har betalt
sin tiende, og som har udført sine kaldelser og pligter i sin stil-
ling og kaldelse i Kirken.

Der er dem, som altid beder om at få at vide, hvad Herren
ønsker af dem, og som synes at være tøvende i den henseende.
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Jeg er fuldstændig overbevist om, at det eneste, som Herren
ønsker af jer og mig og af enhver anden mand eller kvinde i
Kirken, er, at vi yder vores bedste og holder Guds bud.«30

Under Den Store Depression i 1930’erne, hvor mennesker i
hele verden kæmpede med arbejdsløshed og fattigdom, var præ-
sident Grant og hans rådgivere, præsident J. Reuben Clark junior
og præsident David O. McKay, bekymrede over de sidste dages
helliges ve og vel. Den 20. april 1935 kaldte de Harold B. Lee ind
på deres kontor; han var en ung stavspræsident, hvis stav havde
haft succes med at tage sig af de fattige og nødlidende. Præsident
Lee mindedes:

»Præsident Grant sagde ... at der ikke var noget vigtigere for
Kirken end at tage sig af de nødlidende mennesker, og at man
efter hans mening måtte ofre alt andet, [så at] vores folk [kunne
få] den fornødne hjælp. Jeg var forbløffet over at erfare, at de
som resultat af deres udtænkning og planlægning og som resul-
tat af den almægtige Guds inspiration havde fået kimen til netop
den plan, som var i vente og under forberedelse til en tid, hvor
de sidste dages helliges tro, efter deres mening, var sådan, at de
var villige til at følge råd fra de mænd, som leder og præsiderer
i denne Kirke.«31

I april 1936 indførte Det Første Præsidentskab Kirkens
Sikkerhedsplan, nu kendt som Kirkens Velfærdsprogram, efter at
have rådført sig med præsident Lee, generalautoriteter, forret-
ningsfolk og andre. Ved generalkonferencen i oktober 1936 for-
klarede præsident Grant formålet med dette program:
»Hovedformålet var, så vidt det var muligt, at oprette et system,
hvorved lediggangens forbandelse skulle fjernes, hvorved man
kunne få bugt med udnyttelsen af arbejdsløshedsunderstøt-
telsen, således at uafhængighed, flid, sparsommelighed og selv-
respekt igen kunne oprettes blandt vores folk. Kirkens mål er at
give mennesker hjælp til selvhjælp. Arbejde skal igen sættes i
højsædet som det ledende i Kirkens medlemmers tilværelse.«32

Præsident J. Reuben Clark junior bevidnede: »Velfærdsplanen
hviler på åbenbaring ... Indførelsen af systemet er et resultat af
en åbenbaring fra Helligånden til præsident Grant.«33 Ældste
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Albert E. Bowen, som blev ordineret til apostel af præsident
Grant, forklarede programmets vision: »Den egentlige langsig-
tede hensigt med velfærdsplanen er opbygge karakter hos
Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt
det ædle og gode i dem og bringe de slumrende åndelige rig-
domme til at blomstre og bære fugt.«34

I februar 1940 fik præsident Grant et slagtilfælde, som svæk-
kede hans taleevne og gjorde ham midlertidigt lam i venstre
side. Dette hindrede ham ikke i at fortsætte med at arbejde for
Herrens værk. Han arbejdede nogle få timer hver dag, og i de
næste to år holdt han stadig korte taler ved generalkonferen-
cerne. Den 6. april 1942 holdt han for sidste gang tale ved en
generalkonference. Derefter blev hans taler læst op af andre.
Hans sidste generalkonferencetale, som blev læst op af Joseph
Anderson den 6. april 1945, sluttede med dette vidnesbyrd:

»Det største, som nogensinde er sket i verdenshistorien, efter
Frelseren selv levede på jorden, er, at Gud selv fandt det for-
målstjenligt at besøge jorden sammen med sin elskede, enbårne
Søn, vor Forløser og Frelser, og at vise sig for drengen Joseph.
Der er tusindvis og hundredtusindvis, som har fået et fuldkom-
ment og personligt vidnesbyrd og kundskab om denne evige
sandhed. Evangeliet er i sin renhed blevet gengivet på jorden, og
jeg ønsker at understrege, at vi som et folk har én altafgørende
ting at udrette, og det er at kalde verden til at omvende sig fra
synd og til at adlyde Guds bud. Og det er vores største pligt at
stå frem, hjemme og ude, når tiden og mulighederne tillader
det, og forkynde Herren Jesu Kristi evangelium. Det er også
vores pligt at være opmærksomme på de af vor Faders børn, som
er gået forud for os og er døde uden kendskab til evangeliet, og
at åbne døren til frelse for dem i vore templer, hvor vi også har
pligt til at udføre arbejde.

Jeg vidner for jeg om, at jeg ved, at Gud lever, at han hører og
besvarer vore bønner, at Jesus er Kristus, verdens Forløser, at
Joseph Smith var og er den sande, levende Guds profet, og at
Brigham Young og de, som har afløst ham, ligeledes var og er
Guds profeter.
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Jeg kan ikke finde ord til at udtrykke min taknemmelig til Gud
for den viden, jeg er i besiddelse af. Mit hjerte er gang på gang
smeltet, mine øjne har grædt taknemmelighedstårer over den
viden, at han lever, og at dette evangelium, kaldet mormonis-
men, virkelig er livets og frelsens plan, at det virkelig er Herren
Jesu Kristi evangelium. Jeg beder konstant og inderligt til, at Gud
må hjælpe jer og mig og alle til at efterleve det, og at han vil
hjælpe dem, som ikke kender sandheden, så de kan få dette vid-
nesbyrd, og det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.«35

Præsident Grants tilstand forværredes fortsat, indtil han gik
bort den 14. maj 1945. Der blev holdt begravelse fire dage
senere. Præsident Joseph Fielding Smith mindedes: »Da ligtoget
passerede, stod mange tusinde langt ned ad gaderne med bøjet
hoved. Han blev vist respekt af repræsentanter fra andre kirker,
og klokken i den katolske katedral ringede ... Kendte mænd kom
langvejsfra for at vise ham ære, mange af forretningerne i byen
lukkede dørene, og der var generelt sorg, fordi en stor mand var
blevet taget hjem efter et langt, begivenhedsfuldt liv.«36

Præsident J. Reuben Clark junior og præsident David O.
McKay, der havde tjent som præsident Grants første- og anden-
rådgiver, talte ved begravelsen. Deres hyldest afspejlede
følelserne hos hundredtusindvis af sidste dages hellige, der
havde støttet præsident Heber J. Grant som deres profet.

Præsident Clark sagde, at præsident Grant »levede retskaffent
og nedkaldte velsignelser fra vor himmelske Fader, som kommer
til dem, der holder og efterlever hans bud.«37

Præsident McKay erklærede: »Udholdende i sine bedrifter,
oprigtig, ærlig, redelig i al sin færd, udtrykte sig positivt, hand-
lede dynamisk, kompromisløs over for ondskab, sympatisk over
for de ildestedte, havde det største ædelmod, var trofast i livet i
enhver henseende, følsom og hensynsfuld over for sine kære,
loyal over for venner, sandheden og Gud - sådan var vores
respekterede og elskede præsident - en anset leder, et værdigt
eksempel for Kirken og for mennesker verden over.«38
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Lær evangeliet at kende 
og undervis deri

Undervisning i evangeliet gavner kun, 
når det fremlægges og modtages 

ved Helligåndens inspiration.

Fra Heber J.Grants liv

Præsident Heber J. Grant har sagt: »Jeg kender ikke til noget,
som kan give et menneske større glæde i hjertet end at arbejde
hjemme og ude for menneskesjælenes frelse. Jeg kender ikke til
noget, som giver os større kærlighed til alt, hvad der er godt, end
at undervise i dette Jesu Kristi evangelium.«1

Ud over at være en samvittighedsfuld lærer i evangeliet var
præsident Grant ivrig efter at lære af andres vidnesbyrd. Han
bemærkede: »Jeg nyder altid at få mulighed for at træffe sidste
dages hellige ved deres møder. Jeg overværer aldrig nogen af
vore møder, i ward eller stave eller ved generalkonferencer, hvor
jeg ikke bliver velsignet, belært og opmuntret i troen på evange-
liet, og hvor jeg ikke hører noget, som virkelig giver mig af livets
brød.«2

Da Heber J. Grant var ung, havde han en oplevelse, som hjalp
ham med at se, hvor vigtigt det er at undervise og lære ved
Helligånden. Han mindedes senere:

»Der har i min ungdom været mange tilfælde, hvor jeg har fået
vidunderlig inspiration og kraft gennem mænd, der har forkyndt
evangeliet i en ånd præget af vidnesbyrd og bøn. Jeg erindrer et
sådant tilfælde, fra jeg var ung, sikkert 17-18 år gammel. Jeg
hørte nu afdøde biskop Millen Atwood tale i 13. Ward. På det
tidspunkt studerede jeg grammatik, og han lavede nogle gram-
matiske fejl i sin tale.
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»Jeg kender ikke til noget, som giver os større kærlighed til alt, der er godt, 

end at undervise i dette Jesu Kristi evangelium.«
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Jeg skrev hans første sætning ned, smilede ved mig selv og
sagde: ›I aften i den halve time bror Atwood taler, vil jeg samle
materiale nok til en hel vinter i grammatikklassen.‹ Til hver time
skulle vi medbringe to sætninger, eller fire sætninger om ugen,
som ikke var grammatisk korrekte, samt vore rettelser.

Jeg overvejede at foretage rettelser og samtidig at lytte til biskop
Atwoods tale. Men efter første sætning skrev jeg ikke mere, ikke et
ord. Og da Millen Atwood sluttede sin tale, strømmede tårerne
ned ad mine kinder, taknemmelighedstårer vældede frem i mine
øjne på grund af det vidunderlige vidnesbyrd, som denne mand
bar om Guds profet, Joseph Smiths, guddommelige mission, og
om den vidunderlige inspiration som profeten havde hos sig i al
sin færd.

Selv om det nu er over 65 år siden, jeg hørte denne tale, står
den lige så tydeligt for mig i dag, og de fornemmelser og følelser,
jeg havde, sidder lige så fast i mig, som de gjorde den dag, jeg
hørte den. Ser I, lige så lidt som jeg kunne finde på at bruge
disse sætninger, hvori han lavede grammatiske fejl, lige så lidt
kunne jeg finde på at rejse mig i en klasse og vanhellige Guds
navn. Dette vidnesbyrd gjorde det første dybe indtryk på mit
hjerte og min sjæl om profetens guddommelige mission. Jeg
havde hørt mange vidnesbyrd, som jeg havde nydt, og som
havde gjort indtryk på mig, men dette var det første vidnesbyrd,
som havde rørt mig til tårer under Guds Ånds inspiration til
denne mand.

I alle de år, der er gået siden da, er jeg aldrig blevet chokeret
eller irriteret over grammatiske fejl eller forkert udtalte ord hos
folk, som forkynder evangeliet. Jeg har indset, at det at bedømme
en mands ånd efter hans sprogs iklædning var ligesom at dømme
en mand efter hans iklædning. Fra den dag af og indtil den dag i
dag er det, der har gjort større indtryk på mig end noget andet,
Ånden, den levende Guds inspiration, som et menneske [får], når
han forkynder evangeliet, og ikke sproget … Jeg har så absolut
lært, at det er Ånden, som giver liv og forståelse, ikke bogstaven«
(se 2 Kor 3:6).
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Heber J. Grants lærdomme

Når vi underviser i evangeliet, må vi fokusere på enkle,
grundlæggende principper og bud

Det er ikke den føde, vi ser på og mener er attråværdig, som
gavner os, men alene den, som vi spiser og optager. Det er hel-
ler ikke det store festmåltid, som giver os størst styrke og velbe-
hag og hjælper os med at klare os godt på livets slagmark, men
det er tværtimod ofte den enkle føde, som gør den eneste og
mest varige gavn for dem, som nyder den. Det er ligeledes hel-
ler ikke det festmåltid, der er anrettet af de lærde, som giver os
større styrke til ædelt og tappert at udføre vores pligt på livets
slagmark, men de mest ydmyges belæringer vinder ofte genklang
i vores hjerte og sjæl, hvilket øger vores styrke til at fortsætte og
gøre vores pligt i den daglige kamp for at blive bedre.4

Kirkens organisationers mål skal være opbygning af stærke
vidnesbyrd i de helliges sind og hjerte, især hos de unge - vid-
nesbyrd om, at det gengivne evangelium er sandt, at Herren
Jesus Kristus er Messias, om at profeten Joseph Smith havde en
guddommelig mission, og at dette er og altid vil være Jesu Kristi
Kirke med alt, hvad den indebærer - alt sammen i den hensigt,
at de hellige kan få og nyde disse vidnesbyrd, så de kan leve i
overensstemmelse med Herrens bud, så de konstant kan øge
deres viden om sandheden og således gøre det muligt for dem
at leve, så de kan opnå frelse, ophøjelse og evig glæde i det
celestiale rige, og endelig så de til gengæld kan føre andre i ver-
den til kundskab og vidnesbyrd om sandheden, både ved deres
forskrift og ved deres eksempel og derved give dem de samme
velsignelser.5

Jeg tror, at den lærer, som er i besiddelse af Guds kærlighed
og kundskab om ham og Jesu Kristi kærlighed og et vidnesbyrd
om hans guddommelighed samt et vidnesbyrd om profeten
Joseph Smiths guddommelige mission, og som indgyder disse
ting i hjertet på de børn, han underviser, at sådan en lærer
beskæftiger sig med noget af det mest ædle og pragtfulde
arbejde, som noget menneske kan beskæftige sig med.6



5

K A P I T E L  1

Undervis i og efterlev evangeliets principper, og lad himlens
mysterier vente, indtil I når til himlen.7

Ligesom vi ofte synger i vore sange … kan vi ikke gentage
Herrens befalinger til sit folk for ofte og lægge de hellige alvor-
ligt nok på sinde at leve op til dem.8

Folk har ofte sagt til mig: »Jeg er led og ked af at høre det
samme om og om igen. Der er ingen grund til at gentage ting-
ene.« Mange finder fejl ved de taler, de hører, fordi de indehol-
der gentagelser … Herren betragter det åbenbart som
nødvendigt at gentage tingene for at indprente ethvert budskab,
som han har at give, i folkets sind. Når vor Frelser underviste,
gentog han gang på gang samme tanke på forskellige måder,
øjensynligt for at fæstne det én gang for alle i sine tilhøreres sind
og hjerte.9

Vi må undervise ved Helligåndens kraft for 
at være effektive lærere i evangeliet

På den første længere rejse jeg foretog sammen med nu
afdøde ældste Brigham Young junior [ligeledes medlem af De
Tolvs Råd], efter at jeg var blevet kaldet til De Tolvs Råd, husker
jeg, at jeg besluttede mig for, at jeg ikke mere, på den rejse - der
varede omkring fire måneder - ville tale om det, der blandt os er
kendt som »visdomsordet« … Jeg besluttede mig for, at ved det
næste møde jeg overværede, ville jeg helt sikkert finde et andet
emne. Jeg forsøgte i omkring 20 minutter at tale om noget
andet, og det var en stor fiasko. Derefter talte jeg med den stør-
ste lethed i yderligere 20 minutter om visdomsordet, og bagefter
erfarede jeg, at hvis der var noget, som menneskene i denne lille
by, som jeg besøgte, havde brug for, så var det at blive belært om
visdomsordet … Efter den oplevelse besluttede jeg mig for, at
når som helst jeg fik en indskydelse om at tale om et bestemt
emne, og jeg følte, at jeg skulle gøre det, selvom jeg har talt om
emnet i flere uger i træk, så ville jeg bestemt tale om det igen …

Jeg har været meget glad for i min tjeneste blandt folket at
kunne vidne om, at når vi er ydmyge og beder og ønsker at
undervise folket, så inspirerer Herren os.10
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Vi plages alle af frygt og generthed, når vi står foran folket for
at forkynde dem livets og frelsens plan. Jeg mener, at det er
godt, at dette er tilfældet, fordi vi bliver klar over vores afhæn-
gighed, vores svaghed og vores manglende evne til at belære
dem, som vi taler til, uden Helligåndens hjælp … Jeg er selv
taknemmelig for, at denne generthedens ånd altid har været hos
mig, når jeg har talt offentligt til de sidste dages hellige, fordi jeg
aldrig ønsker at komme i en situation, hvor jeg ikke nærer
ønske om, at Guds lys og inspiration vil være hos mig, når jeg
taler til folket. Jeg ved, at jeg ikke kan forstå, hvad der er aller-
bedst for folket uden gennem inspirationens stemme.11

Når jeg har talt til de sidste dages hellige, har det altid været
mit ønske, at mit sind vil være oplyst med Helligåndens inspira-
tion. Jeg er klar over, at medmindre taleren er inspireret af vor
himmelske Fader, når han underviser folket, så er det umuligt at
sige noget, som vil gavne eller være af værdi for de hellige.12

Ingen kan undervise i Jesu Kristi evangelium under den
levende Guds inspiration og med kraft fra det høje, medmindre
han efterlever det.13

Det er vores pligt at sætte os selv i en position, så at vi, når vi
rejser os for at undervise folket, kan undervise dem ved inspira-
tion fra Guds Ånd, når den falder på os. Men hvis vi ikke holder
Guds bud, kan vi hverken med magt, kraft eller styrke formane
andre til at adlyde de bud, som vi ikke selv adlyder.14

Vi må være modtagelige og villige til at praktisere det, 
vi lærer, for at få noget ud af Kirkens møder

Uanset hvor stærkt et vidnesbyrd måtte være, eller hvilken
inspiration der er i det, så gør det et meget beskedent indtryk,
medmindre lytteren har et modtageligt sind. Det er meget lige-
som at så god sæd i gold jord.15

Sult gør mad meget attråværdig. Sult efter Jesu Kristi evange-
lium får os til at nyde [vore] konferencer.16

Der er dem, som kommer til møderne år efter år og hører
Herrens tjenere undervise dem på enkel og ydmyg vis i de pligter,
der påhviler dem, og de går fra disse møder og praktiserer aldrig
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det, de hører; dog tilskriver de sig selv stor ære for altid at komme
til møderne. Venner: Hvis I altid gik til middag, satte jer og kiggede
nøje på maden og aldrig spiste noget af den, så ville det ikke vare
længe, før I døde af sult. Der er nogle sidste dages hellige, som går
til møderne, og de dør af sult åndeligt, fordi de ikke modtager og
optager den åndelige føde, som uddeles der. Vi bør ikke blot være
ordets hørere, men også dets gørere (se Jak 1:22).17

Når vi er til et møde, tager vi del i mødets ånd. Når vi ikke har
deltaget i det, og nogen fortæller os, hvor vidunderlig en ånd der
var til stede, og hvad de har fået ud af at være der og tage del i
det, kan vi ikke værdsætte disse ting. Det er meget ligesom man-
den, der var sulten, og nogen fortalte ham om en fin middag,
men han skønnede ikke på den. Vi skal selv spise, vi skal selv
leve, vi skal følge pligtens vej for at få del i Herrens Ånd, hvis
Herrens Ånd manifesterer sig.

… Francis M. Lyman [fra De Tolv Apostles Kvorum] var nødt
til at rejse fra Tooele aftenen inden vore møder og overnatte [i
Salt Lake City] og være der hele dagen for at overvære møder for
Præsidentskabet og Apostlene, som varede to til tre timer, men
han blev aldrig væk fra ét eneste af dem.

En dag sagde jeg til ham: »Jeg synes, at det er bemærkelses-
værdigt, at du er så beredvillig og altid er til stede ved vore
møder.«

Han sagde: »Jeg ønsker ikke at gå glip af nogen inspiration fra
Herren. Jeg ønsker ikke at høre om Herrens Ånd fra anden hånd.
Jeg ønsker at tage del i den, mærke den og forstå den og at vide
det selv.«18

Lærer og elever får indbyrdes gavn og styrke ved troens bøn

Som jeg altid ønsker, når jeg taler til de hellige, ønsker jeg at
nyde godt af jeres tro og bønner, så den gode Ånd må være hos
os, og så vi må gavnes og styrkes indbyrdes i vores helligste tro,
fordi vi er forsamlet … Jeg ved, at nogle blandt folket mener, at
det næsten er en floskel hos talerne at bede om de helliges tro
og bønner, men jeg ønsker at sige, at jeg mener, at folket i det
hele taget i høj grad forsømmer at bede Herren om at velsigne
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og inspirere dem, som taler. I sådanne tilfælde gør vi os som
regel skyldige i ikke at koncentrere vore tanker og vore følelser
om taleren og inderligt ønske og bede til, at han vil blive velsig-
net af Herren. Jeg erklærer mig selv skyldig i af og til at glemme
at bede Herren om at velsigne mine brødre med hans Helligånd,
når de taler.

Jeg ved af erfaring, at der ikke findes nogen ældste, som rejser
sig for at tale til de hellige uden inderligt at ønske at have folkets
tro og bønner med sig, hvis han har et oprigtigt ønske om at
gavne dem … Jeg ved, at Gud som svar på de forsamlede helli-
ges bønner vil velsigne mig og andre, som fra tid til anden står
foran jer for at oplyse jer om jeres opgaver og forpligtelser over
for jeres Skaber.19

Når vi tager til møde, bør vi tage af sted med en bøn i hjertet
om, at Herren vil inspirere talerne med sin Ånd, og når de har
talt til os med Helligåndens inspiration, bør vi tage derfra beslut-
tede på og med et ønske og en bøn om, at vi virkelig vil tilegne
os det, vi har lært, og at vi vil praktisere det.20

Jeg har aldrig oplevet nogen glæde, lykke eller fred i mit liv,
der kan sammenlignes med den glæde, lykke og fred, som jeg
har oplevet, når folk, som har hørt mig forkynde Jesu Kristi evan-
gelium, er kommet hen til mig og har sagt, at de har fået et vid-
nesbyrd om dette værks guddommelighed, at de ord, der har
lydt fra mine læber, har givet dem en viden i deres hjerte om, at
livets og frelsens plan er blevet gengivet på jorden. Jeg tror ikke,
at der findes noget i hele verden, som kan sammenlignes med
den glæde, som en mand føler, når det går op for ham, at han
har været et redskab i den levende Guds hånd til at nå ind til et
oprigtigt hjerte og har givet det inspiration om Guds kærlighed
og ønsket om at tjene ham.21

Forslag til studium og samtale

• Hvorfor er det nødvendigt at undervise i evangeliets grund-
læggende principper »om og om igen«? Hvordan har I nydt
godt af hyppige gentagelser af evangeliske principper?
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• Hvilke muligheder har vi for at undervise i evangeliet? Hvorfor
er det vigtigt at erkende vores svaghed over for Herren, når vi
forbereder os til at undervise?

• Hvad vil det sige at undervise ved Helligåndens inspiration?
(Se også 2 Nephi 33:1; L&P 50:13-22; 100:5-8). Hvad kan vi
gøre for at få Åndens vejledning i vores undervisning? (Se også
Alma 17:2-3; L&P 11:18-21; 42:14).

• Hvilke ansvar har vi, når vi hører andre forkynde evangeliet?
Hvordan påvirker vores modtagelighed vores oplevelse af
klasserne i Kirken? På hvilke måder kan vores modtagelighed
påvirke læreren og andre i klassen?

• Hvad kan lærere gøre for at opmuntre eleverne til at deltage i
undervisningen?

• På hvilke måder har møderne i Kirken hjulpet jer med at
udvikle jer åndeligt? Hvorfor har I pligt til at bede for dem,
som underviser ved Kirkens møder?

• Hvad kan vi gøre for at anvende det, som vi har lært i dette kapi-
tel, nu hvor vi skal til at studere præsident Grants lærdomme?
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»Med Faderens og Sønnens tilsynekomst for profeten Joseph Smith 

i det tidlige forår 1820 blev den største af alle evangeliske uddelinger indledt.«



Profeten Joseph Smiths mission

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 
hviler støt på de åbenbaringer fra Gud, 

som blev givet gennem profeten Joseph Smith.

Fra Heber J. Grants liv

Heber J. Grant begyndte i en tidlig alder at få et vidnesbyrd
om profeten Joseph Smith, når hans mor og hendes veninde,
Eliza R. Snow, fortalte ham om deres personlige oplevelser med
profeten. Hans vidnesbyrd om profeten blev også påvirket af vid-
nesbyrd fra præsident Brigham Young, John Taylor, Wilford
Woodruff, Lorenzo Snow og Joseph F. Smith - mænd som havde
kendt Joseph Smith personligt. Præsident Grant sagde: »Ved min
mors vidnesbyrd og hundredvis af vidnesbyrd fra andre, som
kendte profeten Joseph, såvel som gennem åbenbaringer fra
Guds Ånd til mig ved jeg, at Joseph Smith var Guds profet.«1

Heber J. Grant holdt meget af gennem sit embede som apo-
stel og Kirkens præsident at vidne om profeten Joseph Smith og
evangeliets gengivelse. Han erklærede: »Ingen har haft større
glæde ved at vidne om sin kundskab om, at Gud lever, at Jesus
er Kristus, og at Joseph Smith er Guds profet, end jeg har haft.
Det er en fryd for mig.«2

Da ældste Grant var medlem af De Tolv Apostles Kvorum,
bidrog hans vidnesbyrd om profeten Joseph til omvendelsen af
hans halvbror, Fred, »som havde været skødesløs, ligeglad og
egensindig, og som ikke havde udvist nogen interesse for Jesu
Kristi evangelium.«3 Ældste Grant var en dag i Tabernaklet i Salt
Lake City og forberedte sig til at tale, da han så Fred træde ind i
bygningen. Han fortalte:

11

K A P I T E L  2
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»Da … jeg så Fred i Tabernaklet for første gang og jeg blev klar
over, at han søgte til Gud for at finde lys og kundskab om hans
værks guddommelighed, bøjede jeg mit hoved og bad til, at hvis
jeg blev bedt om at tale til forsamlingen, at Herren da ved sin
Ånds inspiration ville inspirere mig til at tale, så min bror ville
være nødt til at indrømme over for mig, at jeg havde talt på en
måde, som overgik mine naturlige evner, og at jeg var blevet
inspireret af Herren. Jeg var klar over, at hvis han indrømmede
dette, så ville jeg kunne fortælle ham, at Gud havde vidnet for
ham om sit værks guddommelighed.«

Da det var ældste Grants tur til at tale, stillede han sig på taler-
stolen og åbnede en bog som vejledning til den tale, han skulle
holde. Dernæst sagde han til forsamlingen: »Jeg kan ikke fortælle
jer hvorfor, men jeg har aldrig før i mit liv ønsket at have Herrens
inspiration hos mig så meget, som jeg ønsker det i dag.« Han
»bad folk støtte [ham] med deres tro og bønner« og fortsatte sin
egen stille bøn om at modtage inspiration. Efter at have talt i en
halv time gik han tilbage til sin plads. Han mindedes senere:

»Da jeg satte mig ned efter min tale, så jeg, at min bog stadig
lå åben på talerstolen. Præsident George Q. Cannon [førsteråd-
giver i Det Første Præsidentskab] sad lige bagved mig … og jeg
hørte ham sige til sig selv: ›Tak, Gud, for dette vidnesbyrds kraft!‹
Da jeg hørte det, huskede jeg, at jeg havde glemt den tale, jeg
ville have holdt, tårerne strømmede fra mine øjne som regn, og
jeg hvilede albuerne på mine knæ og dækkede mit ansigt med
hænderne, så folk, der sad i nærheden af mig, ikke kunne se, at
jeg græd som et barn. Da jeg hørte disse ord fra George Q.
Cannon, vidste jeg, at Gud havde hørt og besvaret min bøn. Jeg
vidste, at min brors hjerte var blevet rørt.

»Jeg [havde] brugt min halve time næsten udelukkende til at
bære vidnesbyrd om min viden om, at Gud lever, at Jesus er
Kristus, om profeten Joseph Smiths vidunderlige og fantastiske
gerninger, og til at vidne om min kundskab om, at Gud havde
ladet mig vide, at Joseph Smith virkelig var den sande og levende
Guds profet.

Næste morgen kom min bror ind på mit kontor og sagde:
›Heber, jeg overværede et møde i går og hørte dig tale.‹
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Jeg sagde: ›Så er det måske første gang, du nogen sinde har
hørt din bror tale?‹

›Næ, nej,‹ sagde han, ›jeg har hørt dig mange gange. Jeg kom-
mer gerne sent og går op på balkonen. Jeg går tit, inden mødet
er forbi. Men du har aldrig talt, som du gjorde i går. Din tale
overgik dine naturlige evner. Du blev inspireret af Herren.‹ Det
var præcis de ord, jeg havde udtalt dagen før i min bøn til
Herren!

Jeg spurgte ham: ›Beder du stadig om at få et vidnesbyrd om
evangeliet?‹

Han sagde: ›Ja, og jeg er ved at gå fra forstanden.‹

Jeg spurgte: ›Hvad talte jeg om i går?‹

Han svarede: ›Du ved godt, hvad du talte om.‹

Jeg sagde: ›Nå, sig det så.‹

›Du talte om profeten Joseph Smiths guddommelige mission. ‹

Jeg svarede: ›Og jeg blev inspireret ud over mine naturlige
evner; du har aldrig nogensinde hørt mig tale, som jeg talte i går.
Venter du, at Herren skal tage en kølle og slå dig ned? Hvilket
større vidnesbyrd vil du have om Jesu Kristi evangelium end en
mand, som taler ud over sine naturlige evner og under Guds
inspiration, når han vidner om profeten Joseph Smiths gud-
dommelige mission?‹

Næste sabbat bad han mig om at blive døbt.«4

Heber J. Grants lærdomme

Gud har gengivet evangeliets fylde 
gennem profeten Joseph Smith

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges budskab til verden
er, at Gud lever, at Jesus Kristus er hans Søn, og at de viste sig
for drengen Joseph Smith og lovede ham, at han skulle være et
redskab i Herrens hænder til at gengive det sande evangelium i
verden.5

Efter [Jesu] korsfæstelse og da de apostle, som han havde
udvalgt, var døde og var blevet dræbt som martyrer af dem, der
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modarbejdede de sandheder, de belærte om, så det ud, som om
hans mission og tjeneste var mislykkedes. Men med tiden fik
man større forståelse for kristendommens lærdomme, tanke-
fulde mænd vendte sig til ham som deres kilde til lys og styrke
og bevarede således troen på hans mission og tjeneste, med det
resultat at kristendommen blev den dominerende faktor for ver-
dens civilisation og udvikling.

Med tiden opstod der uenighed i den oprindelige kirke. De
love, der styrede den Kirke, som Forløseren havde stiftet, blev
overtrådt, ordinancerne blev ændret, og den evige pagt blev
brudt (se Es 24:5). Menneskene begyndte at undervise i deres
egne bud som værende den sande lære (se Matt 15:9). Der var
etableret en form for gudsdyrkelse kaldet kristendom, men den
var uden Guds kraft, som karakteriserede den oprindelige Kirke.
Et åndeligt mørke dækkede jorden, og mulmet dækkede folks
sind (se Es 60:2).

Dernæst fulgte en anden epoke i verdenshistorien. Tiden var
inde og var forudbestemt af Herren og forudsagt af hans profe-
ter til, at en ny evangelisk uddeling skulle indledes, hvor rigets
evangelium skulle gengives og forkyndes for alverden som et
vidnesbyrd for alle mennesker, inden enden skal komme.

Der var atter glæde i himlen, himmelske væsener videre-
bragte atter Faderens vilje til hans børn, som er her på jorden,
og menneskene oplevede glæde, da tidernes fyldes uddeling
blev indledt.

Joseph Smith var den mellemmand, hvorved Herren fandt det
formålstjenligt at indlede det store værk i de sidste dage.
Faderen og Sønnen viste sig for ham i et syn, det evige præste-
dømmes nøgler blev overdraget ham med myndighed til at over-
drage det til andre og med løfte om, at præstedømmet aldrig vil
blive taget fra jorden igen, før Faderens hensigter er opfyldt.6

Jeg har mange steder mødt mennesker, som har studeret
vores tro. Nogle af dem har sagt: »Jeg kunne godt godtage alt,
hvad I belærer om, hvis det ikke var for denne mand, Joseph
Smith. Hvis bare I ville borteliminere ham!«
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Den dag kan aldrig komme, hvor vi vil gøre det. Vi kunne lige
så godt udelade Jesus Kristus, den levende Gud Søn. Enten så
Joseph Smith Gud og talte med ham, og Gud selv præsenterede

Jesus Kristus for drengen Joseph Smith, og Jesus Kristus fortalte

Joseph Smith, at han ville være et redskab i Guds hænder til at
gengive Jesu Kristi evangelium til jorden - eller mormonismen er
en myte. Og mormonismen er ikke en myte! Den er Guds kraft
til frelse. Det er Jesu Kristi Kirke, som er oprettet under hans vej-
ledning, og alverdens tvivl kan ikke ændre de fundamentale
kendsgerninger, som er forbundet med Jesu Kristi Kirke af Sidste
Dages Hellige.

Enhver sidste dages hellig tror på, at Gud har vist sig for
drengen Joseph Smith, og enhver sidste dages hellig tror på, at
Gud selv præsenterede Jesus Kristus for drengen Joseph Smith
som »Min elskede Søn. Hør ham!« (JSH 1:17).7

Hele denne Kirkes grundvold hviler støt på den levende Guds
inspiration ved profeten Joseph Smith.8

Joseph Smiths første åbenbaring markerede 
begyndelsen på »et stort og forunderligt værk«

Det største, som nogensinde er sket i verdenshistorien, efter
Frelseren selv levede på jorden, er, at Gud selv fandt det for-
målstjenligt at besøge jorden sammen med sin elskede, Enbårne
Søn, vor Forløser og Frelser, og at vise sig for drengen Joseph.9

Guds herlighed overskyggede Joseph Smith, og Gud åbenba-
rede sig sammen med sin Enbårne Søn, Jahve, i et syn og
udvalgte med sin egen stemme Joseph Smith til at være det red-
skab, hvorved den største evangeliske uddeling gennem alle
tider skulle indledes.

Der var ingen stillen an, pomp og pragt eller dramatisk udfol-
delse. Det var en ukunstlet, højtidelig begivenhed, overordentlig
herlig og ubeskriveligt betagende.

Herrens røst, som havde været tavs i lange tider, hørtes igen.
Dette guddommelige budskab, som så ofte nævnes, blev givet:
»Denne er min elskede Søn. Hør ham!« Faderen og hans
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Enbårne Søn blev atter åbenbaret, så at menneskene kan vide, at
de er til.10

Den begivenhed, som kendetegner indledningen til »et stort
og forunderligt værk«, som profeten Esajas forudsagde (se Es
29:13-14), blev bekræftet af Daniel (se Dan 2:29-44) og endvi-
dere forudsagt af Johannes Åbenbarer (se Åb 14:6-7). Faderens
og Sønnens personlige besøg, hvor de udvalgte Joseph til at
være leder af tidernes fyldes uddeling, markerede begyndelsen
på dette værk, og dette blev suppleret af englebesøg og besøg af
andre hellige budbringere, som overdrog Joseph det hellige
præstedømmes magt, myndighed til at handle i Guds navn - til at
præsentere Jesu Kristi evangelium ved guddommelig myndighed
for menneskene, og til at oprette Kristi sande Kirke i de sidste
dage ved guddommelig vejledning.11

I ydmyghed og med fuld bevidsthed om det medfølgende
ansvar bærer vi vidnesbyrd for verdens folk om, at den største
evangeliske uddeling gennem alle tider blev indledt, da Faderen
og Sønnen viste sig for profeten Joseph Smith i det tidlige forår
1820, en uddeling, der er præget af lys, som udstråler fra Guds
nærhed og oplyser menneskenes sind og øger deres intelligens
og kundskab, hvilket er Guds herlighed.12

Præstedømmets nøgler blev gengivet gennem 
profeten Joseph Smith

»Vi tror, at en mand må kaldes af Gud ved profeti og hånd-
spålæggelse af sådanne, som har myndighed dertil, for at præ-
dike evangeliet og tjene i dets forordninger« (5. trosartikel).

Og vi kundgør for alverden … at vi har denne myndighed. Vi
kundgør, at den selv samme mand, kendt som Johannes Døber,
der døbte verdens Frelser, kom til denne jord, lagde sine hæn-
der på Joseph Smiths og Oliver Cowderys hoved og gav dem Det
Aronske Præstedømme, eller det mindre præstedømme, som
giver myndighed til at døbe. Efter at have ordineret dem dertil
befalede han dem at døbe hinanden, og han lovede dem, at
Peter, Jakob og Johannes, Herren Jesu Kristi apostle, som ledte
Kirken efter korsfæstelsen, ville besøge dem senere og overdrage
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dem apostelembedet, Det Melkisedekske Præstedømme, eller
det højere præstedømme.

Vi kundgør for alverden, at de vitterlig kom, og at vi har mod-
taget denne myndighed, og alverdens tvivl kan ikke ændre det
faktum, at disse to besøg har fundet sted - disse to ordinationer.
Hvis disse ting er kendsgerninger, kan tvivl ikke ændre dem. Og
vi kundgør, at disse ting er kendsgerninger.13

Genoprettelsens frugt vidner om Joseph Smiths mission

De største beviser på den første åbenbarings guddommelig-
hed, såvel som engles og andre budbringeres besøg hos profe-
ten Joseph, som fulgte den første åbenbaring, er de praktiske
resultater af de budskaber, der blev overbragt, og den myndig-
hed, der blev overdraget. Evangeliet er i dets renhed blevet gen-
givet til jorden. Optegnelserne fra fordums folk på dette
kontinent, Mormons Bog, blev bragt ud af deres skjul i
Cumorahhøjen; de indeholder en del af evangeliets fylde, som
Herren og Frelseren, Jesus Kristus, belærte om på det amerikan-
ske kontinent. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige blev orga-
niseret den 6. april 1830 i byen Fayette i Seneca Amt i New York
og har nydt fremgang … til trods for den forfølgelse og de for-
hindringer den konstant har mødt.14

Når vi standser op og tænker over det forunderlige værk, som
profeten Joseph udførte, spekulerer jeg nogle gange over, hvor-
dan noget intelligent menneske kan se på denne mands liv, kan
kende til hans fængsling, fordrivelserne og forfølgelserne, og at
han blev rullet i tjære og fjer, og dødsdommen over ham, og så
kan læse de vidunderlige ting, som vi har i Lære og Pagter, uden
at erkende Herrens inspiration i de ting han udrettede.

Jeg kan ikke forstå, hvordan noget intelligent menneske kan
tro, at nogen uden Herrens hjælp kunne have frembragt
Mormons Bog, som nu har været hos os i over 100 år og i al den
tid har stået sin prøve, til trods for den latterliggørelse, som den
af den ene eller anden grund har været genstand for. Denne bog,
som Joseph Smith som et redskab for Herren oversatte, træder i
dag i allerhøjeste grad frem. I dag er det den største missionær,
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som vi har til at forkynde evangeliet; der er intet, som kan
sammenlignes dermed.15

Denne kirke er … et stort og forunderligt værk. Dens lige fin-
des ikke i hele verden, fordi Jesus Kristus, Guds Søn, har opret-
tet den og er dens overhoved, fordi Jesus Kristus viste sig for
profeten, Oliver Cowdery og andre, og fordi Gud som svar på en
bøn har givet folk i hele den vide verden, hvor evangeliet er nået
frem, personlig kundskab og viden om det værks guddommelig-
hed, som vi er en del af.16

Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, og
folk fra alle folkeslag er strømmet dertil (Es 2:2). Med Herrens
velsignelse af deres arbejde er ørkenen blevet undertvunget og
er kommet til at blomstre som rosen. Afsides egne glæder sig på
grund af dem (se Es 35:1). Der er grundlagt byer, kildevæld er
sprunget frem, som har givet den tørstige jord liv, musik og bør-
nestemmer høres på gaderne, hvor forladthed og stilhed har her-
sket i lange tider.

Der er rejst templer, hvor forløsningens værk er blevet udført
for utallige levende og døde …

Kan man benægte, at der er udført et stort og forunderligt
værk, at Herrens løfter er blevet opfyldt, og at hans magt til at
udføre det, som han har påbegyndt, er blevet bevist, når man ser
tilbage på Kirkens oprettelse, som fandt sted under de mest
ydmyge og, i verdens øjne, dystre omstændigheder, og når man
følger dens historie, som er præget af forfølgelse, fattigdom og
lidelser?

Herligheden og æren være Gud Faderens gennem Jesus
Kristus, hans Søn, for evigt, for han er ophavsmand til det hele.17

Dette Jesu Kristi evangelium, som jeg har favnet, og som I har
favnet, er virkelig livets og frelsens plan, som atter er blevet
åbenbaret til verden. Det er det samme evangelium, som blev
forkyndt af vor Herre og Mester, Jesus Kristus …

Jeg ved, at Gud lever. Jeg ved, at Jesus er Kristus. Jeg ved, at
Joseph Smith var Guds profet. Jeg har rakt hånden frem. Jeg har
plukket evangeliets frugt. Jeg har spist af den, og den er sød, ja,
sødere end noget andet. Jeg ved, at Gud udvalgte sin profet,
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Joseph Smith, og gav ham instruktioner og myndighed til at
oprette dette værk, og at Joseph Smiths magt og indflydelse nu
kan mærkes, som englen [Moroni] lovede. Hans navn er kendt
på godt og ondt verden over (se JSH 1:33), men kun for ondt
blandt dem, som bagtaler ham. De, som kender ham, de, som
kender hans lærdomme, ved, at han førte et rent liv, og at hans
lærdomme virkelig var Guds lov …

Jeg gentager: Dette er det samme evangelium, som vor Herre
og Mester, Jesus Kristus, forkyndte, hvilket han gav sit liv for som
vidnesbyrd, og vores egen profets og patriarks [Joseph og
Hyrum Smith] liv blev ofret som vidne om det værks guddom-
melighed, som vi er en del af. Den såkaldte mormonisme er vir-
kelig Herren Jesu Kristi evangelium. Gud har vidnet for mig om
disse ting.18

Forslag til studium og samtale

• Hvorfor er et vidnesbyrd om profeten Joseph Smith en vigtig
del af et vidnesbyrd om evangeliet?

• Hvordan får vi et vidnesbyrd om Joseph Smiths missions gud-
dommelighed? Hvad har styrket jeres vidnesbyrd om profeten
Joseph Smith?

• Hvilken forskel gør det i vores hverdag at have et vidnesbyrd
om profeten Joseph Smith?

• Hvilke kendsgerninger lærer I blandt andet om vor himmelske
Fader og Jesus Kristus, når I tænker over beretningen om den
første åbenbaring? (Se JSH 1:11-20). Hvordan hjælper det jer
at vide, at »Gud selv fandt det formålstjenligt at besøge jorden
sammen med sin elskede, Enbårne Søn«?

• I hvilke henseender er de sidste dage »en uddeling, der er
præget af lys«? Hvilke beviser på lys ser I i verden i dag?

• Hvorfor var det nødvendigt, at præstedømmet blev gengivet?
Hvilke velsignelser kan vi få i dag takket være præstedømmets
gengivelse?

• Hvorledes giver budskabet om genoprettelsen os håb i den
fortumlede verden, vi lever i?
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Følg stien, som fører til evigt liv

Når vi alvorligt bestræber os på at efterleve evangeliet og
koncentrere vores tilværelse om de ting, der hører Gud til,

forbliver vi i sikkerhed på en sti, som fører til evigt liv.

Fra Heber J. Grants liv

I sine generalkonferencetaler opfordrede præsident Heber J.
Grant gang på gang de hellige til at blive på den lige og snævre
sti, som fører til evigt liv. Han advarede dem om faren ved at
prioritere forkert og blive lokket væk fra de ting, som har størst
værdi. »Vi kan tilsløre Herrens velsignelser ved at holde for fast
ved verdslige ting«, sagde han. »Vi kan ofre evig rigdom - dollars
for cents så at sige.«1

For at illustrere hvor vigtigt det er at påskønne og søge ting,
som har evig værdi, fortalte præsident Grant ofte om en trofast
sidste dages hellig søster, som syntes, at han havde en »frygtelig
grim« dokumentmappe. Hun ønskede, at nogen ville forære ham
»en passende, ordentlig taske.« Hun vidste blot ikke, at præsi-
dent Grants mappe var temmelig kostbar, og at han havde fået
den af sine forretningskolleger som tegn på deres agtelse. »Hun
kendte ikke dens værdi«, forklarede præsident Grant. Derimod
var den type mappe, som hun foretrak, af langt dårligere kvali-
tet. Præsident Grant sammenlignede denne gode søsters »fejl-
vurdering af tingene« med den måde, hvorpå verden ikke forstår
det gengivne evangeliums sandheder. »De kender ikke sandhe-
den«, sagde han. »De forstår ikke Jesu Kristi evangeliums værdi.«2

Præsident Grant belærte: »Hvad er evangeliet? Det er livets og
frelsens plan. Det er det, som har større værdi end selve livet.
Det er intet under, at vi er rede til at yde ofre for evangeliets
skyld, når vi forstår, hvad det betyder, hvis vi efterlever det.«3
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Frelseren sagde: »Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig;

og den, der elsker mig, skal elskes af min Fader; også jeg skal elske ham 

og give mig til kende for ham« (Joh 14:21).

K A P I T E L  3
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Dette var et fremherskende princip i hans liv. Trods hans mange
evner og interesser lod han ikke mindre vigtige bekymringer
sløre hans syn på de ting, som betyder mest. For eksempel
bragte hans sagkundskab om forretningsverdenen ham i for-
grunden i talrige foretagender. Han holdt af at deltage i sports-
konkurrencer, især tennis og golf. Han var glad for teater og
opera. Han elskede at læse, holdt af naturen og nød at deltage i
selskabslivet. Han var aktiv inden for politik. Han rejste viden om
i medfør af sine kirkelige og forretningsmæssige ansvar, og han
og hans familie nød at besøge nye steder og at opleve noget nyt.
Han modtog mange priser som resultat af sin iver og tjeneste.
Men hans aktiviteter, fremstående position og succes afledte
ham ikke fra den sti, som fører til evigt liv.

Hans råd om at vandre på den lige og snævre sti var direkte.
Han belærte ganske enkelt de hellige om deres pligt - at holde
budene. Han erklærede: »Jeg siger til alle sidste dages hellige:
Hold Guds bud. Dette er mit grundprincip - blot disse få ord:
Hold Guds bud!«4

Heber J. Grants lærdomme

Hvis vi elsker Herren, er det store mål i vores liv 
at tjene ham og holde hans bud

I 22. kapitel af Matthæusevangeliet finder vi følgende:

»Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på sad-
dukæerne, samledes de,

og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham
på prøve:

›Mester, hvad et det største bud i loven?‹

Han sagde til ham: ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit
hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹

Det er det største og det første bud.

Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din
næste som dig selv.‹

På de to bud hviler hele loven og profeterne« (Matt 22:34-40).
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Jo længere jeg lever, desto mere studerer jeg evangeliet, jo
mere jeg kommer i kontakt med mennesker, desto mere bliver
jeg yderst imponeret over sandheden i de ting, som vor Frelser
sagde med de ord, som jeg lige har læst for jer. Hvis vi virkelig
elskede Herren vor Gud af hele vores hjerte, af hele vores sind
og af hele vores styrke, ville der ikke være behov for af og til at
lægge folket alvorligt på sinde, hvor nødvendigt det er at holde
Herrens befalinger. Det ville være en fryd for dem, som tjener
Gud, at holde hans befalinger. Vi får at vide, at hvor et mennes-
kes skat er, dér vil hans hjerte også være (se Matt 6:21), og hvis
vi elskede Herren af hele vores sjæl, sind og styrke, ville vores
livs største mål være at tjene ham, og den skat, som vi ville
arbejde for at opnå, ville være hans kærlighed. Hvis vi fulgte det
andet bud om at elske vores næste som os selv … ville vore gen-
vordigheder ordnes på venskabelig vis … Det ville være næsten
[unødigt] at opfordre folk til at yde bidrag, at anmode dem om
at være rundhåndede og gavmilde og tilstræbe deres medmen-
neskers ve og vel.5

Når vi holder budene, velsigner Herren os 
og hjælper os i vores arbejde

Vi får at vide, at tro uden gerninger er død, og at ligesom lege-
met uden ånden er dødt, er vores tro det også uden gerninger
(se Jak 2:17, 26), og jeg er ked af at måtte sige, at der er mange,
som hævder at være sidste dages hellige, som er åndeligt døde.

Vi stiller ofte os selv spørgsmålet: Hvorfor har denne mand
fremgang i livets og frelsens plan, når hans næste, som er lige så
intelligent og dygtig og tilsyneladende har samme vidnesbyrd og
myndighed og måske større myndighed, står stille? Det skal jeg
sige jer. Den ene holder vor himmelske Faders bud, og den
anden holder dem ikke. Frelseren siger, at den, som holder hans
bud, elsker ham, og at den, der holder Guds bud, vil være elsket
af Faderen, og Sønnen siger, at han vil elske ham, og han vil give
sig til kende for ham (se Joh 14:21).

Herren fortæller os også, at de, som hører hans ord og hand-
ler derefter, skal ligne den kloge mand, som byggede sit hus på
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klippen, og da regnen kom, og floderne steg, og stormene suste
og ramte huset, faldt det ikke, for dets grund var lagt på klippen.
Men de, som til gengæld havde hørt hans ord og ikke handlede
derefter, sammenlignede Frelseren med en tåbe, som byggede
sit hus på sand. Og da skybruddet kom, og floderne steg, og
stormene suste og slog imod huset, faldt det, og dets fald var
stort (se Matt 7:24-27). Der er mange sidste dages hellige, som
bygger deres hus på sand. De holder ikke de bud fra vor him-
melske Fader, som vi får fra tid til anden gennem hans inspire-
rede tjenere.

Hvis nu vi har evangeliet (og det ved vi, at vi har), så siger jeg
til hver enkelt sidste dages hellig, som ønsker at vokse og udvikle
sig i evangeliet, at han må holde Guds bud. Når vi holder Guds
bud og lever på en måde, som er Gud velbehagelig, bliver vi fyldt
med barmhjertighed, langmodighed og kærlighed til vore med-
mennesker, og vi vokser og udvikler os i alle de ting, som er med
til at forædle os, og til at vi finder behag hos Gud. Vi får også kær-
lighed og tillid fra vores omgangskreds. Det er ved udførelsen af
vores almindelige og enkle hverdagspligter, at vi udvikler os i
Guds Ånd.6

Jeg glæder mig overordentligt over Jesu Kristi evangelium,
som er blevet åbenbaret i denne tid, og jeg ønsker inderligt, sam-
men med resten af de sidste dages hellige, at kunne sætte mit liv
i orden, så mit sind aldrig vil blive formørket, og så jeg aldrig vil
afvige fra sandheden eller bryde nogen af de pagter, som jeg har
indgået med Herren. Jeg ønsker inderligt at kende min himmel-
ske Faders vilje og at have evne til og karakterstyrke til at udføre
denne i mit liv. Jeg nærer det samme ønske for de sidste dages
hellige. Jeg er fuldt ud klar over, at han vil velsigne os og hjælpe
os i vores arbejde i forhold til vores flid, trofasthed og ydmyghed
i at holde Guds bud, og det er enhvers pligt at søge Herren
inderligt og lære hans veje at kende.7

I Herrens kærlige forsyn vil ethvert menneske, som efterlever
Jesu Kristi evangelium, før eller siden modtage den kostbare
ting, som kaldes et vidnesbyrd om hans evige beskaffenhed, et
vidnesbyrd om det værks guddommelighed, som vi er en del af.
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Der findes ingen mennesker, der yder de ofre, som vi gør; for
os er det blot ikke et offer, men et privilegium - privilegiet at
udvise lydighed, privilegiet at indgå i et aktivt fællesskab med vor
Fader i himlen og gøre os fortjent til de udsøgte velsignelser,
som loves dem, der elsker ham og holder hans bud.8

Ingen forhindringer er uovervindelige, når Gud befaler, og vi
adlyder … Nephi [sagde]: »Thi jeg ved, at Herren ikke giver
menneskene nogen befaling, uden at han åbner en udvej for
dem, så at de kan udføre det, som han befaler dem« (1 Nephi
3:7). Lad os forstå dette, og at overholdelse af Guds bud vil give
os hans Ånds lys og inspiration. Så vil vores hjertes ønske være
at kende Herrens vilje, og vi vil bede om styrke og evne til at
udføre den og derved følge i vor Herre og Mesters Jesu Kristi
fodspor.9

Når vi gør vores pligt og får større tro og vidnesbyrd, 
kan modstanderen ikke føre os på afveje

Djævelen er rede til at forblænde os med verdslige ting, og
han vil hellere end gerne frarøve os det evige liv, den største af
alle gaver. Men det kan djævelen ikke, og der er ikke givet ham
nogen magt til at omstyrte nogen sidste dages hellig, som holder
Guds bud. Modstanderen har ingen magt til at ødelægge men-
neskenes sjæle, hvis vi gør vores pligt. Hvis vi ikke er helt ærlige
over for Gud, svækker vi os selv, så har vi ødelagt en del af det
værn, som beskytter os, og så kan djævelen komme ind. Men
intet menneske har nogensinde mistet sit vidnesbyrd om evan-
geliet, intet menneske har nogensinde vendt sig mod højre eller
mod venstre, som har haft kundskab om sandheden, som har
passet sine pligter, som har holdt visdomsordet, som har betalt
sin tiende, og som har udført sine kaldelser og pligter i sin stil-
ling og kaldelse i Kirken.

Der er dem, som altid beder om at få at vide, hvad Herren
ønsker af dem, og som synes at være tøvende i den henseende.
Jeg er fuldstændig overbevist om, at det eneste, som Herren
ønsker af jer og mig og af enhver anden mand eller kvinde i
Kirken, er, at vi yder vores bedste og holder Guds bud.10
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Vis mig en mand, som deltager i alle sine kvorumsmøder, og
som udfører alle sine pligter i det ward, han bor i, og som beta-
ler en ærlig tiende, så vil jeg vise jer en mand, som er fuld af
Guds Ånd, og som vokser og udvikler sig i sit vidnesbyrd om
evangeliet. Find mig så til gengæld en mand, som har set engle,
som har fået vidunderlige tilkendegivelser, som har set djævle
blive uddrevet, som er rejst til verdens ende for at forkynde
evangeliet, og som dog ikke holder Guds bud, så vil jeg vise jer
en mand, der kritiserer Herrens salvede og finder fejl ved det,
som præsidenten gør, og ved hvor han færdes, hvad han beskæf-
tiger sig med, og hvordan han styrer Kirkens anliggender …

I vil se, at de, som ikke gør deres pligt, altid beklager sig over
nogen, som gør deres pligt, og kommer med undskyldninger for
sig selv. Jeg har aldrig mødt en mand, som holdt Guds bud, der
havde noget at kritisere ved nogen form for ledelse af Kirkens
anliggender. Forsømmelse af vore pligter og undladelse af at
holde Guds bud formørker menneskets sind, og Herrens Ånd
bliver trukket tilbage. Det kan vi læse i Lære og Pagter: »Thi selv
om et menneske har haft mange åbenbaringer og haft magt til at
gøre mange kraftige gerninger, må han dog falde og pådrage sig
en retfærdig Guds vrede, dersom han roser sig af sin egen styrke,
ringeagter Guds råd og følger sin egen viljes og sine syndige lys-
ters drift« (L&P 3:4).11

Jeg er så praktisk sammensat, at når en sidste dages hellig for-
tæller mig, at han ved, at han tager del i Guds værk, at han ved,
at dette er Herrens værk, at han ved, at Joseph Smith var en
inspireret profet, at han ved, at de mænd, som leder Kirken i
dag, er Guds inspirerede tjenere, og sådan en mand slet ikke
tager notits af de indlysende, simple pligter, som han belæres
om dag efter dag, måned efter måned og år efter år - så har jeg
ikke den store tiltro til sådan en mand.12

Der er ingen fare for, at nogen mand eller kvinde mister sin
tro på denne Kirke, hvis han eller hun er ydmyg, beder og er
pligttro. Jeg ved ikke af nogen sådan person, som har mistet sin
tro. Ved at gøre vores pligt vokser troen, indtil den bliver til fuld-
kommen kundskab.13
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Jeg har set mænd og kvinder falde fra Kirken, og jeg har næs-
ten uden undtagelse set frafaldet komme gradvist over dem.

Når man følger pligtens vej, er det som at stå foran en række
pæle, og hver pæl står lige i rækken. Men træd så ét skridt til
siden, og så ser alle pælene ud, som om de ikke står lige. Jo
længere man kommer væk fra den lige linie, desto mere skævt vil
pælene se ud til at stå. Det er pligtens lige og snævre sti, som vil
føre jer og mig tilbage til Guds nærhed.14

Budene hjælper os med at forberede os til at 
bo hos vor himmelske Fader

Herren, som ved, hvad der er bedst for jer og for mig og for
hver enkelt, har givet os love, som vil gøre os mere ligesom Gud,
hvis vi adlyder dem, og de vil gøre os mere egnede og kvalificere
og forberede os til at komme tilbage til vor himmelske Faders
nærhed og modtage denne ros: »Godt, du gode og tro tjener«
(Matt 25:21).

Det er det, som vi arbejder hen mod.

Vi befinder os i en skole, hvor vi tilpasser os, kvalificerer os og
forbereder os, så vi kan være værdige til at kunne komme tilbage
og bo i vor himmelske Faders nærhed, og den mand, som hæv-
der at vide, at han ved, evangeliet er sandt og så ikke efterlever
det, holder ikke Guds bud. Sådan en mand vil aldrig opnå den
styrke, kraft, værdighed og de egenskaber i Guds Kirke og rige,
som han ville opnå, hvis han holdt Guds bud.15

Den bedste kurs, vi kan følge, er at udføre de daglige pligter,
vi får. Således belønnes et menneske på sin vej, når det vandrer
ad den sti, som fører til frelse.16

Succes i vor Skabers øjne er ofte, ja, faktisk næsten altid, det
stik modsatte af menneskers mål for succes. Det sker ofte, at en
mand, der har tjent penge, fremhæves som succesrig, men man
skænker det ikke en tanke, hvordan han er kommet til sin for-
mue, eller hvad han bruger den til i sin vilde kamp for denne ver-
dens ting, som ikke har nogen varig værdi, han har måske
ødelagt alle sine medfødte finere følelser og berøvet sig selv for
privilegiet at kunne bo hos sin Skaber i det næste liv …
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Lad os alle gøre vor himmelske Faders vilje i dag, og da vil vi
blive rede til morgendagens pligter og også til de kommende
evigheder. Glem aldrig, at det er den kostelige perle - evigt liv -
som vi arbejder på at opnå. Kun den, hvis gerninger i livet kan
sikre dette, vil blive succesrig.17

Hvis vi ser nærmere på livets og frelsens plan, og hvis vi ser
nærmere på de bud, vi har fået som medlem af Guds Kirke, vil vi
forstå, at hvert enkelt af disse bud er givet alene med det formål
at gavne os, så vi kan blive lærde, så vi kan kvalificere os og for-
berede os til at komme tilbage og bo i vor himmelske Faders
nærhed. Disse forpligtelser er til for at gøre os guddommelige af
natur. De er til for at gøre os til guder og for at tilpasse og kvali-
ficere os, så vi, som det loves, kan blive vor Herre og Frelser Jesu
Kristi medarvinger og bo sammen med ham i Gud den Evige
Faders nærhed i alle de utallige evigheder.

Formålet med, at vi er sat her på jorden, er, at vi skal arbejde
hen mod at opnå ophøjelse, så vi kan forberede os til at komme
tilbage og bo hos vor himmelske Fader; og vor Fader, som ken-
der menneskenes fejl og mangler, har givet os visse bud, som vi
skal adlyde, og hvis vi vil sætte os ind i disse krav og de ting, som
påhviler os, vil vi indse, at de alle er til for vores gavn og udvik-
lings skyld. Livets skole, som vi befinder os i, og de ting, som vor
himmelske Fader lærer os, vil gøre os til netop det, som han
ønsker, så vi kan være rede til at bo hos ham.18

Her, sidste dages hellige, er det bærende princip: Lad os
erkende, at Gud er mægtigere end hele verden. Lad os erkende,
at hvis vi trofast holder Guds bud, vil hans løfter blive opfyldt
helt til punkt og prikke. For han har sagt, at ikke det mindste
bogstav eller den mindste tøddel skal falde uopfyldt til jorden
(se Matt 5:18). Problemet er, at menneskesjælenes modstander
forblænder deres sind. Han kaster så at sige støv i øjnene på
dem, og de forblændes af verdslige ting. Folk samler sig ikke
skatte i himlen, hvor møl og rust ikke fortærer, og hvor tyve ikke
bryder ind og stjæler (se Matt 6:19-20), men de tragter efter
verdslige ting, og modstanderen får magt over dem.

Jeg siger til jer, sidste dages hellige, at den kostelige perle er
evigt liv. Gud har fortalt os, at den største gave af alle, som han
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kan skænke menneskene, er evigt liv (se L&P 14:7). Vi arbejder
for at opnå denne store gave, og vi vil få den, hvis vi holder Guds
bud. Men det vil ikke gavne os blot at hævde og forkynde i alle
verdenshjørnerne, at dette er evangeliet, men det vil gavne os,
hvis vi gør Guds vilje.19

Den allervigtigste ting er, at I og jeg finder ud af, om vi vand-
rer på den lige og snævre sti, som fører til evigt liv, og gør vi ikke
det, hvori har vi da ladet modstanderen forblænde vores sind og
få os til at vige bort fra denne sti, som fører tilbage til Guds nær-
hed? Vi bør hver især ransage vores hjerte for at se, hvor vi har fej-
let, og dernæst bør vi flittigt bede vor himmelske Fader om hans
Helligånds hjælp, så vi kan komme tilbage ind på den lige sti.20

Det siges … at vi ikke gør alt, hvad vi kan. Jeg tror ikke, at
noget menneske lever op til sine idealer, men hvis vi stræber
efter det, hvis vi arbejder på, hvis vi forsøger efter bedste evne at
blive bedre hver dag, så går vi i den rigtige retning. Hvis vi for-
søger at råde bod på vore mangler, hvis vi lever på en sådan
måde, at vi kan bede Gud om lys, kundskab og intelligens og
frem for alt om hans Ånd, så vi kan overvinde vore svagheder, og
så kan jeg fortælle jer, at vi er på den lige og snævre sti, som fører
til evigt liv; da har vi intet at frygte.21

Der findes kun én sikker vej for de sidste dages hellige, og det
er pligtens vej. Det er ikke kun et vidnesbyrd, det er ikke forun-
derlige tilkendegivelser, det er ikke kundskab om, at Jesu Kristi
evangelium er sandt, og at det er frelsens plan - det er faktisk
ikke kundskab om, at Frelseren er Forløseren, og at Joseph
Smith er hans profet, som vil frelse jer og mig, men det er over-
holdelse af Guds bud og det at leve som sidste dages hellig.22

Forslag til studium og samtale

• I hvilke henseender er lydighed »ikke et offer, men et privile-
gium«? Hvordan bliver overholdelse af hans bud til en glæde,
når hjertet er fyldt med Guds kærlighed?

• Hvilke erfaringer har I, som bekræfter den kendsgerning, at
Gud er bundet til at opfylde sine løfter, når vi gør, som han
befaler? (Se også L&P 82:10).
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Udholdenhed

Udholdenhed i vores stræben efter retfærdige ønsker 
kan hjælpe os med at udvikle vore talenter, 

nå vore åndelige mål og tjene andre.

Fra Heber J. Grants liv

Hele livet igennem arbejdede Heber J. Grant flittigt for at blive
bedre, idet han troede på, at »hvert eneste menneske kan blive
bedre fra dag til dag og fra år til år og blive bedre til at udføre
tingene i årenes løb.«1 Han blev kendt for sin udholdenhed, og
man sagde om ham, at »han aldrig kritiserede andre menneskers
svagheder, men førte krig mod sine egne.«2 Han fortalte føl-
gende beretning om et tidspunkt i sin ungdom, hvor han udviste
udholdenhed:

»Da jeg blev medlem af en baseball-klub, spillede drengene på
min egen alder og dem, der var lidt ældre, i første division, dem,
der var yngre end mig, spillede i anden division, og dem, der var
endnu yngre, spillede i tredje division, og dem spillede jeg sam-
men med. En af årsagerne hertil var, at jeg ikke kunne kaste bol-
den fra én base til den næste; en anden årsag var, at jeg ikke var
stærk nok til at svinge battet og løbe godt nok. Når jeg samlede
en bold op, råbte drengene gerne: ›Kast den herover, tøsedreng!‹
Mine små kammerater morede sig så meget over mig, at jeg høj-
tideligt lovede mig selv, at jeg ville spille baseball på det hold,
som ville vinde mesterskabet i Territory of Utah.

Dengang levede min mor af at have logerende boende, og jeg
pudsede deres støvler, indtil jeg havde sparet en dollar sammen,
som jeg investerede i en baseball-bold. Jeg tilbragte timevis med
at kaste bolden op mod naboens Edwin D. Woolleys lade, hvil-
ket medførte, at han kaldte mig den mest dovne dreng i 13.
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Ward. Jeg havde ofte så ondt i armen, at jeg knap nok kunne
falde i søvn om aftenen. Men jeg blev ved med at træne, og til
sidst lykkedes det mig at komme med i vores klubs anden divi-
sion. Senere meldte jeg mig ind i en bedre klub, og med tiden
kom jeg til at spille med på det førstedivisionshold, som vandt
Territoriets mesterskab. Da jeg dermed havde opfyldt, hvad jeg
havde lovet mig selv, trak jeg mig tilbage fra baseballbanen.«

Præsident Grant erkendte senere, at han »delvist [havde] for-
spildt« de »timer, dage, uger og måneder«, som han havde til-
bragt med at kaste en baseballbold op mod sin nabos lade. Han
sagde: »Jeg fik den tanke, at jeg ikke … beskæftigede mig med
det, som jeg af naturen er bedst til … Men der var én ting, som
min erfaring som baseballspiller gav mig, nemlig opfyldelse af
noget, som jeg havde lovet mig selv.«3

Den unge Heber J. Grant blev også udholdende ved, indtil
han lærte at spille kugler, blev bedre til grammatik og udviklede
en smuk håndskrift.

Heber J. Grant udviklede i sin ungdom udholdenhed. Han sagde senere: 

»Jeg kender ingen let opskrift på succes. Hold ud, hold ud, HOLD UD;

arbejd, arbejd, ARBEJD - det er det, der tæller i livets kamp.«
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I sin ungdom havde han lært, hvad udholdenhed kan føre til,
og han anvendte fortsat dette princip, da han blev ældre. Han
besluttede sig for eksempel for, at han ville lære at synge. Han
mindedes: »Lige fra jeg var en dreng på ni år, prøvede jeg at
synge. Jeg prøvede om og om igen uden noget videre held. Da
jeg var omkring 43 år gammel, havde jeg en privatsekretær med
en smuk barytonstemme. Jeg sagde til ham, at jeg ville give hvad
som helst for at kunne synge rent. Han lo og sagde: ›Alle, som
har en stemme og udholdenhed, kan synge.‹ Jeg udnævnte ham
straks til min sanglærer.

Samme aften begyndte mine sangtimer. Efter to timers øvelse
kunne jeg stadig ikke synge en eneste linie af den sang, vi havde
øvet. Efter at have øvet mig på denne sang mere end 5000 gange,
begik jeg en stor fejl ved at forsøge at synge den offentligt. Jeg
øvede mig på den i endnu et halvt år. Nu kan jeg lære en sang på
et par timer.«4

Præsident Grant så humoristisk på sin kamp for at lære at
synge, og han lod sig ikke afskrække af sine fejl eller andres lat-
ter og kritik. I en tale til de unge i Kirken sagde han:

»Da jeg lærte at synge … øvede jeg mig en dag på [en bestemt
sang] tolv gange i træk. Den var på tre vers; så jeg sang 36 vers,
og jeg talte, at jeg lavede fem fejl i hvert vers, hvilket giver 180
fejl ved én gennemgang, og det anede jeg intet om. I den første
tid, hvor jeg begyndte at lære at synge, tog det mig tre til fire
måneder at lære to lette salmer. For nogle få uger siden lærte jeg
en salme på tre timer - en halv times øvelse hver aften i seks
dage, og så var den der.«5

Præsident Heber J. Grant citerede ofte følgende, som til tider
tilskrives Ralph Waldo Emerson: »Det, som vi bliver ved med at
gøre, bliver lettere for os - ikke fordi tingen har ændret sig, men
fordi vores evne til at udføre det, er blevet større.«6 Denne
kendsgerning var præsident Grant et eksempel på, især ved at
tjene Herren. Trods vanskeligheder såsom fattigdom og hans fars
tidlige bortgang vedblev han med at holde budene, udførte sine
kaldelser i Kirken og gjorde alt, hvad han kunne for at opbygge
Guds rige på jorden.
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Heber J. Grants lærdomme

Vi kan nå et hvilket som helst gavnligt mål, 
hvis vi er udholdende

Jeg tror på, at vi kan nå et hvilket som helst mål, som vi sætter
os for, og der er ikke nogen dreng eller pige, som bør sætte sig
ned og sige, at de ikke vil gøre noget, fordi de ikke kan gøre det
lige så godt som andre. Gud har givet nogle mennesker ti talen-
ter, andre kun ét, men for dem, som udvikler dette ene talent, vil
den dag komme, hvor de i høj grad vil overgå dem, som har ti
talenter, men som ikke udvikler dem.7

Pålidelighed, udholdenhed og beslutsomhed er de egenska-
ber, som vil hjælpe jer med at vinde livets kamp.8

Jeg tror på, at har vi ikke ambitioner om at nå noget og om at
gøre ting, så opnår vi meget lidt i livets kamp. Der er ikke noget
i øjeblikket, som kan gøre mig mere ked af det end at se alle dem
blandt vores folk, som mister deres integritet samt hengivenhed
for og ambition om at udrette noget. I mine øjne er det helt for-
kert. Hver enkelt bør nære et ønske om at udvikle deres evner til
at udrette forskellige ting. Vi opnår intet udelukkende med vil-
jestyrke og ønsker. Vi må foruden at nære ønsket også arbejde
for at nå de ting, vi ønsker. Jeg er sikker på, at en ung mand, som
er fuldt ud tilfreds med det, han gør, selv om det måske er meget
lidt, og som ikke har nogen ambitioner om at udrette mere, går
i stå. Men jeg er overbevist om, at enhver kan udvikle sig fra dag
til dag og fra år til år og blive bedre til at gøre tingene i årenes
løb. Det tror jeg på af hele mit hjerte.9

Det er ved træning og øvelse, at vi bliver dygtige til enhver af
livets hverv og sysler, det gælder ting både af religiøs og verdslig
karakter.10

Jeg kender ingen let opskrift på succes. Hold ud, hold ud,
HOLD UD; arbejd, arbejd, ARBEJD - det er det, der tæller i livets
kamp.11
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Det kræver udholdenhed at blive på stien, 
som fører til evigt liv

Jeg er klar over, at det kræver en vedvarende indsats fra hver
eneste af os, hvis vi ønsker at gøre vores liv til en succes. Det
kræver slet ingen indsats at trille ned ad bakken, men det kræver
en indsats at klatre op ad bakken til toppen. Det kræver ingen
anstrengelse at gå på den brede vej, som fører til undergang,
men det kræver anstrengelse at holde sig på den lige og snævre
sti, som fører til evigt liv.12

Jeg mener, at vi bør lære aldrig at miste modet … Jeg tror på,
at vi kan beslutte os inderst inde til ved og med Gud vor him-
melske Faders velsignelser at udrette en bestemt ting, og da
giver Gud os evnen til at nå denne ting; men når vi lægger os ned
og mister modet, og når vi ser op på bjergets tinde og siger, at
det er umuligt at komme op til toppen, og vi aldrig gør os nogen
anstrengelse for det, så vil vi aldrig nå det.

Nephi sagde til sin far, at han ville gå og gøre det, som Herren
har befalet (se 1 Nephi 3:7), og da det ikke lykkedes hans brødre
at få pladerne, og de kom modløse tilbage, mistede han ikke
modet … Han sagde til sine brødre: »Så sandt som Herren lever,
og vi lever, vil vi ikke vende tilbage til vor fader i ørkenen, førend
vi har udført det, som Herren har befalet os« (1 Nephi 3:15). Vi
bør som sidste dages hellige huske på, at det lykkedes Nephi; vi
bør huske på, at trods forhindringer sikrede han sig pladerne,
som indeholdt Guds dyrebare ord; at han sikrede sig den uvur-
derlige optegnelse; den var uvurderlig for hans efterkommere,
og uden den havde det været svært for mange af dem at have
fundet den lige og snævre sti, som fører til evigt liv.

Hvis der er én person i Mormons Bog, som jeg har beundret,
og hvis eksempel jeg gerne har villet efterligne, så er det Nephi
fra fordums tid. Han lod sig aldrig afskrække, mistede aldrig
modet, var altid rede, altid fast besluttet på at arbejde efter bed-
ste evne, så Guds hensigter kunne udføres.13

Hvis I ønsker at vide, hvordan man opnår frelse, kan jeg for-
tælle jer det: Det er ved at holde Guds bud. Ingen magt på jor-
den og ingen magt under jorden vil nogen sinde kunne hindre
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jer eller mig eller nogen anden sidste dages hellig i at opnå
frelse, på nær os selv. Vi er bygmester for vores eget liv, ikke kun
i livet her, men i det kommende liv i evigheden. Vi kan selv
udføre enhver pligt og forpligtelse, som Gud har krævet af men-
neskene. Vi har aldrig fået noget bud, uden at Gud har givet os
mulighed for at holde dette bud. Lykkes det os ikke, så er vi, og
kun vi, ansvarlige for at det ikke er lykkedes, for Gud skænker
sine tjenere, lige fra Kirkens præsident og ned til det mindste
medlem, al den evne, al den viden og al den styrke, der er nød-
vendig for at udføre enhver pligt og forpligtelse, som påhviler
dem at udføre på trofast, flittig og rigtig vis, og kun vi vil kunne
kræves til ansvar, hvis vi svigter i denne henseende.14

Tro og viden uden gerning er værdiløst. Alverdens kundskab
ville ikke gøre nogen gavn, hvis vi ikke også anvender denne
kundskab. Vi er vores egen tilværelses arkitekt og bygmester, og
hvis vi ikke gør brug af vores viden og udfører de pligter, som
påhviler os, bliver vores liv et nederlag.15

Der findes ingen pligt og ingen lov i Kirken, som vi ikke kan
opfylde med vor himmelske Faders hjælp. Herren vil give os
styrke og evne til at udføre enhver pligt og ethvert stykke
arbejde, som vi skal udføre, på en måde, der er antagelig i hans
øjne. Det eneste spørgsmål er: Har vi viljen til at gøre det? I går
hørte jeg om en [mand], som sagde, at han ikke kunne holde op
med at drikke kaffe. Jeg tror ikke, at den mand taler sandt. Jeg
tror, at han mangler vilje til at forsøge at aflægge denne vane.16

Jeg har mødt mange, som har sagt: »Hr. Grant, hvordan vil De
forklare, at mange af dem, der har båret vidnesbyrd om deres
viden om, at det værk, der er kendt som mormonismen, er gud-
dommeligt, og at profeten Joseph Smith havde en guddommelig
mission, og derefter har vendt sig bort fra de sidste dages helliges
evangelium og er blevet bitre modstandere af den?« Jeg svarer gan-
ske enkelt, at uanset hvilket vidnesbyrd de måtte modtage, eller
hvilket lys og hvilken intelligens der måtte komme til dem fra Gud,
er ingen mand, kvinde eller barn nogen sinde blevet lovet, at de
vil fortsætte trofast og urokkeligt ad den lige og snævre sti, som
fører til evigt liv, hvis de holder Guds bud. Jeg kender ingen blandt
de sidste dages hellige, som trofast har bedt familiebønner og per-
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sonlige bønner, har deltaget i deres møder ude i samfundet og i
deres kvorum, og som har været rede og villige til at betale en tien-
dedel af deres årlige indtægt i tiende til Herren, og som har over-
holdt det, som blandt os kaldes visdomsordet - jeg kender intet
sådant menneske, siger jeg, som er faldet ved vejen. Men jeg ken-
der til mange, der, til trods for at de har modtaget mange store og
forunderlige tilkendegivelser, er faldet ved vejen, fordi de har for-
sømt deres pligter og ansvar som sidste dages hellige.

En af de store ting, som [modstanderen] udnytter, er, at vi alle
er ringe, svage mennesker, som fuldt ud er klar over vore svaghe-
der, og han forsøger at benytte sig af vores viden herom for at ind-
gyde os den tanke, at vi ikke duer til noget, og at det, som vi gør,
er spild af tid. Men vi kan være forvissede om, at hvis vi gør os
umage i de små pligter, som påhviler os i hverdagen, vil vi være
parate til større pligter, når der, i Herrens kærlige forsyn, vil
komme større opgaver, som vi skal udføre i hans værks interesse.18

Jeg ønsker at indprente i de unge [menneskers] sind, at fordi
tingene ikke er lykkedes for dem hidtil, eller de ikke har levet
korrekt, skal de aldrig føle, at der ikke er noget håb for dem i
fremtiden. Der findes ingen af vor Herre og Mester, Jesu Kristi,
lærdomme som er mere enkel end den, at vi ikke vil blive lagt til
last for nogen af vore fortidige synder, hvis vi omvender os og
ophører med dem og fremover arbejder flittigt for det, der er
rigtigt.19

Vi bør være ihærdige med at hjælpe andre

Jeg har ofte fortalt om en oplevelse, som doktor Karl G.
Maeser havde. Han fortalte, hvordan en fattig enke var kommet
til ham med sin søn. Hun meddelte bror Maeser, at dette var
hendes eneste søn, og at hun havde arbejdet som vaskekone for
at spare de nødvendige penge sammen til at sende ham på
Brigham Young University, fordi hun havde hørt, at bror Maeser
kunne rette op på trodsige drenge. Hun fortalte bror Maeser, at
hun ikke kunne styre drengen, at biskoppen og hans rådgivere
ikke kunne stille noget op med ham, og at de betragtede ham
som en uartig dreng.
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Drengen begyndte i skolen og lavede snart ballade. Bror Maeser
fortalte, hvordan han brød alle reglerne i skolen. Lærerne kunne
ikke stille noget op med ham, og han havde en dårlig indflydelse
på andre i skolen. Bror Maeser tøvede med at udvise ham, fordi
han tænkte på den fattige enke, som havde arbejde som vaske-
kone, så hendes eneste søn kunne gå i skole. Derfor fandt han sig
i denne ligegyldige, trodsige dreng, indtil han ikke længere kunne
holde det ud. Så udviste han ham omsider fra skolen.

Næste morgen kl. otte, så snart bror Maeser var kommet hen
på sit kontor, bankede det på døren. Da han åbnede døren, stod
drengen der. Bror Maeser sagde, at da han så drengen og tænkte
på al den ballade, han havde lavet i skolen, havde han »bare lyst
til at slå ham lige mellem øjnene.« Det var hans første tanke om
den dreng, der var blevet udvist dagen før.

Drengen sagde: »Bror Maeser, bror Maeser, giv mig bare én til
chance.«

Bror Maeser [mindedes senere]: »Dér stod jeg, lamslået over,
at drengen ville bede om en chance til. Han troede ikke, at jeg
ville give ham en chance til, og han sagde: ›Bror Maeser, giv mig
bare én til chance.‹«

Bror Maesers stemme knækkede over, da han fór hen mod
drengens udstrakte, bønfaldende arme og omfavnede og kys-
sede ham og lovede ham 100 chancer.

»Nå«, sagde bror Maeser, »hvad siger du så? Denne dreng er
biskoprådgiver i den selv samme by, hvor han engang var som et
råddent æg!« …

Dette er den form for bonus, som tæller - bonus i form af men-
neskelige værdier. Det tålmodige, utrættelige arbejde, som vi
udfører under bøn for vore unge mennesker, der har behov for
hjælp, og dem, der generelt af den ene eller anden årsag har
trukket sig tilbage fra os, kommer ofte tilbage og belønner os
med ubeskrivelig glæde og tilfredshed i årene fremover.

Må vi arbejde længe og uophørligt med tålmodighed, tilgi-
velse, bøn og beslutsomhed blandt alle sådanne, som har behov
for vores hjælp!20
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Forslag til studium og samtale

• Hvilke oplevelser har I haft, hvor Herren har velsignet jer for
jeres udholdenhed?

• Hvad motiverer os til at være udholdende i vore pligter over
for Herren?

• Hvilke problemer burde vi være rede til at klare, hvis vi
udholdende udvikler vore talenter og evner, efterlever
budene og hjælper andre?

• Hvorfor er det nødvendigt med udholdenhed i vores indsats
for at leve retskaffent og få evig succes? (Se også 1 Nephi
13:37; 3 Nephi 27:16; L&P 14:7).

• Præsident Grant gav udtryk for sin beundring af profeten
Nephi. Hvilke ligheder kan I se mellem Nephi og præsident
Grant? Hvad kan I gøre for at følge deres eksempler?

• Hvorledes kan vi tjene dem, der har »trukket sig tilbage fra os«?

• På hvilke måder er I blevet velsignet på grund af andres udhol-
denhed og indsats?
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Trøst i dødens stund

Vor himmelske Faders fred og trøst kan have en helende
virkning for alle, som sørger over deres kæres bortgang.

Fra Heber J. Grants liv

»I tider med sygdom og død«, skrev Lucy Grant Cannon, præ-
sident Heber J. Grants datter, »har far haft overordentlig sjæls-
styrke. Da hans søn [den 7-årige Heber Stringham Grant] lå i
sengen i over et år og i de sidste måneder af sit liv så ofte havde
stærke smerter, sad far ved hans seng i timevis ad gangen for at
berolige ham. Han var på hans værelse og sammen med ham så
meget som muligt, og da han gik bort, fandt far sig tålmodigt i
hans bortgang, skønt han vidste, at hvad angik jordiske efter-
kommere, så ville han sikkert ikke få en søn, som kunne føre
hans navn videre. Hans store tro, som for os virkede fuldkom-
men, har været en styrke og en støtte for os hele livet.«1

Når præsident Grant talte om sorgen over at miste sine kære,
talte han med en medfølelse, som kom af personlig erfaring.
Foruden hans søn, Heber, var yderligere seks familiemedlemmer
døde forud for ham. Han var ni dage gammel, da han mistede sin
far. I 1893 gik hans hustru, Lucy, bort i en alder af 34 år, efter tre
års lang kamp med svær sygdom. Hans eneste anden søn, femå-
rige Daniel Wells Grants, bortgang fulgte to år senere. I 1908,
kort tid efter at præsident Grant og hans hustru, Emily, var kom-
met tilbage fra mission i Europa, krævede mavekræft Emilys liv.
Et år senere, sørgede præsident Grant over sin mors bortgang. I
1929, elleve år efter han blev indsat som Kirkens præsident, gik
hans datter, Emily, bort i en alder af 33 år.

Præsident Grant var stærkt berørt af disse tab. Under Lucys
sygdom skrev han i sin dagbog: »Lucy føler, at hun ikke har
nogen mulighed for at blive rask, og vi har haft nogle alvorlige
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samtaler i dag og har begge fældet tårer ved tanken om vores
ventede adskillelse. Jeg kan ikke lade være med at frygte, at hen-
des liv ikke bliver skånet.«2

Selv om præsident Grant frygtede, at noget sådant ville ske,
fandt han håb og fred ved at sætte sin lid til evangeliet. Han
sagde, at han aldrig havde overværet et trofast medlems begra-
velse uden at takke Herren »for Jesu Kristi evangelium og for den
trøst, som det giver os i sorgens og dødens stund.«3 Han fortalte,
at han havde oplevet denne »trøst« ved sin søn, Hebers, bort-
gang: »Jeg ved, at da min sidste søn gik bort (jeg har kun fået to),
var der på det tidspunkt en fredfyldt atmosfære i hjemmet, en
trøst og en glæde, som overgår enhver beskrivelse for folk, som
ikke kender noget til evangeliet og om den fred, som det giver i
vores hjerte.«4

Heber J. Grants lærdomme

Evige sandheder kan trøste os, når vore kære dør

Hvor må det være en bitter lidelse og sorg for dem, som ikke
ser noget på den anden side af graven andet end begyndelsen på
en evig nat og glemsel. For folk, som tror således, har døden
brod, og graven vinder sejr. For dem er selv denne jords herlig-
hed blot som de sidste gnister fra et lys i et uendeligt mørke.

Men for den troende er døden blot en genoptagelse af det liv,
som man har afbrudt, inden man kom til jorden.5

Jeg kan aldrig tænke på mine kære, min kære mor og dem, der
er gået bort, som liggende i graven. Jeg glæder mig over det sam-
vær, de har, og over den nydelse de har ved at mødes med deres
kære på den anden side.6

Vi er selvfølgelig aldrig rede til døden, uanset hvornår den
kommer. Jeg ved, at jeg i mit eget tilfælde var overbevist om, at
eftersom min mor havde haft så godt et helbred, så ville hun
blive mindst 100 år, og det var et stort chok, da hun døde 12 år
før den tid.

Jeg har altid været taknemmelig for Jesu Kristi evangelium,
livets og frelsens plan, men jeg er aldrig så taknemmelig for
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sandheden som ved disse [begravelser]. Den fuldkomne og fuld-
stændige kundskab, vi som sidste dages hellige har om det
værks guddommelighed, som vi er en del af, den fuldkomne for-
visning om, at hvis vi har været trofaste, vil vi få privilegiet at
komme tilbage til dem, som vi har elsket, og som er gået forud
for os, når livet er forbi, og forvisningen om at vi vil blive gen-
forenet med vor himmelske Fader, vor Forløser, profeten Joseph
Smith, patriarken Hyrum Smith og alle de store mænd og
kvinder, der har viet deres liv til denne sag, giver os fred og
glæde i hjertet i sådanne tilfælde, hvilket jeg er sikker på, at
ingen ord, som jeg kan finde, eller som nogen anden kan finde,
kan beskrive fuldt ud.7

For en sidste dages hellig er den sorg, som dødsfald forårsa-
ger i vores hjem og hjerte, mere eller mindre det samme, som vi
føler, når vi for en tid kaldes til at tage afsked med vore kære, der
rejser ud i missionsmarken, eller som flytter væk for en tid. Den
frygtelige smerte, som jeg har set hos dem, der ikke kender sand-
heden, tror jeg aldrig kan trænge ind i en ægte sidste dages hel-
ligs hjerte.8

Når de, som vi beundrer og elsker, skal tage afsked med
nogen, de holder af, er jeg ofte ked af, at vi ikke kan løfte den sorg
fra deres skuldre, som de i deres svære stunder er nedsunket i.

Men vi forstår, at vor Fader i himlen kan hele knuste hjerter,
at han kan bortjage sorg, og at han kan vise vej til glæde og til-
fredshed og de velsignelser, der kommer gennem lydighed mod
Herren Jesu Kristi evangelium, for vi forstår virkelig, og vi har
den overbevisning, at det er vor himmelske Faders vilje, at vi skal
leve videre, og at vi ikke er færdige med at eksistere, når dette
dødelige legeme er lagt i graven.

Det er en meget stor velsignelse, at vi i kraft af Herrens forsyn
og de åbenbaringer, som vor himmelske Fader har givet os, har
vished om, at ånden og legemet engang vil blive genforenet,
trods den vantro, der hersker i verden i dag - og der hersker gan-
ske vist stor skepsis og vantro i denne henseende. Men trods
dette har vi forvisning gennem de åbenbaringer, som er givet af
Herren vor Gud, om at det er Guds hensigt, at legeme og ånd for
evigt bliver forenet, og at den tid kommer, da vi i kraft af Guds
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velsignelse og nåde ikke længere vil have sorg, men vi vil have
besejret alle disse ting, som prøver og piner os, og vi skal stå i
den levende Guds nærhed, fyldt med glæde, fred og tilfredshed.9

Herren styrker os, når vi anerkender 
hans hånd og accepterer hans vilje

Der findes mange ting i denne verden, som er uforklarlige. Jeg
har svært ved at forstå, hvorfor Herren i sit forsyn … skulle hjem-
kalde begge de drenge, jeg havde, og at mit navn ikke vil blive
ført videre efter mig i denne verden. På den anden side er evan-
geliet så opløftende, at trods tabet af mine to sønner har jeg
aldrig næret den mindste beklagelse i mit hjerte eller ønsket at
bebrejde. Der er noget ved evangeliet, som får mænd og kvinder
til at anerkende Gud i livet og i døden, i glæde og i sorg, i frem-
gang og i modgang. Herren har sagt, at han kun finder behag i
dem, der anerkender hans hånd i alle ting (se L&P 59:21).10

Jeg kan vidne om min fuldstændige kundskab om, at intet
andet end Herrens Ånd har nogensinde kunnet bringe mig den
fred og trøst, som jeg oplevede, da [min søn] Heber døde. Jeg er
fra naturens side hengiven. Jeg elskede min sidste og eneste
levende søn af hele mit hjerte. Jeg havde [oparbejdet] store for-
håbninger om, hvad jeg havde ventet, han skulle opnå. Jeg havde
forventet at se ham som en missionærer, der forkyndte Jesu
Kristi evangelium, og jeg håbede, at han ville være en styrke for
det gode på jorden; og dog kunne jeg trods alle disse ønsker for
min dreng og takket være Herrens velsignelser se ham dø uden
at fælde en tåre. Ingen magt på jorden kan have givet mig denne
fred. Den kom fra Gud. Og jeg kan aldrig tale om det eller skrive
om det uden at føle mit hjerte fyldes med en taknemmelighed,
der langt overgår min evne til at udtrykke mine følelser.11

Må vi altid huske på, fordi det både er sandt og en trøst, at en
trofasts død er intet sammenlignet med at miste den gode Ånds
inspiration. Det evige liv er den store belønning, og vi vil opnå
dette, og den glæde at vor Fader i himlen byder os velkommen
vil blive stor, hvis vi handler rigtigt. Der er intet større, som
nogen kan gøre i dette liv, end at gøre det rigtige. Herren vil høre
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og besvare de bønner, vi beder til ham, og give os de ting, vi
beder om, hvis det er til vores eget bedste. Han vil aldrig svigte
og har aldrig svigtet dem, der tjener ham af hele deres hjerte,
men vi må altid være rede til at sige: »Fader, din vilje ske.«12

Da jeg mistede min første hustru, var jeg i hjerte og sind fuldt
ud overbevist om, at det var Herrens vilje, at hun skulle kaldes
hjem. Jeg bøjede mig ydmygt for hendes død. Ved den lejlighed
fandt Herren det formålstjenligt at give en af mine små piger et
vidnesbyrd om, at hendes moders død var Herrens vilje.

Omkring en time inden min hustru døde, kaldte jeg mine
børn ind på hendes værelse og fortalte dem, at deres moder
skulle dø, og at de skulle tage afsked med hende. En af de små
piger, som var omkring 12 år gammel, sagde til mig: »Far, jeg vil
ikke have, at mor dør. Jeg har været hos jer på hospitalet i San
Francisco i et halvt år. Når mor har lidt, har du gang på gang sal-
vet hende, og hun er blevet befriet for sine smerter og er stille
faldet i søvn. Jeg ønsker, at du skal lægge dine hænder på mor
og helbrede hende.«

Jeg sagde til min lille pige, at vi alle skulle dø engang, og at jeg
i mit hjerte følte mig sikker på, at hendes moders tid var kom-
met. Så forlod hun og de andre børn værelset.

Da knælede jeg ned ved min hustrus seng (på det tidspunkt
havde hun mistet bevidstheden) og fortalte Herren, at jeg aner-
kendte hans hånd i livet, døden, glæde, sorg, medgang og mod-
gang. Jeg takkede ham for min viden om, at min hustru tilhørte
mig i al evighed, at Jesu Kristi evangelium er blevet gengivet, og
for at jeg vidste, at ved præstedømmets magt og myndighed her
på jorden kunne og ville jeg have min hustru hos mig, hvis jeg
blot var lige så trofast, som hun havde været. Men jeg fortalte
Herren, at jeg manglede styrke til at lade min hustru dø, og til at
lade det påvirke mine små børns tro på Jesu Kristi evangelium,
og jeg bønfaldt Herren af al min styrke om at give min lille pige
kundskab om, at det var hans hensigt og hans vilje, at hendes
moder skulle dø.

Inden for den næste time døde min hustru, og jeg kaldte bør-
nene tilbage på værelset. Min lille dreng, som var omkring fem
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et halvt eller seks år gammel, græd bitterligt, og den lille 12-årige
pige tog ham i sine arme og sagde: »Du skal ikke græde, du skal
ikke græde, Heber. Da vi var gået ud af værelset, sagde Herrens
stemme fra himlen til mig: ›Med din mors død, bliver Herrens
vilje fuldbragt.‹«

Prøv så at fortælle mig, venner, at jeg ikke ved, at Gud hører
og besvarer bønner! Prøv så at fortælle mig, at jeg ikke ved, at de
sidste dages hellige oplives, velsignes og trøstes som ingen andre
i prøvelsens stund!13

Døden er en nødvendig del af livet på jorden 
og et trin i vores evige fremgang

Må vor himmelske Faders fred og trøst læge alle, som sørger
og gennemgår lidelser. Og må vi blive styrket med den forståelse,
at det at blive velsignet ikke betyder, at vi altid vil være forskånet
for skuffelser og problemer i tilværelsen. Dem får vi alle sam-
men, selvom vore problemer er forskellige. Jeg har ikke haft de
samme prøvelser, som andre har måttet gennemgå, og alligevel
har jeg fået min del. Da jeg som ung mistede min hustru og mine
eneste to sønner, forsøgte jeg inderligt af hele mit hjerte at holde
Herrens bud, og min familie og jeg holdt visdomsordet og havde
ret til livets velsignelser. Jeg er blevet hårdt prøvet og fristet, men
jeg er taknemmelig for at kunne sige, at prøvelserne og fris-
telserne ikke har været større, end jeg kunne holde ud, og jeg
håber af hele mit hjerte, at vi aldrig vil skulle udholde mere, end
at vi vil blive velsignet af Herren med evne til at holde ud.14

Herren har sagt til os i denne Kirke, at før vi kom til denne
jord, har vi levet helt tilbage i de fjerneste evigheder, at vi levede
som ånder i en tilværelse, inden vi kom hertil, hvor vi forberedte
os til livet på jorden; og at da vi havde bestået vores første prø-
vestand, kom vi til denne jord for at få kundskab, visdom og erfa-
ring og for at lære det, vi skulle og lide smerte, udholde fristelser
og sejre i den jordiske tilværelse; og at når vores jordiske legeme
opgiver livet, vender vores ånd tilbage for at genoptage det ånde-
lige liv, vi forlod, inden vi kom til jorden, og at vi derefter fort-
sætter og bygger videre på de ting, vi har opnået i vores første
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åndelige tilværelse, vores første prøvestand, og i vores jordiske
liv, eller anden prøvestand, og går frem i de uendelige evigheder,
indtil vi når det mål, som Herren har sat: »Så vær da fuldkomne,
som jeres himmelske fader er fuldkommen!« (Matt 5:48).15

Forslag til studium og samtale

• Hvilke principper i frelsesplanen kan vi finde trøst i, når vi sør-
ger over at have mistet en af vore kære?

• Præsident Heber J. Grant fortalte om sin datter, som, da hen-
des mor døde, modtog trøst af »Herrens stemme fra himlen.«
På hvilke andre måder velsigner Herren os? Hvordan er I ble-
vet trøstet, når I har mistet nogen af jeres kære?

• Hvilke velsignelser får vi, når vi anerkender Herrens hånd i
vores liv, selv når vi har prøvelser?

• Præsident Grant sagde, at »det at blive velsignet ikke betyder,
at vi altid vil være forskånet for skuffelser og problemer i til-
værelsen.« Hvorfor er det vigtigt at forstå dette princip? På
hvilke måder kan prøvelser føre til velsignelser?

• Hvordan kan vi forberede os nu til at være modtagelige for
»vor himmelske Faders fred og trøst« og hans »helende
virkning« i vore prøvelser og sorger?
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Forening af familier gennem
tempelordinancer og

slægtsforskning

Tempelordinancer giver Guds børn på begge sider 
af sløret mulighed for ophøjelse

Fra Heber J. Grants liv

Heber J. Grant tilsidesatte mange gange i sit liv verdslige
interesser for at tage i templet og for at udføre slægtsforskning.
Dette begyndte, da han var ung, da Kirkens medlemmer havde
mulighed for at bidrage med penge til at opføre templet i Salt
Lake City. Han mindedes: »Som dreng bidrog jeg måned efter
måned med en dollar. Efterhånden som jeg fik mere i løn, gav
jeg to dollars om måneden, og senere tre, fire og fem dollars, og
til sidst gav jeg flere tusinde dollars til, at templet kunne blive
bygget færdigt. Hvorfor? Fordi Herren den Almægtige Gud har
givet mig kundskab om, at børnenes hjerte er blevet vendt til
deres fædre, og at profeten Elias’ nøgler virkelig blev givet til
Joseph Smith og Oliver Cowdery.«1

De præstedømmenøgler, som Elias gengav, gør det muligt at
forene familier for tid og al evighed gennem de hellige tempe-
lordinancer. Som præsident Grant forklarede, så er dette værk
lige vigtigt for levende og døde: »Vi har fået Jesu Kristi gengivne
evangelium, vi har livets og frelsens plan, og vi har ikke blot
evangeliets ordinancer for de levende, men også for de døde. Vi
har alt det, der er nødvendigt, ikke kun for vores egen frelse,
men for at vi virkelig kan blive ›befriere på Zions bjerg‹ (se Obad
1:21) og gå ind i vor Guds templer og frelse de af vore forfædre,
som er døde uden kundskab om evangeliet.«2
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Præsident Heber J. Grant indviede templet i Laie i Hawaii den 27. november 1919.
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Præsident Grant viste sin kærlighed til templet og slægts-
forskning, da han sagde: »Jeg nærer stor interesse for dette
arbejde. Jeg higer efter at opmuntre folket til at arbejde flittigt
for at få udført deres genealogiske arbejde og derefter tjene i
vore templer.«3 Hans familie lærte at holde af tempeltjeneste tak-
ket være hans eksempel og belæringer. I januar 1928 besluttede
han at afsætte hver torsdag aften som familien Grants tempelaf-
ten. Familiemedlemmer, som havde modtaget deres tempelbe-
læring, samledes til middag og tog derefter til templet i Salt Lake
City for at udføre hellige ordinancer for deres afdøde forfædre.
På hans fødselsdag i 1934 samledes 50 familiemedlemmer i
templet og deltog i besegling af 1.516 børn til deres forældre.4

Heber J. Grants lærdomme

Intet offer er for stort, når vi stræber efter at forene 
vores familie ved tempeltjeneste

Jeg vil lige indtil min sidste dag være taknemmelig for, at jeg
ikke lyttede til nogle af mine venner, da jeg var en ung mand på
knap 21 år og gjorde mig den ulejlighed at rejse hele vejen fra
Utah County til St. George for at blive viet i templet i St. George.
Det var, inden jernbanen gik syd om Utah County, og vi var nødt
til at tilbagelægge resten af vejen i hestevogn. Det var en lang og
besværlig rejse dengang over dårlige, usikre veje, og rejsen tog
flere dage hver vej.

Mange rådede mig til ikke at gøre det - til ikke at rejse hele
vejen ned til St. George for at blive viet. Deres begrundelse var,
at jeg kunne få stavspræsidenten eller biskoppen til at vie os, og
når templet i Salt Lake City så var færdigt, kunne jeg tage dertil
sammen med min hustru og vore børn og blive beseglet til
hende og få vore børn beseglet til os for al evighed.

Hvorfor lyttede jeg ikke til dem? Fordi jeg ønskede at blive gift
for tid og evighed - fordi jeg ønskede at begynde tilværelsen på
den rigtige måde. Jeg fik senere grund til at glæde mig overor-
dentligt meget over min faste beslutning om at blive viet i temp-
let dengang og ikke vente indtil et senere og tilsyneladende
mere bekvemt tidspunkt …
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Jeg mener ikke, at nogen ung, værdig sidste dages hellig mand
eller kvinde bør undgå at gøre sig nogen rimelig anstrengelse for
at komme til Herrens hus og begynde tilværelsen sammen. De
ægteskabsløfter, man indgår på disse hellige steder, og de hellige
pagter, som man indgår for tid og al evighed, er [en beskyttelse]
mod mange fristelser i livet, som har det med at opløse hjem og
ødelægge lykken …

De velsignelser og løfter, der kommer af at begynde tilvæ-
relsen sammen for tid og evighed i et af Herrens templer, kan
man ikke opnå på nogen anden måde, og værdige unge sidste
dages hellige mænd og kvinder, som begynder tilværelsen sam-
men, vil se, at deres evige partnerskab under den evige pagt bli-
ver det grundlag, hvorpå fred, lykke, dyd, kærlighed og alle de
andre evige sandheder i livet hviler, her og herefter.5

Jeg kan ikke pointere for kraftigt … hvor nødvendigt det er, at
de unge sidste dages hellige kommer til dette hus for at blive viet
på rette vis, og at de påbegynder livets kamp under den levende
Guds inspiration med Guds hellige præstedømmes velsignelser
og myndighed, som hans tjenere i templet besidder. Jeg ønsker
at indprente i jeres hjerte, at vi ikke kan gøre noget og ikke kan
ofre noget, uden at vi vil blive belønnet før eller siden, enten på
jorden eller i evighederne; uanset hvilket offer vi yder for at gøre
vores pligt og udføre de ting, som er tiltalende for Gud, får vi
næsten uden undtagelse vores belønning i livet.6

For lidt over et år siden indså jeg, at jeg ved at planlægge mine
foretagender og ved at blive væk fra forelæsninger, koncerter,
teatre eller operaer, kunne jeg tage i templet mindst én gang om
ugen og udføre ordinancer for nogle af mine kære, som var gået
bort. Ved at sætte mig for, at jeg kunne gøre det, blev det slet
ikke svært at gå gennem templet en gang om ugen hele året …
Ja, jeg måtte måske gå glip af en opera, en teaterforestilling eller
noget andet, hvor jeg gerne ville have været til stede, men det var
slet ikke svært for mig …

Generelt kan vi gøre det, som vi ønsker. En ung mand kan
finde enormt megen tid at tilbringe sammen med sin kæreste.
Han kan indrette sig efter det. Vi kan indrette vore aktiviteter for
at få motion ved at spille golf og andet. Vi kan indrette vore akti-
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viteter for at få tid til morskab. Og hvis vi beslutter at gøre det,
kan vi, ud fra min erfaring, indrette vore aktiviteter, så vi kan
tjene i templet.7

Jeg tror på, at hvis jeg kan finde tid til at tage i templet og
udføre tempelarbejde én gang om ugen, er der næppe en mand
i hele Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som ikke kan
finde tid, hvis han ønsker at indrette sit arbejde derefter. Jeg
taler om mennesker, som bor, hvor der er et tempel, og ikke om
mennesker, der skal rejse lange afstande for at komme dertil …
Jeg kender ingen, som har mere travlt end jeg, og hvis jeg kan
gøre det, kan de også, hvis de blot vil få den Ånd i deres hjerte
og sjæl, som gør, at de ønsker det. Problemet med så mange
mennesker er, at de ikke nærer ønske derom.8

Et af de største privilegier vi har som sidste dages hellige, er
efter min mening at udføre arbejde i templet for de af vore for-
fædre, der er døde uden kundskab om evangeliet …

Hvis I føler i jeres hjerte og sjæl, at dette er en af de vigtigste
ting, som I som sidste dages hellige kan gøre, så vil I finde en
måde at gøre det på.9

Siden gengivelsen af beseglingsnøglerne har mange 
ønsket at finde frem til deres forfædre

Fra Elias’ besøg, hvor han gengav de nøgler, han besad, og
vendte børnenes hjerte til fædrene (se L&P 110:13-15), har folk
i hele verden fået et ønske i deres hjerte om at få noget at vide
om deres forfædre.10

Mænd og kvinder i hele verden har oprettet foreninger for at
opspore deres forfædre og indsamle slægtshistoriske opteg-
nelser i deres familie. Der er brugt millionvis af dollars til disse
formål. Jeg har mange gange talt med og hørt om mænd, der har
brugt store beløb på at samle en optegnelse over deres forfædre,
og når de har samlet den, har de sagt, når de blev spurgt, hvor-
for de har gjort det: »Det ved jeg ikke, jeg blev grebet af et
uimodståeligt ønske om at samle denne optegnelse og om at
give, hvad det kostede. Nu da jeg har samlet den, har jeg ingen
større brug for den.« De sidste dages hellige sætter uvurderlig
stor pris på denne slags optegnelser.11
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For en sidste dages hellig er en bog på denne størrelse [han
holdt Mormons Bog op] med navnene på hans forfædre mange,
mange gange, hundredvis af gange, mere værd end dens vægt i
guld.12

Når vi modtager tempelordinancerne for vore afdøde
slægtninge, bliver vi »befriere på Zions bjerg«

Jeg glæder mig over det forunderlige værk, der udføres i vore
templer, over gengivelsen af privilegiet at kunne udføre dåb for
dem, som er gået bort, med den levende Guds myndighed og
over at kunne udføre ordinancer, som, hvis de modtages, vil føre
de døde til evigt liv og frelse, selv om de er døde uden kundskab
om evangeliet.13

Verden spørger: Hvordan kan det være, at man kan lade sig
døbe for en anden? Men hvis vi tror på Kristi stedfortrædende
arbejde, da må vi tro på, at man kan udføre arbejde for en anden,
og at vi også kan blive »befriere på Zions bjerg« (se Obad 1:21).14

Vi har pligt til … at være opmærksomme på de af vor Faders
børn, som er gået forud for os i døden uden kendskab til evan-
geliet, og pligt til at åbne frelsens dør for dem i vore templer,
hvor vi også har pligt til at virke.15

Er vi flittige, vil Herren gøre det muligt for os at udføre
tempeltjeneste og slægtsforskning for vore afdøde

slægtninge

Jeg beder til, at Herren vil inspirere hver enkelt af os til fuldt
ud at udnytte vore evner og udføre vore pligter og de pligter, der
påhviler os i form af stedfortrædende arbejde for vore afdøde …
Når vi år efter år ivrigt søger at samle viden om de af vore fami-
liemedlemmer, som er gået bort uden viden om evangeliet, er
jeg sikker på, at Herren velsigner os, så vi får den.16

Dette slægtshistoriske arbejde er efter min mening ganske
enkelt vidunderligt. Det er vidunderligt, sådan som vejen bliver
banet for de af os, der nærer interesse for det. Det er som et
mirakel, hvordan min hustru førhen kunne indsamle slægtshi-
storiske oplysninger om sine forfædre. Og det er intet mindre
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end et mirakel, hvordan vi er kommet i besiddelse af bøger og
andre oplysninger. Når vi er stødt på blindgyder, er der på en
eller anden måde blevet lavet hul gennem muren, så vi har kun-
net kravle igennem og, i overført betydning, komme ud på den
anden side og finde noget, som havde værdi.17

Min hustru og jeg havde i årevis forsøgt at finde forældrene til
hendes oldefar, Gideon Burdick. Syv generationer af hans fami-
lie kunne findes i Kirken, men hun kunne ikke komme længere
tilbage end til ham. Hun fulgte enhver ledetråd, men kunne ikke
engang finde hans fars navn.

Eftersom han havde været soldat under den amerikanske uaf-
hængighedskrig, håbede vi, at vi i de officielle optegnelser i
Washington D.C. måske kunne finde de nødvendige beviser.
Men disse viste, at der var to, som hed Gideon Burdick, der

Præsident Heber J. Grant sagde: »Jeg higer efter at opmuntre folket til at arbejde 

flittigt for at få udført deres genealogiske arbejde og derefter tjene i vore templer.«
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tjente i den amerikanske hær i denne periode, hvilket gjorde det
endnu sværere at finde frem til ham.

For nogle år siden besøgte min hustru og jeg Washington og
henvendte os på arkiverne og i pensionskasserne. Dér fandt hun
i arkiverne en, der hed Gideon Burdick, som havde søgt om at få
pension. Da hun undersøgte det nærmere, så hun, at hans
opgivne alder svarede til hendes egen forfaders … Et af de vid-
ner, som underskrev ansøgningen, viste sig at være Hyrum
Winters, Gideons svigersøn, og hendes egen bedstefar.

… Vi vidste nu, at hans fødested var Rhode Island, [så] den
eneste opgave, som stod tilbage, var at spore hans familieforbin-
delse i denne stat.

Efter yderligere søgen læste min hustru i et brev, at hr.
Harcourt var ved at søge tilbage i Burdick-slægten. Hun skrev
straks til hans adresse, men modtog kun et brev fra hans datter,
som fortalte, at han var død for ti år siden, at hans familie ikke
længere havde materialet, og at hun ikke vidste noget om det.

Det var som endnu en blindgyde for os, en som vi ikke kunne
komme igennem. Men min hustru sagde: »Her standser jeg
ikke.« Hun skrev til postmesteren der, hvor hr. Harcourt havde
boet, og bad ham sende brevet til hvem som helst, som måtte
hedde Burdick.

Brevet blev leveret til dr. Alfred A. Burdick, som boede tæt ved
posthuset. Han svarede straks og fortalte, at han havde Harcourt-
manuskriptet, stadig forskede i Burdick-slægten og havde til hen-
sigt at udgive det som bog. Han fortalte, at han havde
optegnelsen over hele Burdick-slægten helt tilbage til Gideon,
men intet om hans familie som bogstaveligt talt syntes at være
forsvundet ud i den blå luft, da han flyttede vestpå. Han skrev:
»Send mig alle oplysninger om Gideon, så sender jeg alt, som jeg
ved om hans forfædre.«

Det blev gjort, og han var så venligt at sende hende en opteg-
nelse over Gideon Burdicks forfædre og gav hende lov til at
bruge den, som hun ville. Sådan lykkedes det hende at få et
komplet eksemplar af de oplysninger, hun havde søgt så længe,
hvorved hun med sikkerhed kunne forbinde sin familie med
familien fra Rhode Island …
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Jeg hørte senere … følgende om Burdick-manuskriptet.

For mange år siden begyndte William M. B. Harcourt og dr.
Alfred A. Burdick at søge tilbage i Burdick-slægten. Der blev sam-
let en stor mængde oplysninger, som blev systematiseret med
henblik på udgivelse.

Omkring dette tidspunkt døde hr. Harcourt, og en af dr.
Burdicks fætre kom i besiddelse af manuskriptet og tog det med
sig til New York. Han tænkte først på at udgive det, men flere år
senere skrev han til dr. Burdick og sagde, at hvis han ville betale
for forsendelsen, måtte han få [manuskriptet]. Dr. Burdick, som
imidlertid var vred over, at han havde taget manuskriptet med
sig, svarede ikke, selv da fætteren truede med at brænde det hele.

Fætteren beordrede derfor viceværten til at bære alle disse
værdifulde papirer ned i kælderen og brænde dem. Af en eller
anden grund gjorde viceværten det ikke, og da fætteren nogen
tid efter opdagede dette, pakkede han det hele sammen og
sendte det til sin bror. Med broderen havde ikke plads til dem i
sit hjem og satte dem ud i baghaven. Dér lå de i månedsvis i regn
og sol, og ingen vidste, hvad de skulle gøre ved dem.

Broderens hustru døde, og dr. Burdick var med til begra-
velsen. Her hørte han om, hvor manuskripterne var og fik at
vide, at han måtte få dem, hvis de betød noget for ham. Han tog
dem med hjem, og da han frygtede, at han ville miste dem igen,
kopierede han bøgerne. Mange dele var allerede ødelagt, men
da han gennemgik det hele omhyggeligt, blev han glad for at se,
at praktisk talt alle de vigtige optegnelser var bevaret.

Fra da af og indtil nu har han fortsat sin slægtsforskning og har
fundet flere oplysninger.

Da min hustru og jeg var i Washington i december, rejste vi til
Baltimore for at møde denne herre, som havde været så venlig at
hjælpe os … Han genkendte os fra de billeder, vi havde sendt, og
tog åbenhjertigt imod os. Han førte os ind på sit private kontor og
viste os bind efter bind af slægtshistoriske oplysninger, som han
havde samlet om Burdick-slægten og andre. Han sagde: »Om dette
emne er jeg villig til at sidde oppe hele natten og tale med jer.«
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Han havde et manuskript på tyve bind med systematiserede
oplysninger om Burdick-slægten. Fire af disse viste sig at inde-
holde Gideons lige slægtslinie. Dr. Burdick var meget elskværdig
at give os disse oplysninger, som vi kunne kopiere og bruge, som
vi ville. Jeg tilbød at sende en stenograf hen på hans kontor og
afskrive dem, eller få en … dublet. Men han gav mig bøgerne i
hånden og sagde: »Jeg betror dig disse, præsident Grant, for jeg
ved, at hos dig vil de være i sikkerhed.«

Der er nu lavet maskinskrevne kopier af hele manuskriptet og
sendt en kopi til dr. Burdick. Der er indsamlet yderligere oplys-
ninger fra vores eget slægtshistoriske bibliotek og fra de slægts-
historiske optegnelser for at supplere denne samling …

Vi håber, at det alt sammen ikke blot er af interesse for min
hustru og mig, men for alle der udfører slægtsforskning som et
vidnesbyrd om, hvordan Herren arbejder blandt sine børn uden
for Kirken og som inspiration for ledere i Kirken såvel som
lederne i Kirkens stave og ward til at fortsætte deres egen slægts-
forskning med flid »Søg, så skal I finde« (Matt 7:7).18

De afdødes frelse er et af de vigtigste formål, som det evige
evangelium og Jesu Kristi Kirke er genoprettet for i denne tid.
Den helt enorme interesse, som de hellige har udvist i denne vig-
tige fase af Frelserens forløsende mission, er et yderst lovende
tegn. Fra tidlig morgen til sen aften er der i vore templer en
trængsel af mennesker, som er fast besluttede på at forløse deres
afdøde slægtninge og hjælpe med at smede det led, der engang
vil binde de evangeliske uddelinger sammen og bringe alt til
Kristus, både i himlen og på jorden - et arbejde som er særegent
for tidernes fyldes uddeling. Der er stor glæde i vente for de
hengivne arbejdere i Herrens hus, når de går ind i åndeverde-
nen, hvor de, som de har ydet denne uvurderlige service, vil give
dem en yderst begejstret velkomst.

Forslag til studium og samtale

• På hvilke måder er I blevet velsignet ved at udføre tempelor-
dinancer? Hvad kan vi gøre for at få større udbytte af templets
velsignelser?
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• Hvorfor er det vigtigt, at vi bliver viet i templet? Hvordan kan
et ægteskab, der er indgået i templet, styrke forholdet mellem
mand og hustru?

• Hvad vil det sige at være »befriere på Zions bjerg«? (Se også
L&P 128; 138:47-48, 53-54, 57-58). Hvordan har tempelordi-
nancer og slægtsforskning hjulpet jer med at vende jeres
hjerte til jeres familiemedlemmer, både levende og døde?

• Hvilke hjælpemidler tilbyder Kirken os til at kunne udføre
slægtsforskning?

• Hvordan har Herren hjulpet med at berede vejen for jer, så I
har kunnet finde oplysninger om jeres slægt? Hvilke beviser
har I set på, at folk i hele verden ønsker at få noget at vide om
deres forfædre?

• Hvad kan vi gøre for at afsætte tid til regelmæssige besøg i
templet og til slægtsforskning?

• Hvordan kan familier, som bor langt fra et tempel, opelske
respekt og ærbødighed for arbejdet i templet?
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Når vi studerer skrifterne og lever i overensstemmelse med de principper, som de

indholder »vil vi vokse og øge vores lys, viden og intelligens.«



Et personligt og 
vedvarende vidnesbyrd

Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, 
vokser vi i kundskaben om sandheden, 

og vores evne til at tjene Herren bliver større.

Fra Heber J. Grants liv

Heber J. Grants vidnesbyrd om det gengivne evangelium
begyndte at vokse, da han var barn. Senere i livet udtrykte han
taknemmelighed for de lærere og ledere, som havde næret hans
vidnesbyrd under dets udvikling. Han var især taknemmelig for
sin mor. »Jeg står i dag som præsident for Kirken«, sagde han
engang, »fordi jeg har fulgt den vejledning og råd og det bræn-
dende vidnesbyrd om guddommeligheden af Guds værk, som
kom til mig fra min mor.«1

Hans vidnesbyrd blev større, mens han voksede op. Han for-
talte om det vidnesbyrd, som han modtog, mens han studerede
Mormons Bog: »Da jeg var en dreng på ca. 15 år, læste jeg
omhyggeligt og bønsomt Mormons Bog, og der kom i mit hjerte
et vedvarende og stærkt vidnesbyrd om dens guddommelige vir-
kelighed. Fra denne dag og lige til nu har dens vidunderlige lær-
domme været en trøst, en velsignelse og en vejledning for mig.«2

Præsident Grant fortsatte med at nære sit vidnesbyrd gennem
hele livet og bad oprigtigt om, at han måtte forblive trofast over
for sandheden.3 Da han var 80 år gammel, erklærede han: »Jeg er
helt og aldeles ude af stand til give udtryk for den taknemmelig-
hed, som fylder mit hjerte over et vedvarende vidnesbyrd om
guddommeligheden af dette værk. I årenes løb har jeg opdaget
så mange beviser, så stærke, så magtfuld angående dette værks
guddommelighed, at jeg ikke kan udtrykke min taknemmelig-
hed; og jeg har ikke fundet noget, som har svækket min tro.«4
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Heber J. Grants lærdomme

Vidnesbyrd kommer som personlig åbenbaring 
fra Gud gennem Helligånden.

Gud har givet mænd og kvinder over hele den vide verden,
som har søgt efter hans Ånds lys, som svar på ydmyg bøn, et vid-
nesbyrd og en viden om, at dette evangelium er nøjagtig, hvad
det giver sig ud for - at det er sandheden, at det vil vare evigt, og
at de, som efterlever det, vil blive ophøjet for evigt i vor him-
melske Faders og hans Søns, vor Forløsers, nærhed.5

Hundredvis, ja, tusindvis har følt et stik i hjertet og har ved
Åndens inspiration og Guds åbenbaring til dem modtaget et vid-
nesbyrd om guddommeligheden af dette værk, som vi er enga-
geret i. De har modtaget Helligåndens vidnesbyrd og fået deres
sjæl tilfredsstillet, ja, fået tilfredsstillet hele deres væsen, hvilket
har fået dem til at bryde ud i jubel over at vide, at Gud lever, at
de ved, at Jesus er Kristus, at de ved, at Joseph Smith er den
sande og levende Guds profet. Der findes ingen mand på jorden,
som kan sige, at han ved, at det, som de siger, ikke er sandt. Han
tror måske ikke på deres vidnesbyrd, men han kan ikke frarøve
dem den viden, som de har. Jeg kan erklære, at jeg elsker min
familie, og en mand kan sige: »Det tror jeg ikke på!«, men det
ændrer ikke på den viden, som jeg har om, at jeg elsker dem. Når
en person har modtaget Helligåndens vidnesbyrd, når en person
har modtaget kundskab om, at dette evangelium er sandt, og at
han ved det, og at han forkynder det, ja, så kan hele verden, som
ikke tror, ikke ændre den viden, som han har.6

Jeg takker Gud for alle de hellige, som er berettiget til
Helligåndens hvisken. Jeg takker Gud for at ingen af os er
afhængige af andre for at opnå et vidnesbyrd om evangeliet. Jeg
takker ham for, at alle kan opnå et vidnesbyrd for sig selv.7

Det er denne personlige viden, og denne stille, sagte åbenba-
ringens røst, som kommer til hver eneste bønsomme sjæl, som
svar på bøn, der giver denne kirke kraft. Uden dette individuelle
vidnesbyrd, som kommer til mænd og kvinder over hele verden,
når de hører dette evangelium og bønfalder Gud om at opnå hans
ånd, ville vi ikke være det, som vi er i dag - et forenet folk, som er
et i hjerte og sjæl, som er et med Gud og et med vor Frelser.8



63

K A P I T E L  7

Jeg vil her sige, at det er Guds kraft, at det er Guds Ånd, som
overbeviser mennesket; det er ikke veltalenhed, det er ikke
uddannelse, det er ikke fine ord, eller den overbevisende måde,
som de udtales på, som finder plads i menneskenes hjerte, og
som overbeviser dem om sandheden.9

Jeg har mødt mange mennesker, som har stillet spørgsmåls-
tegn ved mit vidnesbyrd. De har sagt: »Hr. Grant, De kan ikke
vide disse ting.« Men jeg er rede til og villig til at bære vidnesbyrd
om, at jeg ved det, og jeg ved det lige så sikkert, som jeg kender
lys fra mørke og varme fra kulde. Jeg ved, at jeg, efter at have
bønfaldet Herren, har modtaget svar på mine bønner. Jeg har
derfor et vidnesbyrd om disse ting, og jeg ved det ligeså sikkert,
som jeg ved, at jeg elsker min familie og mine venner. Denne
viden er kommet til mig på en sådan måde, at jeg er rede til og
villig til at bære vidnesbyrd for hele verden, og jeg ved, at jeg er
ansvarlig for det vidnesbyrd, som jeg bærer.10 Jeg ville ikke være
sand mod mig selv, hvis jeg ikke, når muligheden tilbyder sig,
bærer vidnesbyrd om det, som jeg ved.10

Vi har som sidste dages hellige god gund til at være taknem-
melig for de mange manifestationer af godhed og barmhjertig-
hed fra vor Gud.Lad os stræbe efter med al den evne, som vi
besidder, at opnå tilstrækkelig viden, lys og kundskab fra vor
himmelske Fader, for at sætte os i stand til at forblive på pligtens
sti. Mange af os føler, at vi står fast i kundskaben om evangeliet,
og man ikke behøver at frygte for, at livets prøvelser vil tvinge os
bort fra sandheden. Vi bør på samme tid forstå, at vi ikke en
eneste dag eller time i vores liv er i stand til at stå alene og bevare
vidnesbyrdet om evangeliet uden Guds Ånds lys og inspiration.11

Vi modtager og styrker vores vidnesbyrd gennem bøn,
studium og lydighed mod Herren

Det største vidnesbyrd, vi kan modtage, er åbenbaringens
røst - Helligåndens inspiration. Ingen kan opnå dette uden at
leve værdigt.12

Det, som man selv modtager, kan man ikke overføre til andre.
Jeg kan lige så lidt give et menneske et vidnesbyrd om dette
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evangelium, som jeg kan spise for ham. Jeg kan fortælle ham,
hvordan man får det. Jeg kan fortælle ham om Guds velsignelser
til mig. Men ethvert menneske må efterleve evangeliet, hvis de
forventer at opnå et personligt vidnesbyrd om guddommelighe-
den af dette værk.

Det er blevet afprøvet over hele verden af mænd og kvinder,
som er blevet hadet, råbt af og forfulgt af deres eget kød og blod,
fordi de har sluttet sig til denne kirke; men som svar på ydmyg
bøn og ved at gøre det, som Gud har fortalt dem, at de skal gøre,
har de modtaget lyset og kundskab og vidnesbyrd om guddom-
meligheden af dette værk.13

Mine brødre og søstre, hvis vi vil studere skrifterne, livets og
frelsens plan og holde Herrens befalinger, så vil alle de løfter,
som er blevet givet, blive opfyldt på vores hoved. Og vi vil vokse
og øge vores lys, viden og intelligens.14

Jeg lover jer, som den levende Guds tjener, at hver eneste mand
og kvinde, som adlyder Guds befalinger, skal have fremgang, og at
ethvert løfte, som Gud har givet, vil blive opfyldt på deres hoveder,
og at de vil vokse og øge deres visdom, lys, viden, intelligens og
frem for alt deres vidnesbyrd om Herren Jesus Kristus.15

Vores vidnesbyrd vokser, når vi deler det med andre.

Der findes ikke noget menneske, som kan forkynde evangeliet
med den levende Guds Ånds inspiration og kraft … uden at dette
menneske føler, ved og forstår, at han eller hun er blevet velsignet
af den almægtige Herre og er i stand til at vidne om Guds kraft,
som kommer, når vi forkynder Herren Jesu Kristi evangelium.16

Jeg har mange gange hørt præsident [Brigham] Young og
andre mænd sige, at unge langt oftere har modtaget et vidnes-
byrd i deres sjæl om guddommeligheden af dette værk, mens de
har stået op [for at bære vidnesbyrd], end de nogen sinde har
modtaget, mens de knæler ned og beder om dette vidnesbyrd; at
der ved inspiration fra Herrens Ånd er kommet en rig udgydelse
af denne Ånd, hvorved deres sjæl er blevet oversvømmet med
det lys og den viden, som kommer fra Gud gennem Helligånden.
De har et vidnesbyrd, som er kommet til deres hjerte, hvorved
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de er i stand til at vidne om, at de med sikkerhed ved, at de er
engageret i livets og frelsens plan; at de med sikkerhed ved, at
Gud lever, at Jesus er Kristus, at Joseph Smith var og er den
sande og levende Guds profet.17

Mens jeg præsiderede over den europæiske mission, havde jeg
mange gange mulighed for at instruere de unge mænd, som var
kommet der for at forkynde evangeliet - unge mænd, som ikke
havde nogen uddannelse, som ingen erfaring havde, og hvor
mange af dem for første gang i deres liv rejste sig op og bar deres
vidnesbyrd i kontoret i Liverpool. Jeg sagde, at de skulle studere
evangeliet og bede om inspiration fra Herrens Ånd; og lovede
dem, at hvis de ville åbne deres mund og bære vidnesbyrd om, at
Jesus Kristus var verdens Forløser, og at Joseph Smith var hans
profet, ville Gud give dem noget at sige, selv om deres sind i
begyndelsen var tomt. Ikke bare en snes, men mange snese af
ældster har båret vidnesbyrd for mig om, at dette løfte blev
opfyldt, og at Gud virkelig velsignede dem, når som helst de bar
vidnesbyrd om Joseph Smiths guddommelige mission, der ved
Guds vejledning atter grundlagde Kristi Kirke på jorden.18

Hundredvis, ja, tusindvis af vidnesbyrd har jeg i løbet af mit liv
hørt fra de unge mænd og de unge kvinder, som er draget ud for
at forkynde evangeliet, og som er vendt tilbage fra deres mission
og har båret vidnesbyrd om, at de har fået en øget viden om gud-
dommeligheden af dette værk, og at deres vidnesbyrd er blevet
styrket.19

Der findes ikke sådan noget som stilstand i Guds kirke, vi kan
ikke leve på det vidnesbyrd, som vi modtog for mange år siden.
Vi har … hørt vidnesbyrd fra en mand, som er 79 år gammel,
men hvis han holdt op med at bære dette vidnesbyrd, som han
har modtaget, vil Guds Ånd forlade ham, for der findes ingen
alder, hvor vi kan holde op med Guds værk og evangelium.20

Vidnesbyrd giver os evnen og modet
til at udføre Herrens værk

De, som er lydige mod Herrens befalinger, de, som lever op til
evangeliets krav, vokser fra dag til dag og fra år til år i vidnesbyr-
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det om og kundskaben om evangeliet og i beslutningen om at
opmuntre andre til at undersøge livets og frelsens plan.21

Vi har som et folk demonstreret, at Frelserens udtalelse er sand,
nemlig, at den, der vil gøre Faderens vilje, skal erkende læren [se
Joh 7:17], og at vi [har] en fuldkommen og sikker viden; og det er
årsagen til, hvorfor vi [er] villige til at ofre for sandhedens sag.22

Jeg er taknemmelig over, at de sidste dages hellige over hele
verden har et personligt, individuelt og vedvarende vidnesbyrd
om guddommeligheden af det værk, som vi er engageret i. Hvis
de ikke havde det vidnesbyrd, ville mænd og kvinder ikke tænke
på at yde de storslåede ofre, som de gør, både hjemme og i
udlandet for at fremme Herrens værk …

Jeg er taknemmelig, når jeg tænker på de mænd, som har stået
i ledelsen af denne kirke, og de ledende embedsmænd i samme
kirke, som gav af deres tid og talenter og ofrede (hvad denne
verdens ting angår), og som har en fuldkommen og vedvarende
viden om, at Gud lever, at han hører og besvarer vores bønner,
og som uden en skygge af tvivl ved, at Gud viste sig for Joseph
Smith, og at han præsenterede sin søn for ham; og som har en
fuldkommen viden om, at Det Aronske Præstedømme og Det
Melkisedekske Præstedømme blev gengivet til jorden af mænd,
som bar nøglerne i tidernes midte …

Det er intet mindre end denne fuldkomne og absolutte viden,
som vi besidder som et folk, der vil sætte os i stand til udføre alt
det, som vi gør.23

Jeg kender mit eget hjerte, og jeg mener, det er rettet mod frem-
gang for Kirken og Guds rige. Jeg ved, at der ikke findes noget på
jorden, som jeg glæder mig så meget over, som den kendsgerning,
at jeg omgås Guds tjenere og tjenerinder i Jesu Kristi Kirke, og jeg
tror ikke, der går en dag, hvor jeg ikke takker Gud for genopret-
telsen af livets og frelsens plan og over, at jeg har fået lov at være
del af det samme. Jeg bønfalder ham oprigtigt om, at mit sind
aldrig må blive formørket, og at jeg aldrig må vige fra sandheden;
at jeg aldrig må glemme de pagter, som jeg har indgået, men at jeg,
som årene går, øger min forståelse, og at jeg da må vokse i vidnes-
byrdet om evangeliet og i ønsket - og ikke blot i ønsket, men også
i gerning - om at arbejde for fortsat vækst i Guds rige på jorden.24
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Forslag til studium og samtale

• Hvorfor er det sandt, at intet menneske kan modtage et vid-
nesbyrd »uden at arbejde for det«?

• Hvorfor må et vidnesbyrd konstant styrkes? Hvordan kan vi
forblive trofaste og ikke løbe trætte i vores indsats for at øge
vores vidnesbyrd?

• Hvordan hjælper vores vidnesbyrd os på tidspunkter, hvor vi
bliver prøvet eller forfulgt? Hvordan hjælper vidnesbyrdet os på
tidspunkter, hvor tingene går godt, eller hvor vi har fremgang?

• Hvorfor bliver vores vidnesbyrd styrket, når vi deler det? Når
vi lytter til andres vidnesbyrd?

• Hvor kan vi, udover ved vidnesbyrdsmøder, bære vores vid-
nesbyrd?

• Hvordan kan forældre hjælpe deres børn med at udvikle et
personligt vidnesbyrd om evangeliet?
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Følg dem, som Gud har 
valgt til at præsidere

Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem,
følge deres inspirerede råd og opretholde dem 

i deres arbejde.

Fra Heber J. Grants liv

Da ældste Heber J. Grant begyndte sin tjeneste i De Tolv
Apostles Kvorum, gjorde han det med en aldrig svigtende loyali-
tet over for Kirkens præsident. Kort efter han modtog sin kal-
delse, skrev han til sin fætter, Anthony W. Ivins: »Jeg kan med
sandhed sige, at der aldrig har været et tidspunkt i mit liv, hvor
jeg ikke har været villig til at ændre mine planer, når Guds tje-
nere har befalet det.«1

Som medlem af De Tolvs Kvorum fik ældste Grant mange
oplevelser, som styrkede hans vidnesbyrd om Kirkens præsident,
som Herrens talerør på jorden. Senere, da han selv var præsi-
dent for Kirken, fortalte han om en sådan oplevelse, hvor han så
Herrens inspiration til præsident Wilford Woodruff. I 1890
bekendtgjorde præsident Woodruff, at det var Herrens vilje, at
de hellige som forretning skulle dyrke sukkerroer i Utah. Ældste
Grant tjente i en komité, som blev nedsat for »at se på sagen«.
Efter omhyggelig undersøgelse foreslog komiteen enstemmigt,
at Kirken opgav denne idé.

Men som præsident Grant sagde: »Præsident Woodruff var
ikke tilfreds. Endnu en komité blev nedsat. Jeg sad i den første
komité, og han udpegede mig også til at sidde i den anden
komité. Jeg bad om at være undskyldt, for jeg havde allerede
dannet min egen mening, og havde allerede skrevet under på en
rapport, men han ville ikke lytte til min anmodning om at måtte
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slippe. Vi gennemgik atter sagen omhyggeligt og nøjagtigt, men
den anden komité afgav også en negativ rapport. Præsident
Woodruff sagde: ›Pyt med rapporten. Den inspiration, der kom-
mer til mig, er at der skal oprette en sukkeroeindustri.‹«

Og i trofasthed over for instruktionen fra Herrens profet,
lagde præsident Grant og andre planer for at bygge en fabrik til
at behandle sukkerroerne på. Men i 1891 gjorde en national
finansiel krise det vanskeligt at rejse penge nok til at bygge
fabrikken. Og atter sagde en gruppe erfarne forretningsmænd, at
det ville være uklogt for Kirken at fortsætte med projektet.
Præsident Grant mindedes sin leders svar på forslaget:

»Da anbefalingen blev præsenteret, lød Wilford Woodruffs
svar: ›Fra den dag, hvor jeg modtog en viden om guddommelig-
heden af Jesu Kristi evangelium, som det blev åbenbaret gennem
profeten Joseph Smith, fra den dag, hvor jeg gik ud som en
ydmyg præst for at forkynde dette evangelium, selv om jeg følte
døden lå foran mig, hvis evangeliet på pligtens sti krævede, at jeg
skulle træde der, er jeg aldrig drejet til højre eller til venstre, og
nu har inspirationen fra Herren ledt mig til at bygge denne
fabrik. Hver gang jeg tænker på at opgive den, er der mørke, og
hver gang jeg tænker på at bygge den, er der lys. Vi bygger denne
fabrik, selv om Kirken knækker.«

»Vi byggede den«, sagde præsident Grant senere, »og det
knækkede ikke Kirken.« Faktisk byggede Kirken senere andre
fabrikker og oprettede en industri, som var gavnlig for hele
Kirken og for det enkelte medlem af Kirken.2

År senere gav præsident Heber J. Grant dette enkle råd til vej-
ledning for de sidste dages hellige i deres liv: »Jeg kender ikke
noget, som jeg føler er af så stor værdi i livet som at være lydig
over for Herrens råd og vejledning og fra hans tjenere i vor tid.«3

Heber J. Grants lærdomme

Herren kalder sine profeter og vejleder 
dem ved inspiration.

Jeg ønsker ved denne lejlighed og ved alle lejligheder at bære
vidnesbyrd i al hellighed og i al ydmyghed om profeten Joseph
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Smiths guddommelige mission og om den guddommelige mis-
sion for hver eneste af de mænd, som er blevet udvalgt til at
efterfølge ham.4

I behøver ikke at frygte, mine kære brødre og søstre, at der
nogen sinde vil stå en mand som leder af Jesu Kristi Kirke, und-
tagen vor himmelske Fader ønsker ham der.5

Jeg kan sige, at Herrens velsignelser i rigt mål er blevet udgydt
over hver eneste mand, som har ledt denne Kirke, fordi de alle
på retskaffen vis har søgt inspirationen fra Gud til at lede dem i
alt, hvad de har gjort.6

Jeg lærte Brigham Young at kende, da jeg var et lille barn på 6
år … Jeg kan bære vidnesbyrd om hans venlighed og hans kær-
lighed til mig som menneske og hans kærlighed til Gud og om

Billede taget i 1925. Stående

fra venstre mod højre: David

O. McKay, Rudger Clawson og

Orson F. Whitney fra De Tolvs

Kvorum; Anthony Ivins, før-

sterådgiver i Det Første

Præsidentskab, Richard L.

Lyman fra De Tolvs Kvorum;

Heber J. Grant, Kirkens præ-

sident; Reed Smoot fra 

De Tolvs Kvorum; Charles W.

Nibley, andenrådgiver i Det

Første Præsidentskab;

Sylvester Q. Cannon, præsi-

derende biskop; George

Albert Smith og Joseph

Fielding Smith fra De Tolvs

Kvorum. Knælende fra 

venstre mod højre: Hyrum G.

Smith, Kirkens patriark;

Melvin J. Ballard, Stephen L

Richards, John A. Widtsoe og

George F. Richards fra De

Tolvs Kvorum. Ikke afbilledet:

James E. Talmage fra De Tolvs

Kvorum.
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Herrens inspiration, som kom til ham, da han stod her, hvor jeg
[nu] står, mens jeg havde det privilegium at være i forsamlingen
og lytte til hans inspirerende ord.

Jeg blev kaldet til De Tolvs Apostles Råd ved en åbenbaring fra
Herren til præsident John Taylor, og lige fra den tid, hvor jeg ind-
trådte i De Tolvs Råd, to år efter John Taylor blev præsident for
Kirken, og indtil hans dødsdag, mødtes jeg med ham, uge efter
uge … Jeg ved, at han var den levende Guds tjener; jeg ved, at
Herrens inspiration kom til ham; og jeg ved, at når som helst han
sagde: »Det er, hvad Herren ønsker,« og hans kollegaer i apost-
lenes råd støttede hans indstilling, ved hver eneste lejlighed fik
han ret, og Herrens inspiration til ham viste, at hans visdom ved
Guds kraft langt overgik andre mænds visdom.
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Jeg er ofte kommet til møder … og vidst, at et bestemt anlig-
gende skulle drøftes, og været så afklaret angående dette anlig-
gende, som et menneske overhovedet kunne være … Når jeg er
gået til møder … og havde bestemt mig for en bestemt politik,
har jeg helt frivilligt og frit stemt for det præcis modsatte på
grund af den inspiration fra Herren, som kom til John Taylor.
Ved hver eneste sådan lejlighed blev Herrens tjener, præsident
Taylor, og hans enestående dømmekraft sammen med Herrens
inspiration en bekræftelse på det, som var det bedste for folket.

Jeg kan fortælle om gang efter gang, hvor apostlene er blevet
sendt ud for at udføre en bestemt opgave ved Herrens inspiration
til John Taylor, hvor de troede, at de ikke kunne klare opgaven.
De er vendt tilbage og været i stand til at bære vidnesbyrd om, at
de med Herrens hjælp har været i stand til at udføre den opgave,
som præsident Taylor, Herrens profet, havde pålagt dem …

Jeg kan bære vidnesbyrd om, at Wilford Woodruff i sandhed
var den levende Guds tjener og en sand Guds profet. Wilford
Woodruff, der var en ydmyg mand, omvendte og døbte i hun-
dredvis af mennesker i løbet af nogle få måneder i Herefordshire
i England … Jeg tror ikke, at der har vandret nogen anden mand
på jordens overflade, som har haft større omvendelseskraft og
omvendt flere sjæle til Jesu Kristi evangelium. Han besad en
vidunderlig ydmyghed; han engagerede sig aldrig i større forret-
ningsanliggender; men koncentrerede sig om sit landbrug og
dyrkede sine afgrøder og sin jord; han var en ydmyg mand, om
hvem jeg har hørt mange sige, at han manglede evnen til at præ-
sidere over Kristi kirke. Men jeg ønsker at bære vidnesbyrd for
jer, at han med Herrens inspiration og på grund af sin ydmyg-
hed, på grund af hans guddommelige liv, og fordi Gud elskede
ham, ved mere end en lejlighed blev velsignet med en visdom,
som overgik al den visdom, som de bedste finansielle hjerner i
Kirken besad …

Jeg ved, at Lorenzo Snow var en Guds profet … Lorenzo Snow
blev præsident for Kirken, da han var 85 år gammel, og han gen-
nemførte i løbet af de næste tre år noget, som ganske enkelt var
enestående at tænke på. Han løftede Kirken … fra en næsten
finansiel konkurs … I løbet af tre korte år tog denne mand, som
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i verdens øjne var for gammel, og som ikke før havde engageret
sig i finansielle anliggender, og som i årevis havde viet sit liv til
at arbejde i templet, kontrollen med Kristi kirkes økonomi og
ændrede med den levende Guds inspiration i løbet af disse tre
korte år alt det finansielle fra mørke til lys …

… Jeg bærer mit vidnesbyrd for jer, at jeg, lige fra min tidlig-
ste barndom, hvor jeg ikke fuldt ud forstod evangeliets lær-
domme, har følt en stor glæde i mit indre, og at tårer har rullet
ned ad mine kinder, når jeg med den levende Guds inspiration
har lyttet til Joseph F. Smith, når han forkyndte evangeliet … Han
har altid fyldt mit indre og opløftet mig, når jeg har hørt ham for-
kynde Jesu Kristi evangelium. Jeg bærer vidnesbyrd om, at han
var en af Guds største profeter, som nogensinde har levet; at
Gud var med ham, lige fra han var en ung dreng på 15 år og drog
ud for at forkynde Jesu Kristi evangelium på Hawaii, indtil den
dag, han afsluttede sin jordiske karriere, efter at have givet 65 år
af sit liv til Guds værk.7

Det er faldet i min lod, selv om jeg er et meget svagt og ydmygt
instrument i Herrens hænder, at efterfølge de vidunderlige
mænd, som har præsideret over denne kirke - profeten Joseph
Smith, som jeg mener har været det største menneske, der har
gået på denne jord; den vidunderlige pioner, Brigham Young;
frihedens forkæmper, John Taylor; den exceptionelle omvender
af mennesker til Jesu Kristi evangelium, Wilford Woodruff;
Lorenzo Snow, denne ekstraordinære mand på 85 år, som på tre
år løftede Kirken … til en god finansiel stilling, og den mand,
som var elsket af alle, som kendte ham, og som var et af verdens
enestående mennesker, Joseph F. Smith, der var den største for-
kynder af retskaffenhed, som jeg nogen sinde har kendt.8

Det har altid undret mig, at jeg repræsenterer Herren her på
jorden. Min tilknytning fra min barndom til bemærkelsesværdige
og vidunderlige mænd, som er gået forud for mig, har gjort det
næsten overvældende at tænke på at være i den samme klasse
som dem.

De sidste ord, som præsident Joseph F. Smith udtalte, var ord
som disse, da han tog min hånd - han døde den nat - »Herren vel-
signe dig, min dreng, Herren velsigne dig, du har et stort ansvar.
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Husk altid, at dette er Herrens værk og ikke menneskets. Herren
er større end noget menneske. Han ved, hvem han ønsker skal
præsidere over denne kirke, og han tager aldrig fejl. Må Herren
velsigne dig.«9

Profeterne modtager inspiration til gavn for Kirken.

Jeg takker Herren for min tætte tilknytning lige fra lille dreng
til præsidenterne Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff,

Det Første Præsidentskab i 1936. Fra venstre mod højre, 

præsident J. Reuben Clark jun., førsterådgiver, præsident Heber J. Grant 

og præsident David O. McKay, andenrådgiver.
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Lorenzo Snow og præsident Joseph F. Smith. Jeg takker Herren,
fordi jeg aldrig har oplevet andet end godt i al min tilknytning i
50 år til disse mænd … Jeg har aldrig hverken offentligt eller pri-
vat hørt et ord falde fra læberne af de Guds tjenere, som er ble-
vet valgt til at stå i spidsen for dette værk, undtagen, at det har
været ord, som har løftet og forbedret Guds folks liv.10

Jeg har altid været taknemmelig for gennem min tilknytning
som en af Herren Jesu Kristi apostle uden tvivl at vide, at John
Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow og Joseph F. Smith var
fuldstændigt hengivne over for det at fremme de sidste dages
helliges liv, at udsprede evangeliet både her og i udlandet, og for
at vide, at deres højeste ønske var at fremme og udvikle livets
evangelium og at frelse de sidste dages hellige. Jeg er taknem-
melig over at vide uden tvivl, at … disse ledere var helt og alde-
les hengivne til at fremme og styrke velfærdet hos Guds folk, og
at de aldrig har sparet nogen indsats i deres arbejde for dette
folks bedste, og at deres daglige tanker, bønner og ønsker var til
fremme for folket. Jeg ved, at de mennesker, som har opretholdt
disse mænd med deres tro og deres bønner og med deres gode
gerninger, er blevet velsignet af Gud, ikke blot med en øget tro
og kærlighed til Gud og et vidnesbyrd om guddommeligheden af
det evangeliske værk, som vi er en del af, men de er blevet vel-
signet i deres hjem, i deres forretning, med deres jord, og de er
blevet velsignet med visdom i deres familie for at oplære den i
Herrens tugt og formaning.11

Jeg har aldrig andet ønske i mit hjerte, når jeg står foran de
sidste dages hellige, end at være i stand til at sige noget til deres
bedste og til deres gavn; og som specielt har været rettet mod at
opmuntre dem og mod at skabe et ønske og en beslutsomhed i
deres hjerte om at være mere trofaste, mere ihærdige og mere
energiske i udførelsen af de pligter, som vil komme til dem i
fremtiden, end de har været før.12

Vi bliver velsignet, når vi ærer og følger dem, 
som præsiderer over os.

Bed for Kirkens generalautoriteter, og oprethold dem derpå i
alt, hvad de gør, og i alt, hvad de planlægger at gøre.13



76

K A P I T E L  8

Fra min egen erfaring ved jeg, at der fra de sidste dages helli-
ges hjem, fra præsident Brigham Youngs, John Taylors, Wilford
Woodruffs, Lorenzo Snows og Joseph F. Smiths dage og til denne
dag, er opsteget oprigtige og inderlige bønner, dag efter dag, til
Gud om, at Herrens inspiration må være med de mænd, som står
som præsidentskabet for denne Kirke, apostlene og de andre
generalautoriteter, at de alle må blive inspireret af Gud til at
udføre de ting, som vil være det bedste for hans børn og for
udbredelsen af Jesu Kristi evangelium over hele verden. Jeg ved
efter … års erfaring, at mænd, som besidder stillinger i vore dage
som Herren Jesu Kristi apostle, er blevet begavet med den
levende Guds ånd.14

Tro er en gave fra Gud, og når folk har tro til at efterleve evan-
geliet og lytte til rådene fra dem, som præsiderer i ward og stave,
og fra Kirkens generalautoriteter, så har det været min erfaring,
at de er blevet rigeligt velsignet af Herren, og at mange af dem
er kommet over store finansielle vanskeligheder og andre van-
skeligheder på den mest mirakuløse og vidunderlige måde.15

Lad os være rede og villige til at følge vores ledere og til at
opretholde dem … I vil altid blive velsignet og have fremgang, når
I følger de råd og den vejledning, som kommer fra dem, som Gud
har valgt til at præsidere over Kirken. Ved at ære den mand, som
Gud har udvalgt, vil Gud ære og velsigne jer; og når I individuelt
gør jeres pligt, vil I vokse og øges i lyset og inspirationen fra Guds
Ånd. Når vi vokser og går frem enkeltvis, så vil Kirken også vokse
og gå frem … Dette er Guds værk. Joseph Smith var Guds profet;
det må vi huske. Husk, »søg først Guds rige og hans retfærdighed«,
så skal alt andet gives jer i tilgift [Matt 6:33]. Det er det evige liv,
som vi arbejder for. Lad ikke verdens viden eller uddannelse eller
noget som helst andet blinde vore øjne for den kendsgerning, at
dette er Guds værk, og at Guds talerør er på jorden; når han taler,
så lad os være rede og villige med vores tid, talenter og alt det,
som er blevet givet os, til at arbejde på at fuldføre det, som Gud
ønsker. Jeg siger jer, Gud vil bekræfte sit talerør.16

Jeg håber og beder til, at de hellige vil efterleve Jesu Kristi
evangelium. Jeg håber, at de vil lytte til lærdommene fra stavs-



77

K A P I T E L  8

præsidenterne og biskopperne i wardene. Jeg ønsker at sige, at
vi forventer hver eneste præsident for stav og hver eneste biskop
for et ward underviser folket i sandheden. Vi ønsker, at de skal
fortælle folket, at det forventes af dem, at de efterlever vis-
domsordet, at de er ærlige tiendebetalere, og at de husker de
pagter, som de indgår i Guds templer … og at vi forventer, at de
gør deres pligt som hellige, og at de forkynder evangeliet ved at
efterleve det.17

Der er mange mennesker, hvor det, som Herrens tjenere for-
kynder for dem år efter år, ikke har megen virkning. Men de
samme mennesker vil med det samme følge det, hvis det bliver
sagt af en mand med verdslig visdom. Jeg husker … at jeg holdt
en tale om visdomsordet. Derefter erfarede jeg, at en god søster,
som havde hørt min tale, blev syg og sendte bud efter en læge
fra Salt Lake City, med særtog, og det kostede hende adskillige
hundrede dollars at lære fra denne doktor, at hun drak for meget
te, og at med mindre hun holdt op, ville hun helt sikkert dø.
Hun fulgte hans råd og blev rask. Havde hun lyttet til mit råd,
som ikke kostede hende noget, kunne hun have sparet adskillige
hundrede dollars, for ikke at tale om at være i fuldkommen har-
moni med Herrens lærdomme, således som de er åbenbaret i
visdomsordet.18

Vi synger og har hele tiden gjort det: »Hav tak for profeten, du
sendte, o Herre på denne vor dag« (Salmer og sange, nr. 13).

Der er mange, som … tilføjer et efterskrift og siger: »Men kun,
når han vejleder os til at gøre det, som vi selv har lyst til og
ønsker.«

Guds profeter har fra Joseph Smith og til denne dag vejledt os,
og de har vejledt os ret, når vi har lyttet til denne vejledning. De
fejl, som er blevet begået, er begået, på grund af vores undla-
delse af at lytte til profeten, hvis ret det er at give vejledning til
Guds folk.

Jeg ved, at den sikre vej for de sidste dages hellige ikke blot er
at synge: »Hav tak for profeten, du sendte, o Herre på denne vor
dag«, men at være parate og villige og ivrige efter at blive vejledt.19
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Forslag til studium og samtale

• Hvad vil det sige at opretholde og følge dem, som er blevet
kaldet til at præsidere over os?

• Hvad kan forældre gøre for at motivere deres børn til at opret-
holde Kirkens ledere?

• Hvilke velsignelser har I og jeres familie modtaget, når I har
fulgt Kirkens lederes råd? På hvilken måde har sådanne erfa-
ringer øget jeres tro og vidnesbyrd?

• Hvilke råd har vi for nyligt modtaget fra den levende profet?
Hvad kan I specifikt gøre for at leve i henhold til profetens
lærdomme?

Noter

1. Gospel Standards, saml. G. Homer
Durham (1941), s. 330.

2. I Conference Report, jun. 1919, s. 8-9.
3. Gospel Standards, s. 69-70.
4. I Conference Report, apr. 1936, s. 12.
5. Gospel Standards, s. 68.
6. I Conference Report, apr. 1936, s. 9.
7. I Conference Report, jun. 1919, 

s. 7-10, 13-14, afsnitsinddeling 
ændret.

8. Gospel Standards, s. 226-227.
9. Gospel Standards, s. 194.

10. Gospel Standards, s. 18-19.
11. Tale givet ved indvielsen af templet i

Cardston Alberta, Family and Church

History Department Archives, Jesu
Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

12. Gospel Standards, s. 191.
13. Gospel Standards, s. 78.
14. »Spirit of the Lord Attends Elders 
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Deseret Evening News, 15. mar. 1919,
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Glæden ved missionering

Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde 
Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, 

vil det give os glæde og fred i hjertet.

Fra Heber J. Grants liv

Præsident Heber J. Grant tog i hele sit voksenliv del i missio-
neringen og fortalte familiemedlemmer, venner og arbejdskolle-
ger om evangeliet. Hans første mulighed for at tage på
fuldtidsmission bød sig i 1901, hvor han blev kaldet som mis-
sionspræsident for den første mission i Japan.

Præsident Grant så med optimisme og begejstring på sin kal-
delse til Japan. Han skrev: »Jeg nærer fuld tillid til, at dette vil blive
en af de mest fremgangsrige missioner, som nogen sinde er opret-
tet i Kirken. Arbejdet vil gå langsomt til at begynde med, men høs-
ten vil blive stor og vil forbløffe verden i de kommende år.«1

Sammen med tre andre missionærer indviede præsident
Heber J. Grant i august 1901 Japan til forkyndelse af evangeliet
og arbejdede derefter flittigt for værket, som i sandhed gik
»langsomt« frem. Da præsident Grant blev afløst fra sin kaldelse
i september 1903, havde han kun døbt to. Ved generalkonferen-
cen i oktober 1903 aflagde han denne rapport:

»Jeg beklager, at jeg ikke kan fortælle jer, at vi har udrettet
noget vidunderligt ovre i Japan. For at være helt ærlig så ind-
rømmer jeg, at jeg har udrettet meget lidt som præsident for den
mission, og der er udrettet meget lidt - hvad angår omvendelser
- af de få ældster, som er sendt dertil for at arbejde, og de søstre,
som var der sammen med mig. Samtidig har jeg en forvisning i
mit hjerte om, at der vil blive udført et stort og vigtigt stykke
arbejde i det land. Indbyggerne er vidunderlige mennesker.«2
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Fra venstre: Goro Takahashi, der var en af de første missionærers venner i Japan,

samt ældste Louis A. Kelsch, Horace S. Ensign, Heber J. Grant og Alma O. Taylor.

Ældste Grant var præsident for den første mission i Japan fra den 12. august 1901

til den 8. september 1903.
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21 år efter lukkede præsident Grant og hans rådgivere i Det
Første Præsidentskab missionen, overvejende på grund af »for-
svindende små resultater af missioneringen« dér.3 Missionen
blev genåbnet i 1948.

Den 18. maj 1996, 48 år efter missionen blev genåbnet,
besøgte præsident Gordon B. Hinckley Japan og talte til en for-
samling, som var så stor, at nogle måtte stå op. På det tidspunkt
var der bygget et tempel i Japan, og medlemstallet i landet var
steget til godt 100.000 medlemmer i 25 stave og ni missioner.
Præsident Hinckley mindedes arbejdets begyndelse i Japan og
sagde: »Hvis præsident Grant var her nu, ville han græde af
taknemmelighed, og sådan har jeg det også, når jeg ser jeres
ansigter … Jeg ser en styrke, som jeg aldrig havde drømt om
fandtes i dette land.«4

Heber J. Grants lærdomme

Det er vores pligt og privilegium at fortælle om evangeliet.

Jeg ønsker at lægge vægt på, at vi som medlemmer har én
overordnet ting at udføre, og det er at kalde verden til omven-
delse og til at komme til Gud. Og vi har først og fremmest pligt
til at gå ud og forkynde Herren Jesu Kristi evangelium, og at
livets og frelsens plan er gengivet til jorden. Fra hele verden
kommer der opfordringer på flere missionærer. De sidste dages
hellige bør indrette deres tilværelse og ordne deres økonomi, så
flere vil være rede og villige - især de lidt ældre og erfarne med
et vidnesbyrd og kundskab om dette værks guddommelighed - til
at rejse [på] mission … Vi har virkelig den kostelige perle. Vi har
det, der har større værdi end alverdens rigdom og videnskabe-
lige kundskab. Vi har livets og frelsens plan. Det første store bud
var at elske Herren vor Gud af hele vores hjerte, sjæl, sind og
styrke; og det andet lignede det: At elske vores næste som os selv
(se Matt 22:37-39). Og den bedste måde i verden at vise vores
næste kærlighed på er at gå ud og forkynde Herren Jesu Kristi
evangelium.5

At frelse sjæle, heriblandt vores egen sjæl, er det største af alt
og det mest værdifulde og nødvendige arbejde; det vil skænke os
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vor himmelske Faders velsignelser og vor Herre og Mesters, Jesu
Kristi, kærlighed.6

Det er den mission, vi har fået: At advare nationerne om de
forestående straffedomme, at forkynde Forløserens evangelium
… og at indbyde alle til at komme til Kristus og nyde gavn af hans
herlige forsoning. Den såkaldte »mormonisme« er i verden til
gavn for verden. Dens missioneringssystem har intet andet for-
mål end at velsigne og gavne. Den har ingen udeståender med
vor tids trosretninger og sekter. Den står for fred, Guds fred,
»som overgår al forstand« (se Fil 4:7). Den er altid rede til at gøre
godt på enhver tænkelig måde. Den opfordrer indtrængende
menneskene til at vende tilbage til den tro, som »én gang for alle
er overdraget de hellige,« (se Jud 1:3), idet vi tror, at det er den
vej, som vil frelse menneskeheden fra verdens synder og engang
ophøje menneskene til Gud Faderens og Sønnens, Jesu Kristi,
nærhed, han »som er verdens liv og lys« (L&P 10:70).7

Vi ved, at vi først og fremmest har pligt til at elske Herren vor
Gud af hele vores hjerte, sjæl, sind og styrke og dernæst elske
vore medmennesker. Intet folkefærd i hele verden udgør sådan
et stort bevis på kærlighed til deres medmennesker og ønsker
dem det så godt, som de sidste dages hellige gør i forhold til
deres antal. Ved vores missionering forkynder vi for hele verden,
at vi er villige til at yde økonomiske ofre og uden forventning om
nogen jordisk fortjeneste at arbejde for frelse af vor himmelske
Faders børns sjæle.

Enhver ung mand bør … stræbe efter at kvalificere sig til at
arbejde af fuld kraft, så han vil kunne udføre alt, hvad der er ham
muligt for at sætte sandhedens fane fast i jorden.9

Folk siger: »Vi fatter ikke ›mormonismens‹ styrke, vi fatter ikke,
hvorfor [tusindvis af] unge mænd og unge kvinder i en periode
for egen regning eller deres families regning vil rejse ud i verden
og bruge deres tid, uden at få penge eller betaling, på at forkynde
evangeliet og gå glip af indtægt og betale for alt selv for at for-
kynde jeres tro.« Enhver sidste dages hellig forstår det. De forstår
det, fordi disse unge mænd og disse unge kvinder, som rejser ud
for at forkynde evangeliet, efterlever det; de efterlever det virke-
lig og opfylder Frelserens krav om »at elske Herren [vor] Gud af
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hele [vores] og af hele [vores] sjæl og af hele [vores] sind« og det
næste store bud; »at elske [vores] næste som [os] selv.«10

Vi bør huske, at Herren har sagt til os, at vi har pligt til at
advare vores næste og forkynde dette evangelium - denne pligt
påhviler os alle - vi bør være missionærer …

Lad os forstå, at dette værk tilhører os alle, hver og en, og lad
os gøre alt, hvad der står i vores magt for dets fremgang.11

Missionering giver mennesker ægte glæde.

Jeg tror, at enhver sidste dages hellig, som har fået et vidnes-
byrd om, at det værk, han er en del af, er guddommeligt, har
[den] samme følelse som Alma - et ønske om at hele verden skal
høre vidnesbyrdet om Herren Jesu Kristi evangelium (se Alma
29:1-9). Når mænd og kvinder får et vidnesbyrd om profeten
Joseph Smiths guddommelige mission, higer de efter, at resten
af verden skal have samme viden og tro. De higer efter, at evan-
geliet skal nå ud til hver en ærlig sjæl. Og der findes intet andet
arbejde i hele verden, som bringer mennesket større glæde, fred
og ro - jeg ved det ud fra egen erfaring - end at forkynde Herren
Jesu Kristi evangelium.12

Der findes ikke nogen del af Guds værk her på jorden i øje-
blikket, hvor der er sådan en skare af lykkelige, tilfredse, fred-
fyldte mennesker, som dem, der arbejder med missionering.
Tjeneste er den rigtige nøgle til glæde. Når man tjener til fordel
for menneskehedens fremgang, når man arbejder uden at tjene
noget og uden at gøre sig forhåbninger om nogen jordisk beløn-
ning, vil man opleve virkelig, ægte glæde i sit hjerte.13

Hvis det er nødvendigt, bør alle Guds tjenere, som har kund-
skab om evangeliet, være villige til at give sit liv for denne sag,
som vitterlig er Mesterens værk, livets og frelsens plan, vor Herre
og Frelser, Jesu Kristi, evangelium. Når vi fuldt ud får øjnene op
for, at vi virkelig har den kostelige perle, at det evangelium, som
vi har at give verdens befolkning, betyder evigt liv for dem, der
tager det til sig og efterlever det fuldt ud, når vi indser dette, og
når vi standser op for at tænke over den åbenbaring til profeten
Joseph Smith og Oliver Cowdery, hvori Herren siger: »Og om det
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skulle ske, at I måtte arbejde hele jeres liv med at råbe omven-
delse til dette folk og kun førte én sjæl til mig, hvor stor skal da
ikke jeres glæde være med ham i min Faders rige! Og dersom
jeres glæde kan være så stor over en eneste sjæl, som I har ført
til mig i min Faders rige, hvor meget større glæde ville I da ikke
have, om I kan føre mange sjæle til mig« (L&P 18:15-16), da vil
vi begynde at indse og fatte og forstå hans værks storhed.14

Jeg er bedrøvet på den mand eller kvindes vegne, som aldrig
har oplevet den dejlige glæde, som en missionær får, når han
forkynder Jesu Kristi evangelium, når han bringer ærlige sjæle
til kundskab om sandheden, og når han hører dem udtrykke
deres hjertes taknemmelighed for dem, der gennem deres
arbejde fik dem til at forstå, hvad det evige liv er. Jeg synes lige-
ledes, det er synd for dem, som aldrig oplever den dejlige
glæde, man får ved at række sin hånd ud og hjælpe folk i nød.
Vi får afgjort meget større velsignelser ved at give end ved at
modtage; det nærer jeg ingen som helst tvivl om. Vi får også
langt større velsignelser ved at gå ud og forkynde Jesu Kristi
evangelium og arbejde med at frelse menneskesjæle, end vi på
nogen mulig måde kan få ved blot at vide, at vores religion er
sand og derpå bliver hjemme for at tage del i livets almindelige
sysler for at modtage denne verdens velstand, som slides op ved
brug deraf. Ét stort problem er, at vi ofte ikke kan se, hvilket
arbejde, der er vigtigst at udføre, og hvilket arbejde der er mest
behageligt i vor himmelske Faders øjne.15

Kun med Åndens kraft kan vi forkynde evangeliet og
hjælpe nyomvendte med at pleje deres vidnesbyrd.

Jeg ønsker at fortælle jer, at alle de missionærer, som er rejst
ud for at forkynde evangeliet … har fået Guds bemyndigede tje-
neres hænder lagt på deres hoved, mænd, som har denne myn-
dighed; og i hele verden og i hvert et land og under hvert
himmelstrøg, fra midnatssolens land i nord til Sydafrika, hvor
end de er rejst hen, har den levende Guds Ånd været hos dem. I
hvert et land og under hvert et himmelstrøg har mænd og
kvinder modtaget vidnesbyrd ved Helligånden og har taget evan-
geliet til sig.16
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Jeg var i Grantsville, det største ward i Tooele Stav i Zion, og
jeg henvendte mig til Herren med noget lignende samme ind-
stilling som Oliver Cowdery, da han sagde til Herren: »Jeg ønsker
at oversætte,« og Herren gav ham lov til at oversætte. Men han
fik senere at vide, at han ikke kunne gøre det, fordi han ikke
udtænkte det i sit sind, og han bad ikke om det, og han gjorde
ikke sit (se L&P 9:7-8) … Jeg rejste mig og talte i fem minutter,
og jeg svedte vist lige så meget, som var jeg blevet dyppet i en å,
og jeg løb fuldstændig tør for ideer. Jeg fik gjort min tale til så
stor en fiasko, som det var menneskeligt muligt …

[Senere] gik jeg adskillige kilometer væk fra den kirkebygning
og ud på markerne blandt høet og høstakkene, og da jeg kom
langt nok væk, så jeg var sikker på, at ingen kunne se mig, knæ-
lede jeg ned bag disse høstakke og græd ydmygelsens tårer. Jeg
bad Gud tilgive mig for ikke at huske, at man ikke kan forkynde
Herren Jesu Kristi evangelium med kraft, styrke og inspiration,
hvis man ikke er velsignet med den kraft, som kommer fra Gud;
og jeg sagde til ham, ligesom en dreng, at hvis han ville tilgive
mig min egoisme, hvis han ville tilgive mig for at tro, at noget
menneske kan forkynde sandheden uden hans Ånd og finde
hjerter, der er rede til at tage imod den, ville jeg indtil min døds-
dag bestræbe mig på at huske, hvor inspirationen kommer fra,
når vi forkynder Herren Jesu Kristi evangelium, livets og frelsens
plan som atter er åbenbaret på jorden.

Jeg er taknemmelig for at kunne sige, at i de 40 år, der er gået
siden da, er jeg aldrig blevet så ydmyget, som jeg blev den dag;
og hvorfor? Fordi jeg, Herren være lovet, aldrig har stillet mig op
med den tanke, at man kunne røre sine tilhøreres hjerte … uden
at man er i besiddelse af den levende Guds Ånd og således bære
vidnesbyrd om, at dette er den sandhed, som I og jeg har for-
pligtet os til.17

»Vi tror på tungemålsgaven,« og på udlægning deraf (se 7.
trosartikel). Karl G. Maeser - som var den mest engagerede sid-
ste dages hellige nogen sinde - fortalte mig med sine egne ord
om sådan en episode … Han sagde: »Bror Grant, den aften jeg
blev døbt, så jeg op mod himlen og sagde: ›O, Gud, jeg har fun-
det, tror jeg, din Søn Jesu Kristi evangelium. Jeg har vist lydighed
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mod det ved at gå i dåbens vande. Giv mig en tilkendegivelse, giv
mig et uomstødeligt vidnesbyrd fra Ånden om, at jeg har fundet
sandheden, så lover jeg dig, at jeg om nødvendigt vil give mit liv
for denne sags fremgang.‹«

På det tidspunkt var bror Franklin D. Richards [fra De Tolv
Apostles Kvorum] præsident for Den Europæiske Mission, som
havde hovedsæde i Liverpool. Han rejste over til Tyskland for at
overvære de første omvendtes dåb i dette store rige. Da bror
Maeser gik fra det sted, hvor han blev døbt, til sit hjem, som lå
adskillige kilometer væk, udtrykte han ønske om at tale om for-
skellige evangeliske principper gennem en tolk. Denne tolk var
bror William Budge … Bror Maeser, som ikke kunne engelsk,
stillede spørgsmålene på tysk, og bror Richards, som ikke kunne
tysk, svarede på engelsk; bror Budge oversatte spørgsmålene og
svarene. Da der var stillet og besvaret nogle få spørgsmål gen-
nem tolken, sagde bror Richards: »Du skal ikke oversætte
spørgsmålene; jeg kan godt forstå dem.« Så sagde bror Maeser:
»Du skal ikke oversætte svarene, jeg kan godt forstå dem.« De
talte sammen, mens de gik flere kilometer, spørgsmålene blev
stillet på tysk, og der blev svaret på engelsk; ingen af mændene
forstod hinandens sprog. De nåede frem til Elben, og da de gik
over broen, skiltes de; da de kom over på den anden side af
broen, stillede bror Maeser endnu et spørgsmål, og bror
Richards sagde: »Oversæt det, bror Budge.« Da svaret lød, sagde
bror Maeser: »Oversæt det.« Hans næste spørgsmål var:
»Hvordan kan det være, apostel Richards, at vi kunne forstå hin-
anden før, og nu kan vi ikke?« Bror Richards sagde til ham, at en
af Jesu Kristi evangeliums frugter er tungemålsgaven og gaven til
udlægning af tungemål. Dernæst sagde han: »I aften har Gud
givet dig og mig privilegiet at opleve en af evangeliets frugter ved
at have gaven til udlægning af tungemål. Bror Maeser, du har fået
et vidnesbyrd fra Gud om, at du har fundet sandheden.«

Bror Maeser sagde til mig: »Jeg rystede som et espeløv, og jeg
hævede atter blikket mod himlen og sagde: ›O, Gud, jeg har fået
det vidnesbyrd, jeg bad om, og jeg lover dig at give mit liv for
denne sag om nødvendigt.‹«18
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Forslag til studium og samtale

• Hvilke velsignelser får vi, når vi fortæller om Jesu Kristi evan-
gelium? Hvad har I følt, når I har set familiemedlemmer og
venner tage evangeliet til sig?

• Hvad forventer Herren af sine tjenere, når det drejer sig om at
bringe hans budskab ud i verden? Hvordan kan vi udvikle tro
og mod til at fortælle om evangeliet?

• Hvordan kan vi prioritere, så vi vil have mulighed for at for-
tælle om evangeliet? Hvordan kan muligheder for at missio-
nere ændre vores liv?

• Hvorfor er det umuligt at forkynde om evangeliets sandheder
uden Helligåndens kraft? På hvilke måder har Ånden hjulpet
jer med at fortælle andre om evangeliet?

• Karl G. Maeser fik bekræftet sit nye vidnesbyrd, da han og æld-
ste Franklin D. Richards fik tungemålsgaven og gaven til
udlægning af tungemål. Hvilke andre af Åndens gaver kan vi
søge at få, når vi bestræber os på at styrke vores eget og andres
vidnesbyrd? (Se L&P 46:8-26).
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bekræftelse af bror Maesers vidnesbyrd? Hvordan kan vi
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Eksemplets magt

Efterlever vi vores tro i hverdagen, 
hjælper vi med at styrke Kirkens gode ry 

og inspirerer andre til at efterleve evangeliet.

Fra Heber J. Grants liv

I en hyldest til præsident Heber J. Grant skrev ældste John A.
Widtsoe fra De Tolv Apostles Kvorum: »Alle kan lære noget af hans
liv.«1 Også ældste Samuel O. Bennion fra De Halvfjerds talte om
præsident Grants eksempel: »Han virker med iver for Herrens store
sag; han lader sig kun befale af Gud, han er et godt eksempel for
andre, og som resultat deraf bliver værket større og herligere.«2

Ud over selv at være et eksempel på retskaffenhed belærte
præsident Grant om, at hvert eneste medlem af Kirken kan leve
på en måde, som vil bringe Herrens værk anseelse og herlighed.
Han sagde: »Den største og mest vidunderlige prædikant blandt
de sidste dages hellige er den mand eller den kvinde, som efter-
lever Herren Jesu Kristi evangelium.«3

Da ældste Heber J. Grant var medlem af De Tolv Apostles
Kvorum, modtog han et brev fra en ven, som ikke var medlem af
Kirken. I en tale ved en generalkonference læste ældste Grant
nogle dele af brevet op for at understrege behovet for, at de sid-
ste dages hellige er gode eksempler:

»Min kære Heber.

… Du ved, at vi har haft et langt og nært, personligt venskab,
og hvor imponeret jeg altid har været over den ægte og oprigtige
religiøse indstilling, de mænd og kvinder af din tro har. Jeg har
tit og ofte sagt, når jeg har talt med andre, at det eneste religiøse
folkefærd, jeg nogen sinde har kendt, der har levet op til deres
trosbekendelse, var mormonerne i Utah. Og det er sandt.‹«
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Efter at have læst dette uddrag op kommenterede ældste
Grant: »Jeg er sandelig taknemmelig for, at min ven ikke har
adgang til listen over medlemmer, som ikke betaler tiende … for
så tvivler jeg meget på, at han kunne sige, ›at det eneste religiøse
folkefærd, jeg nogen sinde har kendt, der har levet op til deres
trosbekendelse, var mormonerne i Utah.‹ Jeg er taknemmelig
for, at de mormoner, som denne mand har stiftet bekendtskab
med, ikke kun var mormoner af navn, men at de virkelig var sid-
ste dages hellige. Han fik sin opfattelse af alle ›mormoner‹ fra
dem, som han lærte at kende; og jeg har ofte sagt offentligt, at
jeg betragter det som enhver sidste dages helligs pligt at bringe
sit liv i orden, så at hans opførsel vil indgyde alle mennesker
respekt for ham og derved skabe respekt for alle medlemmerne.
Ifølge vor Frelsers lærdomme skal vi lade vores lys skinne, så at
de, der ser vore gode gerninger, vil forherlige Gud og tage Jesu
Kristi evangelium til sig.«

Ældste Grant læste videre op af brevet: »›Det er dette, der ind-
gyder respekt … Jeres medlemmer efterlever deres tro i hverda-
gen og handler, som om de tror, at den betyder noget …«

En sidste dages helligs gode eksempel kan være et lys for andre.
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Ældste Grant henviste atter til sin vens brev og sagde:

»Her er så den sætning, som jeg ønsker bliver prentet uud-
sletteligt i jeres sind:

›Hvis der er noget (og min ven tegner en stor, sort streg under
›noget‹) i en tro, som beskæftiger sig med en fremtidig, evig
eksistens, favner den alt (og min ven tegner endnu en sort streg
under ›alt‹).‹

Tror vi på dette som sidste dages hellige? Er vi klar over, hvor
stærk en udtalelse det er, min ven kommer med? ›Hvis der er
noget i en tro, som beskæftiger sig med en fremtidig, evig eksi-
stens, favner den alt.‹ Er vi overbeviste om, at denne tro, som
beskæftiger sig med en fremtidig, evig eksistens, favner alt? Og
efterlever vi, som min ven siger, vi gør, vores tro i hverdagen og
handler, som om vi tror, at den betyder noget?«4

Heber J. Grants lærdomme

Kirkens ry hviler på vore skuldre.

Vi er nu blevet kendt for det, som vi er - retskafne, gudfrygtige
mennesker; og i forhold til vores efterlevelse af evangeliet vil vi,
når vi ved, at det er sandheden, fortsat nedbryde fordommene,
opbygge velvilje og trække andre mennesker til os.

Denne situation frembringes af vores kundskab, og af at så
mange af vore medlemmer har levet i overensstemmelse med
denne kundskab. Enhver blandt os bærer Kirkens ry på sine skul-
dre, og når I og jeg efterlever Jesu Kristi evangelium, giver det til-
lid til Herrens værk, som er genoprettet på jorden i denne
uddeling.

Jeg er meget taknemmelig for, at dette er vores situation, mit
hjerte er fyldt med taknemmelighed til Herren for den store
ændring, der er sket, og jeg håber, at enhver mand og kvinde,
som er medlem af denne Kirke, må blive inspireret til at beslutte,
at de af al evne vil efterleve dette evangelium, så deres liv vil for-
kynde om, at det er sandt.5

Kritikken af Kirken og ondskaben og løgnene om vore med-
lemmer generelt er næsten helt uddød, fordi folk har lært vores
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hjertes ønsker at kende: At vi ikke nærer nogen fjendskab, selv
ikke mod dem, som taler ondt om os. Herren har i mange til-
fælde hjulpet os med at blive venner med nogen, som engang
har været vores fjender. De har lært, at enhver ægte sidste dages
hellig er Herrens tjener, som ønsker at vide, hvad Herren vil have
ham til at gøre, og selv om deres egne personlige ambitioner kan
være meget forskellige fra vores, lærer folk dog, at en rigtig, ægte
sidste dages hellig er en mand, som er troværdig i alle ting, fordi
han ønsker at kende Guds tanker og vilje. Selv om de måtte
mene, at vi som folk er vildfarne, er de klar over, at vi er ærlige
og retskafne.6

Uanset hvor man færdes blandt Israels ældster, og om man
rejser fra en ende af Kirken til den anden, så vil man finde et
brændende vidnesbyrd i de sidste dages helliges hjerte om, at
dette er den Almægtige Guds værk, og at hans Søn, Jesus Kristus,
har oprettet det. I hører dette vidnesbyrd, I hører folk vidne
derom, men lever vi altid som sidste dages hellige? Lever vi, som
vi bør, når vi tager det store vidnesbyrd i betragtning, som vi har
fået? Holder vi hans bud, som vi bør? Vi bærer så at sige Kirkens
ry på vore skuldre, hver og en af os.7

Må Herren velsigne Zions folk. Må vi holde hans bud på en
sådan måde, så at alle, der ser vore gode gerninger, vores ærlig-
hed og vores retskaffenhed i det mindste må komme til at
respektere os, om de tror på vores religion eller ej.8

Sidste dages hellige, som gør noget forkert, kan bringe 
sig selv og sandhedens sag i miskredit.

Jeg fastholder, at en sidste dages hellig, som gør noget forkert,
ikke kun er ansvarlig for den forkerte handling, men for at
bringe [sandhedens] sag i miskredit. Hvis en mand, som er med-
lem af Kirken, bliver fuld, er der sikkert nogen, som ser ham og
for første gang ser en mormon i ham. Der gøres opmærksom på,
at han er mormon, og resten dømmes efter hans handlinger.
Den, som ser dette, vil sige: »Hvis det er mormonisme, skal jeg
ikke nyde noget,« og når han hører, at en mormon skal holde
tale, holder han sig væk. Så der er mange synder, som vil lukke
folks hjerte over for Guds rige.9
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At forkynde og tale betyder forsvindende lidt, hvis vi ikke lever
i fuld harmoni med vore lærdomme.10

Engang holdt en mand en virkelig fortræffelig tale. En af hans
venner sagde senere: »Det var jo en virkelig vidunderlig tale,
meget bemærkelsesværdig, men dine handlinger er så overdø-
vende, at jeg ikke hørte noget af det, du sagde.«11

Jeg hørte om en mand, som ved en stor festmiddag talte med
en anden om de sidste dages helliges tro. Han sagde: »Nå, ›mor-
monerne‹, dem som efterlever deres religion og ikke nyder te,
kaffe, tobak eller alkohol.« Den anden mand sagde: »Jeg tror ikke
på et ord af det.« Manden sagde: »Det er rigtigt.«

Disse to, som ikke var »mormoner,« sad ved et af bordene til
denne festmiddag. Og så kom der en »mormon.« Den mand,
som forsvarede »mormonerne,« sagde: »Dér kommer en mor-
mon. Han skal sidde sammen med os. Jeg tør vædde på, at han
ikke drikker kaffe.« De indgik et væddemål. »Mormonen« drak
kaffe! Da de kom ud, sagde han, som tabte væddemålet: »Jeg har
ikke længere brug for den mand, som hævder at tro, at Gud har
givet en åbenbaring gennem Joseph Smith og fortalt folk, at de
skal undlade sådanne ting, og så kommer han her og offentligt
viser ulydighed mod sin profets lærdomme. Jeg har stolet på den
mand, men nu kan jeg ikke længere stole på ham.«12

Når vi efterlever vores religion, skinner vores 
gode eksempel som et lys for verden.

Jeg ønsker at sige til de sidste dages hellige, at når vi har mod-
taget et vidnesbyrd om, at det er et guddommeligt værk, som vi
er en del af, da bør vi leve således dag efter dag, at Guds værk vil
blive forherliget af vore gode gerninger og derved lade vores lys
skinne, så at de mennesker, der ser vore gerninger, vil prise Gud
(se Matt 5:16). Ingen mennesker på hele jordens overflade er
nogen sinde blevet velsignet som de sidste dages hellige; ingen
mennesker har nogen sinde fået så mange tilkendegivelser i
form af Guds godhed, nåde og langmodighed, som vi er blevet
skænket; og jeg siger, at vi frem for alle mænd og kvinder på jor-
den bør føre en gudfrygtig og retskaffen tilværelse.13
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Frelseren sagde til sine tilhængere, at de var jordens salt, men
at hvis saltet mistede sin kraft, kunne det ikke længere bruges til
andet end at smides ud og blive trampet ned af menneskene.
Han sagde også til dem, at de var verdens lys, en by, der ligger på
et bjerg, kan ikke skjules. Han sagde til dem, at folk ikke tænder
et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser
for alle i rummet. Og han formanede dem til at lade deres lys
skinne for menneskene, så de ser jeres gode gerninger og priser
Gud (se Matt 5:13-16).

Denne formaning gælder os alle. Vi er verdens lys. Vi har mod-
taget inspiration fra den Almægtige Gud. Vi har modtaget et vid-
nesbyrd om evangeliet, og vi ved virkelig, at Gud lever, at Jesus
er Kristus, og at Joseph Smith var Guds profet … Dette vidnes-
byrd brænder i enhver ægte sidste dages helligs hjerte. Men lever
vi, så vore gode gerninger giver tiltro til Guds værk? Er vores
eksempler værdige til at blive fulgt af alle mennesker? Viser vi
ved vores eksempel, at vi tror på evangeliet?14

Jeg fastholder, at det er enhver sidste dages helligs pligt at
ordne sin tilværelse på en sådan måde, at hans liv bliver et
eksempel, der er værdigt til efterfølgelse for alle mennesker, og
således bringer ære og velsignelse til sig selv og sine efterkom-
mere og også skaber venner for Herrens værk. Dette burde være
enhver sidste dages helligs største mål.

Jeg beder inderligt til, at Gud vor himmelske Fader vil hjælpe
os til at være loyale og tro mod ham, så vi altid i kraft af vores tro-
fasthed og retskaffenhed kan vise mænd og kvinder, at vi virkelig
er den levende Guds tjenere og tjenerinder, idet vi bestræber os
på at udbrede Jesu Kristi evangelium.16

Vores gode eksempel kan få andre til at sætte 
sig ind i livets og frelsens plan.

Må hver enkelt sidste dages hellig efterleve evangeliet, så dets
sandhed må blive forkyndt ved deres eksempel.17

Den største og mest vidunderlige prædikant blandt de sidste
dages hellige er den mand eller kvinde, som efterlever Herren
Jesu Kristi evangelium. »Vis mig din tro ved dine gerninger;« det
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er det, der tæller. Jakob sagde, at han ville vise sin tro med sine
gerninger, og at tro uden gerninger er død. Det er ligesom lege-
met uden ånden (se Jak 2:17-18, 26) … Det er i kraft af vore ger-
ninger, vores flid, vores trofasthed og vores iver, at vi kan
forkynde evangeliet. Menneskene i verden begynder at indse,
vide og forstå, at frugten af Jesu Kristi evangelium, som det for-
kyndes af de sidste dages hellige, er en god frugt … Den bedste
målestok, som verdens Frelser fremlagde, var: »I kan … kende
dem på deres frugter« (Matt 7:20). Jeg udfordrer verden til at
finde et andet folk, som overgår de sidste dages hellige, når det
drejer sig om lykke i deres hjem, tilfredshed, fremgang, hæder-
lighed i forretningsanliggender, ædruelighed og overholdelse af
Guds og menneskers love. Jeg taler ikke om mormoner, som
ikke holder Guds bud.18

Må Gud velsigne jer hver især. Må hver enkelt af os, som har
et vidnesbyrd om guddommeligheden af dette værk, som vi er en
del af, få orden i vores tilværelse, så at de, der ikke kender sand-
heden, ser vores flid, vores tro, vores ydmyghed og vores ønske
om at tjene Gud og må blive ledt til at sætte sig ind i den sand-
hed, som vi skal bringe til dem. Dette er min bøn og mit ønske.19

Gud lever, Jesus er Kristus, Joseph Smith var en af den levende
Guds profeter; vi har sandheden, og må de, som kender den, leve
således, at de, som ikke kender den, vil sætte sig ind i livets og
frelsens plan, den største af alle gaver fra Gud til menneskene.20

Jeg beder til, at den Almægtige Guds velsignelser må være hos
og forblive hos alle denne Kirkes medlemmer, hver eneste tro-
fast og flittig sidste dages hellig. Må vi kunne forkynde Herren
Jesu Kristi evangelium ved hjælp af ærlighed, retskaffenhed og
sandfærdighed i vores liv. Gør vi det, da er vi sikre på at sejre til
sidst.21

Jeg er overmåde taknemmelig for den evne, som Gud har
givet mig til at udtrykke min viden om, at han lever, at Gud er
vor Fader, og at Jesus Kristus er vor Forløser og Frelser.

Må Herren hjælpe jer og mig og enhver sjæl, som har kund-
skab, til at arbejde af al kraft for at bringe andre til den samme
kundskab i kraft af vores eksempel. Hvor er jeg vor himmelske
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Fader taknemmelig for, at han fandt det formålstjenligt at
udvælge Joseph Smith som et redskab i sin hånd til at genoprette
livets og frelsens plan på jorden. Må Herren velsigne jer hver
især og velsigne hver en oprigtig sjæl på jorden og hjælpe hver
enkelt sidste dages hellig med at leve således, at hans eksempel
vil lyse op, så det vil hjælpe med at bringe andre til kundskab om
sandheden.22

Forslag til studium og samtale

• Hvorfor har vores eksempel så stærk en virkning?

• Hvad vil det sige at bære Kirkens ry på vore skuldre?

• Hvordan kan vi være bedre eksempler for vores familie, med-
lemmerne i vores ward eller gren og vores næste?

• Hvem har påvirket jer med deres eksempel? Hvorfor har disse
mennesker haft så stor indflydelse på jeres tilværelse?

• Nævn nogle tilfælde, hvor sidste dages helliges gode gerninger
har inspireret andre til at sætte sig ind i evangeliet.
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levende Guds hellige præstedømme på Frelserens tid, nyder vi godt af i dag.«



Præstedømmet: »Den levende
Guds magt«

Præstedømmebærere, som efterlever principperne 
for retskaffenhed, kan være redskaber i 

Herrens hænder til at tjene andre.

Fra Heber J. Grants liv

»Jeg vil aldrig glemme dengang,« sagde præsident Heber J.
Grant, »hvor en ven henvendte sig til mig, efter at lægen havde
meddelt, at hans datter, som var ramt af difteri, ville dø inden
daggry. Han bad mig bede for sin datter, og da jeg havde forladt
hans kontor, bad jeg af al min sjæls styrke om, at Gud ville hel-
brede denne pige. Mens jeg bad, kom denne inspiration til mig:
›Den levende Guds kraft er her på jorden. Præstedømmet er her.
Skynd dig! Skynd dig! … Tag hen og irettesæt ødelæggerens
magt, så vil pigen leve.‹

Den læge, som behandlede pigen, sagde, at hun ikke ville leve
til daggry, men da det blev daggry, forklarede han, at han ikke fat-
tede det, men at han mente, at pigen ville blive rask. Han kunne
ikke lade være med at give udtryk for sin forbløffelse over
ændringen i pigens tilstand i nattens løb. Den levende Guds
kraft irettesatte ødelæggeren.«1

Præsident Grant glædede sig over den inspiration, han mod-
tog den aften: »Den levende Guds kraft er her på jorden.
Præstedømmet er her.« I sine taler ved generalkonferencerne
belærte han ofte de hellige om de velsignelser, de kunne mod-
tage gennem præstedømmets kraft og myndighed.
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Heber J. Grants lærdomme

Præstedømmets nøgler, myndighed, 
ordinancer og gaver er gengivet.

Efterhånden som oversættelsen af [Mormons Bog] skred frem,
opdagede Joseph Smith, at nephiterne belærte om og praktise-
rede dåb. Han ønskede at få en større forståelse af dette princip,
ligesom han havde ønsket før, og gik sammen med sin skriver,
Oliver Cowdery, ud i skoven og bad inderligt. Følgende er et citat
af hans egne ord:

»Medens vi således bad og påkaldte Herren, nedsteg et sen-
debud fra himlen i en lyssky, og efter at have lagt hænderne på
os ordinerede han os, idet han sagde:

›I Messias’ navn overdrager jeg jer, mine medtjenere, Arons
præstedømme, som ejer nøglerne til engles betjening og til
omvendelsens evangelium og til dåb ved nedsænkning til synder-
nes forladelse; og dette skal aldrig mere tages fra jorden, førend
Levis sønner atter frembringer et offer for Herren i retfærdighed.‹

Sendebudet, som besøgte os ved denne lejlighed og overdrog
os dette præstedømme, sagde, at hans navn var Johannes, den
samme, som i Det Nye Testamente kaldes Johannes Døberen, og
at han handlede under ledelse af Peter, Jakob og Johannes, som
havde det melkisedekske præstedømmes nøgler, hvilket præste-
dømme, sagde han, skulle overdrages os til rette tid« (se JS-H
1:68-69, 72).

Med denne ordination og med gengivelsen af Det
Melkisedekske Præstedømme, der som lovet senere blev over-
draget, blev alle nøglerne gengivet. Den Almægtige Guds præ-
stedømmemyndighed, som i århundreder havde været borttaget
fra menneskene, blev gengivet og er forblevet i Kirken i ubrudt
linie indtil vor tid.

Med præstedømmets gengivelse blev vejen åbnet til forkyn-
delse af evangeliet, udførelse af de dertil hørende ordinancer
samt Kirkens organisering.2

Jeg ved, at der ikke findes nogen gaver, nåde eller myndighed,
som apostlene var i besiddelse af på Frelserens tid, som Guds
folk ikke er i besiddelse af i dag.3
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Jeg bevidner for jer her i dag, at vi har sandheden, at Gud atter
har talt, og at enhver gave, nåde kraft og begavelse, som kom i
kraft af den levende Guds hellige præstedømme på Frelserens
tid, nyder vi godt af i dag. Det glæder mig at vide, at disse ting,
som bør være tilgængelige - velsignelserne, den Almægtige Guds
helbredende kraft, hans Ånds inspiration, hvorved mænd og
kvinder kan få tilkendegivelser fra ham, Guds Ånds inspiration,
hvorved folk taler i tunger og udlægger dem, og hver eneste
nåde og gave - findes i dag blandt de sidste dages hellige.4

Præstedømmets helbredende kraft findes i Kirken.

Jeg ved, at den Almægtige Guds helbredende kraft findes i
denne Kirke. Jeg ved, at hvis det ikke var for Guds helbredende
kraft, ville jeg ikke have privilegiet at stå her foran jer i dag. Jeg
ved, at der er levende beviser på Guds helbredende kraft blandt
dette folk. Havde vi en optegnelse over alle Herrens vidunder-
lige velsignelser, som er kommet gennem præstedømmet efter
Kirkens oprettelse på jorden, ville det være en optegnelse, som
var langt mere omfattende end Det Nye Testamente.5

Da min [halvbror] Joseph Hyrum Grant engang … ledte en
hestepension … skulle flere af de ansatte på Z.C.M.I.’s skofabrik
på skovtur … [Joseph,] som stod for transporten, gjorde dem
opmærksom på, at der var uvejr på vej; han opfordrede dem til
at tage hjem og sagde, at … der var fare for … at de ville vælte i
stormen og mørket. Men de besluttede, at de ville holde virk-
somheden skadesløs, hvis der skete et uheld.

Vognen væltede på vej hjem i mørket, og adskillige kom tem-
melig alvorligt til skade. En af pigerne pådrog sig adskillige kno-
glebrud, og hun fik lungebetændelse på grund af sine kvæstelser
og af kulden. Den vagthavende læge sagde, at hun ikke ville over-
leve og sikkert ville dø inden daggry. [Joseph] var ulykkelig over
situationen, fordi han havde været køretøjets fører. Han bad mig
om at tage med og salve denne pige og sagde, at Ånden havde
bevidnet for ham, at hun ville overleve.

Da vi gik hen til sengen, sagde jeg til ham, at hun var døende
og ville være død, inden vi kunne nå at løfte vores hænder fra
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hendes hoved. Han blev bleg som et lig og erklærede, at han
havde fået en tilkendegivelse fra Herren, og at han lige så sikkert,
som han vidste, at evangeliet er sandt, vidste, at hun ville leve,
hvis vi ville velsigne hende. Vi velsignede hende, og da jeg
bekræftede salvelsen, blev jeg tilskyndet til at love hende, at hen-
des knogler ville vokse sammen, og at hun ville blive rask og ville
komme tilbage til sin maskine på Z.C.M.I.’s skofabrik. Jeg vidste
ikke, at hun havde arbejdet ved en maskine, eller at hun arbej-
dede dér. Samme aften mødtes jeg med fabrikkens tilsynsha-
vende, og han sagde: »Jeg kommer lige fra Marie DeGrays hjem,
og hun var døende. Jeg er overbevist om, at hun er død nu.« Jeg
sagde: »Bror Rowe, gå op på dit kontor, sæt dig ned og skriv:
›Marie DeGray er ikke død. Marie DeGray vil ikke dø, men hun
vil blive rask og komme tilbage til sin maskine på din fabrik.‹ Den
levende Guds Ånd har tilkendegivet det for mig.« Han sagde:
»Det har behøver jeg ikke skrive ned, for ud fra det, du siger, ved
jeg, at hun vil leve.«

Da fortalte han mig om en hændelse i hans egen familie. Han
sagde: »Inden jeg kom til dette land, blev en af mine døtre meget
syg i London, og lægen, som behandlede hende, sagde, at hun
ikke ville leve til daggry.« Så vidt jeg husker, sendte han bud efter
sin ven Junius F. Wells og dennes kammerat, som boede fem
kilometer væk på den anden side af den store by London, for at
bede dem komme og salve hans datter, og hun blev rask. »Dagen
efter,« sagde bror Rowe, »kom lægen hjem til mig og gav mig en
attest, som var behørigt underskrevet; den erklærede, at min dat-
ter var død. Jeg bad ham komme med ind i dagligstuen og præ-
senterede ham for ›liget.‹ Så når du siger, at denne pige bliver
rask, tager jeg dine ord for gode varer, for lige så sikkert som at
jeg ved, at jeg lever, ved jeg, at Guds helbredende kraft findes i
denne Kirke.«6

Præstedømmebærere kan trække på himlens kræfter, 
når de lader sig lede af principperne for retskaffenhed.

Det er ikke noget ubetydeligt at have Guds præstedømme - at
have ret til at påvirke himlens kræfter.7
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Med hensyn til Guds præstedømmes myndighed, og hvordan
den bør udøves: Den levende Guds profet blev fængslet i Liberty
fængsel, og man ønskede at stille ham for en domstol og henrette
ham. Men alverdens fængselsdøre kan ikke hindre åbenbaringer
om Guds vilje og hensigt i at komme til dem, der er berettigede
til at modtage dem; og da profeten Joseph Smith sad i Liberty
fængsel, modtog han en af de største af alle åbenbaringer fra
Gud; den findes i Lære og Pagter. Jeg læser op af afsnit 121:

»Hvor længe kan rindende vand forblive urent? Hvilken magt
kan standse himlene? Mennesket kunne lige så godt strække sin
svage arm ud for at standse Missouri-floden i dens løb eller
vende strømmen i modsat retning, som hindre den Almægtige i
at udgyde kundskab fra himlen over de sidste dages helliges
hoveder.

Se, mange er kaldede, men få er udvalgt. Og hvorfor er de ikke
udvalgt?

Fordi deres hjerter er de verdslige ting hengivne, og de trag-
ter efter menneskelig ære, så de ikke kan lære denne ene lektie:

At præstedømmets rettigheder er uadskilleligt forbundet med
himlens kræfter, og at himlens kræfter ikke kan kontrolleres eller
bruges uden ved retfærdighedens grundsætninger.

At de kan overdrages os, er sandt; men om vi forsøger at
skjule vore synder eller tilfredsstille vort hovmod og vor for-
fængelige ærgerrighed eller øve kontrol, herredømme eller
tvang over menneskenes sjæle i nogen som helst grad af uret-
færdighed, se, da unddrager himlene sig os, Herrens Ånd bedrø-
ves, og når den er veget bort, da er den mands præstedømme og
myndighed borte.

Se, førend han ved af det, er han overladt til sig selv, til at
stampe imod brodden, forfølge de hellige og stride mod Gud.

Ved sørgelig erfaring har vi lært, at det ligger i næsten alle
menneskers natur og tilbøjelighed, så snart de formoder, de har
fået en smule myndighed, da straks begynde at udøve uretfær-
digt herredømme.

Derfor er mange kaldede, men få udvalgt« (L&P 121:33-40).
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Nu ønsker jeg at fremhæve resten af denne åbenbaring, som
blev givet i et fængsel. De anvendte al statens magt for at frarøve
Joseph Smith friheden, men de kunne ikke hindre denne profets
kommunikation med himlene, og han modtog følgende inspire-
rede ord, som aldrig bør glemmes af nogen biskop eller nogen
stavspræsident, eller nogen apostel eller præsident for Kirken, så
længe de har et embede i Kirken:

»Ingen magt eller indflydelse kan eller bør udøves i kraft af
præstedømmet uden gennem overbevisning, langmodighed,
mildhed, sagtmodighed og uskrømtet kærlighed;

gennem venlighed og sand kundskab, som uden hykleri og
uden svig vil udvikle sjælen meget.

Irettesæt skarpt, når den Helligånd driver dertil, og udvis der-
efter større kærlighed mod ham, som du har irettesat, at han
ikke skal betragte dig som sin fjende;

men at han må erfare, din trofasthed er stærkere end
dødens bånd.

Lad dit hjerte være fuldt af kærlighed til alle mennesker og til
troens egne, og pryd altid dine tanker med dyd, da skal du have
større frimodighed for Guds åsyn, og præstedømmets lære skal
falde på din sjæl som himlens dug.

Den Helligånd skal være din stadige ledsager.«

Det er endnu mere uvurderligt at have Helligånden som vores
stadige ledsager end alverdens rigdom,

»og dit scepter retfærdighedens og sandhedens uforanderlige
scepter, og dit herredømme skal være et evigt herredømme, og
det skal uden tvang tilflyde dig fra evighed til evighed« (L&P
121:41-46).8

Der er næppe nogen åbenbaring i hele Lære og Pagter, som
jeg har citeret fra så meget, som den i afsnit 121, når jeg har talt
til de sidste dages hellige … at »Ingen magt eller indflydelse kan
eller bør udøves i kraft af præstedømmet uden gennem overbe-
visning, langmodighed, mildhed, sagtmodighed og uskrømtet
kærlighed.«
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Der er ingen fare ved et præstedømme af denne slags - som
består af mildhed, sagtmodighed og uskrømtet kærlighed. Men
når vi udøver kontrol, herredømme eller tvang over menneske-
nes sjæle i nogen som helst grad af uretfærdighed, se, da und-
drager himlene sig os. Herrens Ånd bedrøves. Og når den har
uddraget sig: »Da er den mands præstedømme eller myndighed
borte.« Dette er Guds ord.9

Er det så forfærdeligt at udøve den levende Guds præste-
dømme, sådan som Herren har forordnet: »Med venlighed og
mildhed«? Det er den eneste måde, og medmindre det udøves
således, så er præstedømme og myndighed borte hos dem, der
bærer dette præstedømme i Kristi Kirke.10

Mænd, som har præstedømmet, bør ikke bruge det til egen
vinding … Gør de det, mister de Herrens Ånd og vil tragte efter
verdslige ting og ikke de ting, der hører Gud til.11

Som der står i denne åbenbaring, kan vi intet gøre, medmin-
dre vi udviser kærlighed og barmhjertighed og venlighed, ja,
uskrømtet kærlighed. Det er nøjagtigt sådan, at jeg vil tjene med
Herrens hjælp efter bedste evne i medfør af Guds præstedømme,
som jeg har modtaget.12

Forslag til studium og samtale

• På hvilke måder er I og jeres familie blevet velsignet ved udø-
velse af præstedømmet?

• Hvordan kan vi udvise respekt for præstedømmet? Hvordan
kan vi hjælpe vore familiemedlemmer med at respektere
præstedømmet?

• Hvilke oplevelser har I haft, som har styrket jeres vidnesbyrd
om præstedømmets helbredende kraft? Hvad kan vi gøre
under sygdom og prøvelser for at skelne mellem vore egne
ønsker og Herrens vilje?

• Hvad lærer vi i åbenbaringen i Lære og Pagter 121:33-46?
Hvorfor skal præstedømmebærere følge principperne i denne
åbenbaring for at kunne handle i Herrens navn? I hvilken for-
stand gælder disse principper i alle vore relationer til andre?
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• Hvordan kan de, som ikke har Det Melkisedekske
Præstedømme i hjemmet, få del i præstedømmets velsignelser?

Noter

1. I Conference Report, apr. 1925, s. 9-10.
2. Budskab fra Det Første Præsidentskab,

i Conference Report, apr. 1930, 
s. 10-11; læst op af præsident Heber J.
Grant.

3. I Conference Report, okt. 1917, s. 14.
4. I Conference Report, apr. 1943, s. 7.
5. I Conference Report, okt. 1917, s. 14.
6. I Conference Report, apr. 1927, 

s. 15-16.

7. Gospel Standards, saml. G. Homer
Durham, 1941, s. 8.

8. I Conference Report, okt. 1923, 
s. 158-159.

9. Gospel Standards, s. 68.
10. I Conference Report, okt. 1928, s. 9.
11. Gospel Standards, s. 179.
12. Gospel Standards, s. 199.



Arbejde og uafhængighed

Herren vil velsigne os, når vi arbejder af al evne.

Fra Heber J. Grants liv

Præsident Heber J. Grant forkyndte ofte principperne om hårdt
arbejde og uafhængighed. Hans råd lød: »Lad hver en mand føle,
at han er sit eget livs arkitekt og bygherre, og at han agter at gøre
sit liv til en succes ved at arbejde. ›I seks dage må du arbejde og
gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren
din Gud‹ (se 2 Mos 20:9-11). I skal ikke være villige til at arbejde
i fire, fem dage og så kun gøre en halv indsats. Lad hver en sidste
dages hellige yde svarende til det, han modtager, det være sig i
arbejde, eller hvad han end foretager sig.«1

Når præsident Grant talte om værdien af at arbejde, talte han
ud fra et langt livs erfaring. Som eneste barn af sin mor, som var
enke, lærte han at feje og vaske op og tørre af. Han hjalp også
sin mor i hendes arbejde som syerske for at kunne forsørge
dem begge. »Om aftenen sad jeg på gulvet indtil midnat,« min-
dedes han senere, »og pumpede symaskinens pedal op og ned
for at skåne hendes trætte ben.«2 Hebers indsats for at hjælpe
sin mor fortsatte efter hans barndom, da han i sin ungdom
begyndte at arbejde i forretningsverdenen for at hjælpe med at
forsørge hende.

Et af præsident Grants største ønsker var at »indprente Zions
ungdom arbejdets ubeskrivelige styrke og virkning.«3 I en række
artikler til Kirkens blad, Improvement Era, fortalte præsident
Grant om personlige erfaringer, hvorved han viste, hvordan hans
villighed til at arbejde i en ung alder gav ham succes i forret-
ningsverdenen. Han sagde: »Jeg gør det ikke for, billedligt talt,
for at give mig selv roser, men i håb om at indgyde mine læsere
et ønske om at arbejde. Det siges, at personlige erfaringer,
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»Vi bør have ambitioner, vi bør nære ønske om at arbejde af al evne. Herren finder

behag i arbejde.«



107

K A P I T E L  1 2

skrevne som talte, har større virkning og gør et mere varigt ind-
tryk på hørerne og læserne, end man kan gøre på nogen anden
måde. Dette skal være min undskyldning for at fortælle om så
mange oplevelser fra min egen karriere.

Da jeg som ung gik i skole, blev en mand, som førte bøger i
Wells, Fargo and Co. Bank i Salt Lake City udpeget for mig, og jeg
fik at vide, at han havde en løn på 150 dollars om måneden. Og
jeg kan huske, at jeg regnede ud, at det blev til seks dollars om
dagen, bortset fra søndagen; et vældigt beløb forekom det mig.
… Jeg drømte alligevel om at blive bogholder og arbejde for
Wells, Fargo & Co. og meldte mig straks til en bogføringsklasse på
Deseret University [nu University of Utah] i håbet om at komme
til at tjene, hvad jeg dengang mente var en formidabel løn.

Jeg er glad for at kunne citere … fra Lord Bulwer Lytton:
›Hvad mennesket behøver, er ikke talent, men formål; ikke magt
til at opnå, men vilje til at arbejde.‹ Samuel Smith har sagt:
›Formålet er som æg: Udruges de ikke ved handling, vil de forgå.‹

Lord Lytton tog det utvivlsomt for givet, at når en ung mand
drømmer ædelt og mandigt, vil det inspirere ham til et formål med
livet og ›udruge ægget‹ for at opnå og ikke ›forgå‹. Da jeg først
havde bestemt mig til at blive bogholder, begyndte jeg straks at
arbejde hen mod dette mål. Jeg husker så udmærket den morskab,
det skabte hos mine studiekammerater. En af dem bemærkede, da
han så mine bøger: ›Hvad er det? Det ligner hønsespor!‹ den
anden sagde: ›Mon et lyn har ramt en blækflaske?‹ Disse og andre
bemærkninger blev ikke sagt for at såre mig, men i venskabelig
sjov; ikke desto mindre skar de dybt i mig og indgød mig beslut-
somhed. Jeg besluttede mig for at skrive kopier for alle på univer-
sitetet og blive lærer i skrivning og bogholdere på universitetet.Jeg
havde forsæt og også ›arbejdsvilje‹ og var enig med Lord Lytton i,
at ›I ungdommens leksikon findes ordet fiasko ikke,‹ og jeg
begyndte at bruge min fritid til at øve mig i skrivekunst og blev ved
år efter år, indtil jeg blev kaldt ›verdens bedste skribler.‹

Det resulterede i, at jeg få år senere var sikret en stilling som
bogholder og forsikringsmedarbejder i et forsikringsselskab.
Selv om jeg som 15-årig havde en meget fin håndskrift, og det var
det eneste, der skulle til for at få den stilling, jeg havde, var jeg
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alligevel ikke fuldt ud tilfreds, men blev ved med at drømme og
›skrible,‹ når jeg ikke havde andet at lave. Jeg arbejdede i forlo-
kalet i A. W. White & Co.’s bank, og når jeg ikke havde travlt, til-
bød jeg at arbejde frivilligt med bankens foretagender og gøre
alt, som jeg kunne for at udnytte tiden uden nogen sinde at
tænke over, om jeg ville få betaling for det eller ej, men jeg
ønskede kun at arbejde og at lære. Hr. Morf, bankens bogholder,
skrev godt og gjorde sig den ulejlighed at hjælpe mig i mine
bestræbelser for at blive en dygtig skriver. Jeg lærte at skrive så
godt, at jeg ofte tjente mere end min sædvanlige løn ved før og
efter kontortid at skrive kort, invitationer osv. og ved at tegne
landkort. Nogle år efter fik jeg ved en messe i territoriet diplom
for den flotteste skrift i Utah. Da jeg begyndte som selvstændig,
blev der en stilling ledig på universitetet som lærer i håndskrift
og bogholderi, og for at indfri det løfte, jeg havde givet mig selv,
da jeg var 12-13 år gammel, om at jeg en dag ville undervise i
disse fag, søgte jeg stillingen. Jeg blev ansat, og mit løfte til mig
selv blev derved indfriet.«4

Præsident Grant havde »viljen til at arbejde« med sine åndelige
mål såvel som sine timelige foretagender. Han var en utrættelig
arbejder som far, lærer i evangeliet og særligt vidne for Herren
Jesus Kristus. Alle sider af hans tilværelse afspejlede et princip, han
ofte belærte om: »Loven om succes, her og herefter, er at være
ydmyg og have en bøn i hjertet og arbejde, arbejde, ARBEJDE.«5

Hans råd lød: »Hvis I har ambitioner, så drøm om, hvad I ønsker
at nå, og læg da ryggen til og arbejd. Dagdrømme uden arbejde
fører ikke til noget; det er selve arbejdet, som tæller. Tro uden ger-
ninger er død, som Jakob fortæller os, ligesom legemet uden
ånden er dødt (se Jak 2:17, 26). Der er mange, som har tro, men
de er fattige på gerninger, og jeg tror på de mennesker, som både
har tro og arbejder og er besluttede på at gøre noget.«6

Heber J. Grants lærdomme

Vi bør arbejde af al evne.

Vi bør have ambitioner, vi bør nære ønske om at arbejde af al
evne. Herren finder behag i arbejde.7
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Jeg har aldrig oplevet en dag, hvor jeg ikke har været villig til
at udføre det ringeste stykke arbejde (hvis der findes noget som
ringe arbejde, hvilket jeg betvivler) frem for ikke at lave noget.8

I morges gjorde jeg mig den ulejlighed at læse i Lære og Pagter
om lediggængeren, og vi har nogle lediggængere blandt os. I
afsnit 75 i Lære og Pagter står der:

»Og enhver skal være flittig i alt. Lediggængeren skal ikke
have plads i kirken, om han ikke omvender og retter sig« (L&P
75:29) …

I afsnit 88 står der:

»Hold op med at være lade; vær ikke længere urene, hør op
med at finde fejl hos hinanden. Sov ikke længere end fornødent,
gå tidligt i seng, så I ikke er trætte. Stå tidligt op, at legeme og
sind må være friske« (L&P 88:124).

Husk, at disse udtalelser ikke kommer fra Heber J. Grant, men
de kommer fra Herren:

»Og Zions indbyggere skal også ihukomme deres arbejde,
eftersom de er bestemt til at arbejde i al troskab; thi den lade
skal ihukommes for Herren.

Jeg, Herren, er ikke helt tilfreds med Zions indbyggere, thi der
findes lediggængere blandt dem, og deres børn vokser op i ugu-
delighed. De søger heller ikke alvorligt efter evighedens skatte;
men deres øjne er fyldt med griskhed« (L&P 68:30-31).

»Du skal ikke være lad; thi den lade skal ikke æde arbejderens
brød eller bære hans klæder« (L&P 42:42) …

»Se, de er blevet sendt ud for at prædike mit evangelium i de
ugudeliges forsamlinger. Derfor giver jeg dem denne befaling:
Du skal ikke bortsløse din tid, ej heller skal du begrave dit talent,
så ingen bliver bekendt dermed« (L&P 60:13) …

Lad os håbe, at denne uafhængighedsånd, som fandtes blandt
vore pionerfædre, må blive genvækket i os, og at ingen sidste
dages hellig, som bærer Guds præstedømme, vil være skyldig i
ladhed. Lad os arbejde tidligt, og lad os arbejde silde.9

Der er en tiltagende ånd i verden i dag, hvor man søger at
undgå at tjene, og hvor der hersker uvilje til at yde sit bedste, og
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hvor vi søger at se, hvor lidt vi kan gøre, og hvor meget vi kan få
ud af det. Det er helt forkert. Vi bør have den ånd og den stræ-
ben hos os, at vi gør alt, hvad vi magter i et bestemt tidsrum til
gavn for dem, vi arbejder for, og til gavn for vores omgangskreds.

Den anden ånd - at få alt, hvad vi kan og give så lidt som
muligt til gengæld - går imod Herren Jesu Kristi evangelium.10

Jeg har søgt at indprente i de unges sind en forståelse for nød-
vendigheden af, at de arbejder lige så meget, de kan; og også at
de aldrig, mens de arbejder således, må miste modet.

»Gå nu i gang! Herren være med dig!« …

Jeg har ikke fundet noget i livets kamp, som har været af større
værdi for mig end at udføre dagens pligter så godt, jeg formår;
og jeg ved, at når unge mennesker gør dette, vil de være bedre
forberedt til morgendagens gerning …

Som nittenårig var jeg bogholder og forsikringsmedarbejder
for hr. Henry Wadsworth, repræsentanten for Wells, Fargo and
Company. Min tid var ikke fuldt optaget. Jeg arbejdede ikke for
firmaet, men for agenten personligt. Jeg … tilbød at arkivere en
bunke breve osv. og hjalp med at føre bøger for Sandy Smelting
Company, for hvem mr. Wadsworth selv arbejdede.

For at fremhæve sandheden i det ovenfor nævnte citat fra
Første Kongebog vil jeg gerne bemærke, at min optræden i den
grad behagede hr. Wadsworth, så han engagerede mig til at stå
for opkrævningerne for Wells, Fargo and Company og betalte
mig 20 dollars om måneden for dette arbejde foruden min
almindelige løn på 75 dollars fra forsikringsvirksomheden.
Således var jeg blevet funktionær i Wells, Fargo and Company, og
endnu én af mine drømme var blevet virkelighed.

Nytårsaften var jeg på kontoret temmelig sent. Hr. Wadsworth
kom ind og bemærkede venligt, at forretningen gik godt, eller at
det aldrig regner, men styrter ned, eller noget i den retning. Han
talte om, hvordan jeg havde ført bøgerne for Sandy Smelting
Company uden betaling og kom med nogle komplimenter, som
gjorde mig meget lykkelig. Og så gav han mig en check på 100
dollars, som betalte mig dobbelt op for alt mit ekstra arbejde.
Tilfredsstillelsen ved, at jeg havde vundet min arbejdsgivers til-
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fredshed og tillid, var for mig mere værd end to gange de 100
dollars.

Jeg lover enhver ung mand, som vil gøre sig umage for at
arbejde hele tiden og aldrig standse op for at opgøre, hvilken
godtgørelse han får for sit arbejde, men snarere lader sig inspi-
rere af ønsket om at arbejde og lære, at han vil opnå succes i
livets kamp.11

Arbejde hjælper os med at blive uafhængige.

Der er en lov, uigenkaldeligt fastsat i himlen, ifølge hvilken
alle velsignelser er forjættede, og intet menneske vil blive velsig-
net uden at opfylde denne lov (L&P 130:20-21). Jeg ønsker at
indprente de sidste dages hellige, at i dette liv får vi det, som vi
arbejder for, og jeg vil opfordre enhver sidste dages hellig til at
arbejde.12

Hovedformålet var ved oprettelsen af Kirkens velfærdspro-
gram, så vidt det var muligt, at etablere et system, hvorved man
kunne udrydde lediggangens forbandelse og få bugt med
arbejdsløshedsunderstøttelsens onde, således at uafhængighed,
flid, sparsommelighed og selvrespekt igen kunne indfinde sig
blandt vores folk. Målet i Kirken er at give mennesker hjælp til
selvhjælp. Kirkens medlemmer må igen sætte arbejdsglæden i
højsædet som et ledende princip i vore medlemmers tilværelse.

Vores store leder, Brigham Young, sagde under lignende
forhold:

»Sæt de fattige i arbejde med at anlægge plantager, flække træ
til stakitter, grave grøfter, lave hegn eller noget andet nyttigt, og
gør dem derved i stand til at købe korn og mel og livets fornø-
denheder« (Se Discourses of Brigham Young, udv. John A.
Widtsoe, 1954, s. 275).

Denne formaning gælder lige så vel i dag, som da Brigham
Young udtalte den.13

Lad os alle være arbejdsomme og gøre nytte i så høj en grad,
som vores styrke og evner tillader. Vi får at vide, at vi skal skaffe
vores brød i vores ansigts sved (se 1 Mos 3:19).
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… Det er let at række en mand en dollar, men det kræver med-
følelse og næstekærlighed at interessere sig for ham og prøve at
lægge en plan for hans ve og vel. Og det er et princip i Jesu Kristi
evangelium nu og har altid været det at hjælpe enhver til at
hjælpe sig selv - at hjælpe hver af vor himmelske Faders børn til
at udarbejde sin egen frelse, både timeligt og åndeligt.14

Jeg ønsker at gøre opmærksom på en udtalelse af præsident
Brigham Young:

»Jeg har lært ved erfaring, og det er blevet et princip for mig,
at det aldrig gavner at dele ud og atter dele ud, til hverken mænd
eller kvinder, af penge, mad, tøj eller noget andet, hvis de er
raske og kan arbejde og tjene til det, de har behov for, når der er
noget, de kan lave. Det er mit princip, og det forsøger jeg at
følge. At følge en modsat kurs ville ruinere ethvert samfund i ver-
den og gøre folk til lediggængere. (Se Discourses of Brigham

Young, s. 274).

Og det, som kan ødelægge et lokalsamfund, kan ødelægge en
stat, og lad mig tilføje; også en nation.15

Vi vil så vidt muligt indgyde Brigham Youngs udtalelse i folkets
sind … nemlig at det var hans politik ikke at give nogen noget,
medmindre han har gjort sig fortjent til det, og at folk må gøre
noget for det, de modtager. Intet kan være mere ødelæggende
for en mands, kvindes eller et barns personlighed som ikke at
kunne klare sig selv.16

Arbejde er et livslangt ansvar.

Arbejde er det, der holder folk unge. Driveri er det, der får
dem til at begynde at svækkes fra det tidspunkt, de holder op
med at arbejde. Præsident Young var aktiv og energisk, da han
gik bort, men en blindtarmsbetændelse satte en stopper for hans
liv. Hans afløser, John Taylor, var 73 år gammel, da han blev
Kirkens præsident. John Taylors afløser, Wilford Woodruff, var
oppe i firserne, da han blev Kirkens præsident, og efter nogles
udsagn burde han være gået på pension mere end 20 år før den
tid … Lorenzo Snow kom som 85-årig ind i Kirkens præsident-
skab og var lige så aktiv som enhver anden ung mand, men som
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havde en moden dømmekraft, på et tidspunkt hvor Kirken
befandt sig i en fortvivlet økonomisk situation, som han fik den
ud af. I sine tre år som Kirkens præsident, indtil han var 88 år
gammel, var hans hjerne lige så klar og aktiv som enhver anden
mands, der har været denne Kirkes præsident.

Joseph F. Smith var efter manges mening to år ældre end den
alder, hvor han skulle have gået på pension, da han blev denne
Kirkes præsident, og det samme gælder mig. I næste måned er
det 22 år siden, at jeg efter nogles mening skulle have gået på
pension.17

Selv om jeg er over firs år gammel, forlanger jeg ikke af nogen
mand eller noget barn i denne Kirke, at de skal arbejde mere,
end jeg gør. Jeg kender ikke til noget, som ødelægger et men-
neskes helbred hurtigere end ikke at arbejde.18

Jeg tror, at der blandt nogle sidste dages hellige er en tendens
til at sige: »Når vi er fyldt 65, behøver vi ikke at arbejde længere«
… Jeg har udført lige så meget arbejde i de sidste 16 år, efter jeg
er fyldt 65, som jeg har indtil da. Og med Herrens velsignelser
ønsker jeg at gøre lige så meget, hvis da ikke lidt mere, end jeg
har gjort i de sidste 16 år, hvis han vil lade mig blive her i 15-16
år til, hvilket jeg tvivler på. Jeg tror fuldt og fast på, at arbejde
ikke slår nogen ihjel, men at ladhed slår ihjel i en tidlig alder.

Der bør være dette råb i enhver mand og kvindes hjerte: »Jeg
vil leve. Jeg får intet foræret ud over tid at leve i, og hver dag i
mit liv vil jeg bestræbe mig på at udføre noget arbejde, som vil
være antageligt i min himmelske Faders øjne, og hvis det er
muligt, vil jeg blive lidt bedre i dag, end jeg var i går.«19

Forslag til studium og samtale

• Hvad kan vi gøre i vores familie for at sikre os, at arbejde er et
fremherskende princip i vores tilværelse? Hvordan kan foræl-
dre lære deres børn at arbejde?

• Hvordan kan vi finde værdighed i alt det arbejde, vi udfører?
Hvad kan vi lære eller opnå ved at arbejde, selv når det er
ubehageligt?
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• Hvilke andre belønninger fik Heber J. Grant, da han stræbte
efter at nå sin drøm om at tjene godt? Hvilke belønninger har
I modtaget som følge af uddannelse og hårdt arbejde?

• Hvorfor er det vigtigt at arbejde for det, vi modtager? Hvordan
kan det påvirke os hver især, vores familie, lokalsamfund og
land, hvis vi ikke kan klare os selv?

• Hvilken virkning har arbejde på sjæl, legeme og ånd? Hvad har
I lært af folk, som er blevet ved med at arbejde hele livet?
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Principper for økonomisk
sikkerhed

Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren 
os økonomisk og åndeligt og giver os mulighed 

for at hjælpe med at opbygge hans rige.

Fra Heber J. Grants liv

En økonomisk krise fejede i 1893 hen over en stor del af USA,
hvor hundredvis af banker, jernbaneselskaber, miner og andre
virksomheder gik konkurs. Denne krise, kaldet Panikken i 1893,
kom bag på ældste Heber J. Grant og mange andre. Ældste Grant,
som på daværende tidspunkt var medlem af De Tolv Apostles
Kvorum, pådrog sig en gæld, som tog ham årevis at betale tilbage.
I en tale, som han holdt i den periode, sagde han: »Jeg vil gerne
indrømme over for jer, at jeg og mange andre har begået fejl.
Hvorfor? Fordi vi har været så optagede at af tjene penge, at vi har
pådraget os gæld, og nu kan vi ikke betale vores gæld tilbage til
tiden … For første gang i mit liv er folk kommet til mig og har
bedt mig betale de penge, jeg skylder dem, og jeg har været nødt
til at bede om udsættelse. Hvis Herren blot vil tilgive mig denne
ene gang, vil jeg aldrig falde i den fælde igen. Jeg har lånt penge,
siden jeg var 18 år gammel; men hvis jeg blot kan afbetale, hvad
jeg skylder nu, tror jeg, at jeg vil være tilfreds med Herrens vel-
signelser, hvad end de måtte bestå af, små som store.«1

Når Heber J. Grant som Kirkens præsident rådede de hellige i
økonomiske anliggender, trak han på sine egne erfaringer og
fulgte sin forgænger, præsident Joseph F. Smiths, eksempel.
Præsident Grant fokuserede på to grundlæggende principper:
Den fred, vi oplever, når vi undgår gæld, og de timelige og ånde-
lige velsignelser, vi modtager, når vi betaler tiende og offery-
delser. I april 1932 belærte han om disse principper ved
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Mand og hustru bør arbejde sammen for at administrere deres økonomi. 

Præsident Heber J. Grant sagde: »Hvis der er noget, der vil bringe fred 

og tilfredshed i menneskers hjerte og i familien, er det at leve, 

så man ikke bruger mere, end man tjener.«
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Hjælpeforeningens generalkonferencemøde. På det tidspunkt
befandt USA sig i en fortvivlet situation under Den Store
Depression, en omspændende krise med lav økonomisk aktivitet
og høj arbejdsløshed. Præsident Grant irettesatte de hellige,
fordi de ikke fulgte præsident Smiths råd:

»Hvis det folk, som er kendt som sidste dages hellige, havde
lyttet til min forgængers råd fra denne talerstol, som blev givet
under Herrens inspiration, hvor han bad og kraftigt opfordrede
de sidste dages hellige til ikke at pådrage sig gæld, ville denne
store lavkonjunktur have berørt de sidste dages hellige meget,
meget lidt … Hovedårsagen til lavkonjunkturen i USA er efter
min mening gældens trældom samt folks spekulation.«

Senere i sin tale understregede præsident Grant nødvendig-
heden af at undgå gæld. Han opfordrede endvidere sine lyttere
til at betale tiende og offerydelser, selv i økonomisk svære tider.
Han henviste til et tidspunkt mange år tidligere, hvor han havde
sat sig i gæld for at købe aktier i Salt Lake Theatre, fordi han
håbede at kunne redde bygningen fra at skulle rives ned:

»Jeg ønsker, at alle, som kan høre min stemme, skal få udbytte
af min erfaring med at købe teateraktier. [I] 32 år af mit liv … var
hver dollar væk, inden jeg havde tjent den. Det er en stor byrde
billedligt talt at have en død hest og skulle bære rundt på hesten
i 32 år, før man kan begrave den. Det er en forfærdelig tilstand
og det alene på grund af gæld. Siden da har jeg altid sat tæring
efter næring …

Hvis der er nogen mand på denne jord, som har ret til at sige:
›Hold jer gældfrie,‹ er hans navn Heber J. Grant. Jeg takker
Herren for, at jeg var i stand til at betale [al min gæld] og betale
det hele uden at bede nogen som helst om én dollar i nedslag.
Jeg tror ikke, at jeg nogen sinde kunne have betalt den tilbage,
hvis jeg ikke havde været helt ærlig over for Herren. Lige meget
hvor lidt jeg tjente, betalte jeg den første gæld til Herren, og jeg
er ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis de sidste dages hellige som et
folk havde taget Herrens profets råd til følge og havde været
habile tiendebetalere, ville de ikke befinde sig i den situation, de
er i i dag. Hvis de ærligt og samvittighedsfuldt betalte [fasteoffer],
kunne vi tage os af enhver i denne Kirke, som måtte være i krise.«2
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Præsident Grant efterlevede de principper, han belærte om,
og han fik med tiden succes i økonomiske anliggender, både per-
sonligt og kirkemæssigt. Men han var alligevel altid omhyggelig
med at bemærke, at evnen til at tjene penge ikke er sand succes.
Han sagde: »Ingen, som blot får samlet sig en formue, og derved
svækker hjertets naturlige hengivenhed og bortjager kærlighe-
den til sine medmennesker fra sit hjerte, kan siges virkelig at
være succesrig: Men han, som lever, så at de, som kender ham
bedst, vil elske ham højest, og Gud, som ikke blot kender hans
gerninger, men også hans hjertes inderste følelser, vil elske ham:
Kun om sådan et menneske kan det, skønt han måtte dø fattig,
siges om i gerning og i sandhed: ›Han skal have sejrskransen.‹«3

Heber J. Grants lærdomme

Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Hvis der er noget, der vil bringe fred og tilfredshed i menne-
skers hjerte og i familien, er det at leve, så man ikke bruger
mere, end man tjener. Og hvis der er noget, der slider og skuf-
fer og bringer hjertesorg, så er det at have gæld og forpligtelser,
som man ikke kan klare.4

Lad mig advare de sidste dages hellige mod at købe automo-
biler og livets øvrige fornødenheder, før de har penge til at købe
dem og ikke pantsætte deres fremtid … Jeg ønsker at fortælle jer,
at de, som prisgiver deres fremtid, og som pådrager sig gæld for
at få de mest gængse ting i livet og luksus, lægger byrder på sig
selv, som vil komme tilbage med renters rente og give dem store
problemer og ydmygelse.5

Hvis folk ejede det, de har, og ikke skulle betale renter, og kun
købte det, som de havde penge til at købe, ville de fleste sidde i
rimeligt bekvemme kår … Vi har pantsat vores fremtid uden at
tage de ulykker i betragtning, som kan indtræffe - sygdom,
operationer osv.6

Vi kan ikke forudsige alt, hvad der vil ske i fremtiden. Men der
er én ting, som vi kan forudsige, og det er, at hvis vi har penge i
hånden til at købe en radio, en bil eller hvad som helst, og vi
køber det, så er det vores, uanset hvor meget det falder i værdi.7
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Jeg tror, at næsten alle de problemer som de fleste har, ville
forsvinde, hvis de var villige til at lægge vanen fra sig med så at
sige at gå med silkestrømper, og de ville vende tilbage til en
almindelig, mere beskeden, fordringsløs påklædning, holde sig
væk fra ni ud af ti biograffilm, som de ellers går til, og vende til-
bage til sparsommelighed og sund økonomi.8

Betaling af ærlig tiende og offerydelser bringer timelige
og åndelige velsignelser.

Jeg ønsker at gentage min faste overbevisning over for de sid-
ste dages hellige om, at Gud vor himmelske Fader giver frem-
gang og velsignelser og visdom til de mænd og de kvinder, som
er fuldt ud ærlige over for ham, når det kommer til at betale
tiende. Jeg mener, at når en mand befinder sig i økonomiske
vanskeligheder, er den bedste måde at komme ud af det på (og
jeg taler af personlig erfaring, for mere end én gang i mit liv har
jeg været så langt ude at svømme rent økonomisk), at være fuld-
stændig ærlig over for Herren og aldrig få én dollar mellem hæn-
derne, uden at Herren får ti procent af den.

Herren har hverken brug for jeres eller mine penge.
Overholdelse af tiendeloven og donationer til wardenes kirke-
bygninger, stavsbygninger, uddannelsessteder, templer, missio-
nering og disse forskellige behov gavner os alt sammen. Det er
blot noget, vi lærer, der vil kvalificere og forberede os til at blive
mere ligesom Gud og i højere grad gøre os rede til at træde ind
i vor himmelske Faders nærhed. De ting, som vi lærer om øko-
nomi, er det samme, som en dreng eller pige lærer i skolen. Det
gavner drengen, det gavner pigen, og det fremmer deres udvik-
ling, glæde og lykke efter dette liv. Al den kundskab og viden, vi
tilegner os, og de fremskridt, vi gør, gavner os selv.

Gud, vor himmelske Fader, har indstiftet love for at udvikle sit
folk fysisk, åndeligt og intellektuelt, og en af de bedste love i ver-
den, som kan gøre de sidste dages hellige til bedre mennesker,
er tiendeloven. Mange tror på evangeliet og ville sikkert tage det
til sig, hvis det ikke var, fordi de er ligesom den unge mand, som
vi læser om i skriften, hvor Frelseren, efter at den unge mand
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havde sagt: »Det har jeg holdt alt sammen,« bad ham sælge alt,
hvad han ejede og give det til de fattige (Matt 19:16-22). Mange
magter ikke at efterleve evangeliet på grund af det, der kræves af
dem økonomisk, og de lader verdslige ting, som de holder godt
fast i, frarøve dem de største af alle Guds gaver, nemlig evigt liv.
Jeg vil anbefale de sidste dages hellige at holde tiendeloven.9

Forskriften for økonomisk fremgang for de sidste dages hellige
er, under pagt med Gud, at være ærlig med sin tiende og ikke
bedrage Herren for tiende og offerydelser (se Mal 3:8). De, som
holder tiendeloven, oplever fremgang. Når jeg siger fremgang,
tænker jeg ikke kun i dollars og cents … Men det, jeg ser som
virkelig fremgang, som det der har stor værdi for enhver mand
og kvinde, er at få en større kundskab om Gud og et større vid-
nesbyrd, kraften til at efterleve evangeliet og inspirere sin familie
til at gøre det samme. Det er den sande form for rigdom.10

Jeg tror fuldt og fast på, at tro uden gerninger er død, og jeg
tror fuldt og fast på, at Herren mente det, han sagde, da han
lovede at åbne himlens vinduer og udøse velsignelser over os,
hvis vi vil betale tiende (se Mal 3:10).11

Jeg tror, at mennesker bliver velsignet i forhold til deres gav-
mildhed. Jeg siger ikke, at de altid vil tjene flere penge end
andre. Men med hensyn til udvikling af troen, vidnesbyrdet og
kundskaben om dette værks guddommelighed, som vi er enga-
geret i, så udvikler mennesker, der er ærlige over for Herren i
deres tiendebetaling, sig på en måde, som uærlige mennesker
aldrig ville være i stand til at udvikle sig. Det er ingen tvivl i mit
sind. Desuden er jeg naiv nok til at tro, at Herren velsigner dem,
som betaler tiende, og at de gennemgående har større fremgang
end de mennesker, der ikke gør det. Jeg tror, at Herren giver
dem, som er gavmilde med deres bidrag, ideer, og at de udvikler
deres evner hurtigere, end dem, som er smålige. Det er min
overbevisning, og den har jeg haft, siden jeg var dreng.12

Hvis vi giver i forhold til vore midler, hvis vi betaler tiende, uan-
set hvor lille indtægt vi har … vil Gud vor himmelsk Fader velsigne
de resterende ni af de ti dollar, eller de resterende 45 cent af hver
halvtreds cent, og I vil have tilstrækkelig indsigt til at anvende dem
bedst muligt, så I ikke mister noget ved at være ærlige.13



121

K A P I T E L  1 3

Det største kriterium for succes i verden er, om man kan tjene
penge. Men jeg ønsker at fortælle jer sidste dages hellige, at
dette ikke er sand succes. Efterhånden som en mand tilegner sig
flere og flere verdslige ting, vil han miste Herrens Ånd, hvis han
ikke passer på, og hans hjerte vil have de verdslige ting kært. Og
hvis han mister Herrens Ånd og ikke er lige så nøjagtig og ærlig
over for Gud med sin tiende, som hvis han skulle aflægge regn-
skab for en kompagnon i forretningslivet, så vil denne mand
mindske sin styrke, mindske sin kraft og mindske Guds Ånds vid-
nesbyrd i sin sjæl. Der er ingen tvivl i mit sind herom.

Vi må være ærlige over for Herren. Det store problem er, at
der er mange mennesker, der bliver de verdslige ting hengivne,
efterhånden som de tilegner sig flere, og de mister Herrens Ånd.
Derfor er det, som af verden regnes som succes, en fiasko, for
hvis en mand sætter sig for at stræbe efter en belønning, og det
ikke lykkes ham efter at have arbejdet næsten et helt liv for
denne belønning, så har hans liv sandelig været en fiasko. Jeg
kender mange, som, når de har tjent en lille sum penge, har
været helt ærlige over for Herren og har betalt en tiendedel
deraf. Men når de har tjent store summer, har de betalt lige fra
én procent i stedet for ti og op til to-tre procent. Hvad er pro-
blemet? Jo, begæret efter penge vokser hos et menneske og til-
tager og bliver stærkere, lige så meget som lyst til whisky, hvis
han ikke passer på. Det får overtag over ham, og han elsker
pengene højere end det gode, han kan gøre med dem. Han til-
lægger ikke tingene den rette værdi.14

Tiende er en af Guds love, og betaling af tiende giver fred og
glæde til den sidste dages hellige, som gør det. Den mand, som
er ubetinget ærlig over for Herren, føler tilfredshed i hjertet.
Hver eneste velsignelse, som I og jeg får, kommer fra Gud. Vi kan
takke ham for hvert åndedrag, og han giver os alt, hvad vi har.
Han beder os om at vise vores taknemmelighed og erkende hans
guddommelighed ved at betale Kirken en tiendedel af det, vi
modtager - som alt sammen kommer fra ham - til gavn for Kirken
og for at udbrede evangeliet ude som hjemme.

Jeg gentager: Jeg fatter ikke, hvordan nogen mand, der er
fuldstændig ærlig over sine medmennesker og ikke kunne
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drømme om at undlade at betale sin købmandsregning, hvis han
kan betale, kan finde på ikke at indfri sin gæld til Gud …

Jeg appellerer til de sidste dages hellige om at være ærlige
over for Herren, og jeg lover dem, at de, der er ærlige over for
vor himmelske Fader, vil opleve fred, fremgang og økonomisk
succes, fordi de opfylder loven og en forpligtelse. Han vil vel-
signe dem for at gøre dette. Og fuldstændig ærlighed over for
Herren er langt den bedste måde at lære jeres børn at tro på Jesu
Kristi evangelium … Når vi lader vore hjerter blive opslugte af
denne verdens gods og ikke er fuldstændig ærlige over for
Herren, vokser vi ikke i lyset, kraften og styrken i evangeliet, såle-
des som vi ellers ville have gjort.

Jeg takker Gud for det privilegium, som det er at betale tiende.
Jeg glæder mig over muligheden for at vise min himmelske Fader
min taknemmelighed for hans barmhjertighed over for mig.16

Vi bør gavmildt bruge det, vi er velsignet med økonomisk,
til at hjælpe med at opbygge Gud rige på jorden.

En anden ting, som vi bør lære som sidste dages hellige - og
jeg har arbejdet hårdt for at lære det - er at … nøjes med livets
fornødenheder og ikke blive forfalden til dyre vaner. Hvis vi har
overskud, bør vi bruge det, sådan som Gud ønsker, vi skal bruge
det - til hans riges videre fremgang og evangeliets udbredelse …

Hvad angår vores ejendom, så har den ingen egentlig værdi
for os, kun i det omfang vi er villige til at bruge den til at fremme
Guds rige. Vi har pligt til at forsørge vores familie, men vi har
ikke pligt til at leve ødselt. Vi har ikke pligt til at arbejde for at
samle os rigdom for at smykke os med dyrt tøj …

Når sidste dages hellige lærer at være rede til at bruge de mid-
ler, som Gud giver os, til hans riges fremgang, vil de ikke få
nogen videre økonomiske vanskeligheder; Herren vil velsigne
dem i overflod. Det, som vi bør gøre, er at søge hans Ånds lys og
inspiration til at vejlede os til enhver tid, og i tilgift vil han give
os alt andet, som er nødvendigt.17

Gud elsker en glad giver. Ingen i denne verden kan give bidrag
til de fattige, betale til nye kirkebygninger og templer … tage af
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sin formue og sende sine drenge og piger ud for at forkynde
evangeliet uden at aflægge sig sin egenkærlighed, uanset hvor
egenkærlig han har været, da han begyndte at donere penge. Det
er en af de største ting i verden, når folk når til det punkt, hvor
de er kureret for egenkærlighed. Når den er udryddet fra deres
system, er de glade, ivrige og villige og opsøger muligheder for
at gøre godt med de midler, Herren lægger i deres hænder frem
for at forsøge at få mere deraf.18

Kroner og ører er ikke velsignelser fra Gud; kun i det omfang
at vi velsignes med intelligens, visdom og Guds Ånd til at
anvende dem på en fornuftig og passende måde til fremme af
Guds rige på jorden. Hvis vi velsignes med en overflod af denne
verdens goder, vil det forblænde vore øjne … i stedet for en vel-
signelse fra Gud, [kommer] det fra den modsatte side.19

Som jeg ofte har nævnt, ligger det naturligt for mennesker at
være egenkærlige, gerrige og griske og at tænke på sig selv og
kun sig selv og arbejde for personlig vinding. Men alle evangeli-
ets lærdomme er stik modsatte. Vi oplever, at kravene om at
betale tiende og fasteofre … og om at bidrage af vore midler for
at bringe evangeliet ud til jordens nationer - disse krav bortjager
ethvert egenkærligt, gerrigt anlæg i menneskenes hjerter. I ste-
det for egoisme er de trofaste sidste dages hellige fyldt med
evangeliets kærlighed og fyldt med et ønske om at give af deres
tid og midler til Guds riges fremgang. Hvis vi lever op til det, der
kræves af os økonomisk, tager evangeliet den egoistiske, gerrige
mand og gør ham til et gavmildt, ædelt og åbenhjertigt men-
neske … Evangeliet fylder os med et ønske om at lægge de verds-
lige ting bag os, hvis det er nødvendigt, og tage til verdens ende
uden at få én eneste krone for det for at gavne vore medmen-
nesker og bringe dem frelse.20

Forslag til studium og samtale

• På hvilke måder er gæld det samme som trældom? Hvilke vel-
signelser kan vi opnå ved at sætte tæring efter næring? Hvilke
metoder kan hjælpe os med at komme ud af vores gæld eller
undgå at stifte gæld?
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• Hvordan velsignes vi både økonomisk og åndeligt, når vi hol-
der tiendeloven? Hvordan kan forældre lære deres børn prin-
cipperne bag tiende og offerydelser?

• Hvorfor er det vigtigt at være ærlig over for Herren og vore
medmennesker? I hvilke henseender er det en velsignelse for
børn at have forældre, som er fuldstændig ærlige over for
Herren?

• Hvorfor kan verdslig succes medføre, at vi mister Herrens
Ånd? Hvad kan vi gøre for at holde økonomisk fremgang i det
rette perspektiv?

• Hvilke ansvar har vi, når Gud giver os materielle velsignelser?
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»Kom, kom, Guds folk«

Salmen »Kom, kom, Guds folk« gør os taknemmelige 
for de første sidste dages hellige pionerer 

og giver os større tro og mod.

Fra Heber J. Grants liv

Præsident Heber J. Grants yndlingssalme var »Kom, kom, Guds
folk,« en salme om håb der inspirerede de første sidste dages
hellige pionerer på deres rejse til Saltsødalen (se Salmer og

sange, nr. 16). Han mente, at det var vigtigt for Kirkens med-
lemmer at forstå salmen - især det fjerde vers med budskabet om
håb for dem, der dør på rejsen, og dem, hvis liv »bliver spar’t og
… med Israel får part.«

Salmen mindede præsident Grant om hans pionerarv. Han
sagde: »Jeg har aldrig hørt og forventer aldrig, så længe jeg lever,
at høre min yndlingssalme ›Kom, kom, Guds folk, fremad og
frygter ej, kun med mod fremad drag,‹ [uden at jeg vil tænke] på
min lillesøsters død og begravelse og ulvene, som gravede hen-
des lig op på prærien. Jeg tænker på min faders første hustrus
død og på, at hendes legeme blev bragt Saltsødalen for at blive
begravet.«1 Denne historie om Jedediah Grant, hans hustru
Caroline og deres datter Margaret er et eksempel på denne sal-
mes gentagne budskab: »Alt er vel!«

I 1847 ledte Jedediah Grant et kompagni sidste dages hellige
pionerer fra Winter Quarters i Nebraska til Saltsødalen. Ikke
længe inden kompagniet ankom til dalen, fik hans seks måneder
gamle datter, Margaret, kolera og døde. Hun blev begravet tæt
ved ruten, kun dækket af en dynge nyopgravet jord. Kort tid efter
døde Jedediahs første hustru, Caroline, som følge af kolera og
høj feber. Hun hviskede sine sidste ord til sin mand: »Alt er vel!
Alt er vel! Vil du ikke nok tage mig med til dalen - Jeddy. Hent
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Den 4. februar 1846 forlod mange sidste dages hellige Nauvoo i Illinois 

og krydsede Mississippifloden for at påbegynde deres rejse til 

Rocky Mountains. Præsident Heber J. Grant gav ofte udtryk for sin 

»beundring og taknemmelighed« for disse pionerers tro.
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Margaret - bring hende - til mig!« Hendes mand svarede: »Ja, ja,
Caroline. Jeg skal gøre mit bedste. Jeg skal gøre mit bedste.«

Kompagniet nåede frem til dalen tre dage senere. Samme aften
blev Caroline Grants begravelse holdt. Efter nogle få dages hvile
tog Jedediah ud for at hente Margarets lig. Hans bedste ven, Bates
Noble, og bror Nobles adoptivdatter, Susan, tog med ham. Da de
en nat havde slået lejr, fortalte Jedediah om sin tiltro til Guds vilje:

»Bates, Gud har vist det tydeligt. Paradisets lykke, hvor min
hustru og mit barn er sammen, synes at være over mig i nat. De
er i en vis hensigt blevet befriet fra jordens kamp, som du og jeg
befinder os midt i. De er mange, mange gange mere lykkelige,
end vi på nogen måde kan være her. Denne lejrplads burde være
det mest triste af alle steder for mig, men i aften synes den at
være tæt på himlen.«

De tre rejsende nåede frem til graven næste morgen. Susan
mindedes: »Vi standsede tøvende nogle få skridt fra den lille grav,
satte vores ting fra os og stod og stirrede på graven. Ingen forsøgte
at sige noget. Der var et grimt hul i stedet for den lille jorddynge,
og ulvene havde forladt stedet for nylig, for sporene efter dem var
friske. Jeg vovede ikke at se op på Jedediah. Sådan som jeg havde
det, kunne jeg blot gætte mig til hans følelser. Vi stod som støtter
i ødemarken, som var vi groet fast, og vi var alle klar over, at der
ikke var mere at gøre. Efter flere minutter i tavse tårer trak vi os
stille væk og medbragte kun det, som vi havde haft med.«2

Omkring ni år senere blev præsident Jedediah Grant begravet;
han havde tjent om præsident Brigham Youngs andenrådgiver.
Præsident Heber C. Kimball, førsterådgiver i Det Første
Præsidentskab, talte og fortalte om et syn, som hans ven
Jedediah havde haft:

»Han så de retskafne samlet i åndeverdenen, og der var ingen
ugudelige ånder blandt dem. Han så sin hustru; hun var den før-
ste, som kom til ham. Han så mange, som han kendte, men talte
ikke med andre end sin hustru, Caroline. Hun kom til ham, og
han sagde, at hun var smuk og havde deres lille barn, som døde
på prærien, i armene og sagde: ›… Her er lille Margaret; du ved,
at ulvene åd hende, men det gjorde hende ikke noget; her har
hun det godt.‹«3
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Heber J. Grants lærdomme

»Kun med mod fremad drag«

Jeg tror, at William Clayton var inspireret af Herren, da han
skrev denne salme … Det var en forunderlig rejse, som pione-
rerne skulle foretage … Jeg beundrer det mod, den tro og den
viljestyrke, som vore fædre og mødre havde, der begav sig ud i
ødemarken uden at vide, hvor de skulle hen, men sang:

Kom, kom, Guds folk, fremad og frygter ej,

kun med mod fremad drag!

Jeg har talt med hundredvis af dem, der krydsede prærien, og
de oplevede en virkelig glæde og lykke ved at drage frem til dette
område.

Skønt tornestrøet kan synes denne vej,

Gud er med dig hver dag.

Gud var virkelig med dem hver dag.

Os bedre er at jage væk,

unyttig kummer, kval og skræk;

og fryd bor da i hver en sjæl,

alt er vel, alt er vel!

Og det var ikke kun et godt råd for folk, der rejste over prærien,
men det er et godt råd for os alle i hverdagen. Vor himmelske
Fader finder behag i en munter, glad og fredfyldt ånd. Vor him-
melske Fader finder behag i evnen til at tro og acceptere det skrift-
sted, der lærer os at anerkende Guds hånd i alle ting (L&P 59:21).

»Omgjord din lænd, og tab ej mod«.

Mon vi skal græde, om vor lod er hård?

Nej, o nej, alt er vel!

Hvem kan forvente, han belønning får,

som i kamp ej tog del?
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Problemet med mange mennesker er, at de ikke er villige til at
betale prisen; de er ikke villige til at kæmpe for at få succes i livets
kamp. De er meget ligesom de mennesker, som jeg læste om i
bror N. L. Nelsons bog om at forkynde - som jeg tilfældigvis slog
op i en dag, og jeg læste noget om folk, som tager formaningen
bogstaveligt om ikke at bekymre sig for, hvad man skal sige. Bror
Nelson [en professor ved Brigham Young Academy] skrev, at
mange af dem, der slet ikke bekymrede sig, aldrig sagde meget,
fordi de gik stik imod den lære om, at vi skal forberede os. Han
siger om mennesker, som ikke tænker over det, at når de taler …
siger de: »O, Herre, her er jeg. Jeg har en mund og et par lunger,
som jeg vil låne dig en kort tid; fyld mig med visdom, så jeg kan
opbygge folket,« hvilket [Herren] sjældent gør (se Preaching and

Public Speaking: A Manual for the Use of Preachers of the Gospel

and Public Speakers in General, 1898, s. 3-7).

Hvem kan forvente, han belønning får,

som i kamp ej tog del?

Omgjord din lænd, og tab ej mod,

Gud fører os på sikker fod,

og vi skal føle i vor sjæl,

alt er vel, alt er vel!

Dette vidunderlige publikum her [ved generalkonferencen],
vores smukke tempel, vores Kirkes [administrations-]bygning og
templerne fra Canada til det sydlige Utah og på Hawaiiøerne vid-
ner for hele verden om, at Gud fører os på sikker fod.

»Vi finde stedet for Guds stille fred«.

Vi finde stedet for Guds stille fred

hist i vest, Zions land,

for Herrens folk et udsøgt helligt sted,

Gud os der signe kan.

Jeg tror ikke, at der findes nogen ægte sidste dages hellig, som
ikke tror på, at Gud har beredt dette område til sit folk. Brigham
Young … sagde, da han så ned over denne dal: »Dette er stedet.«
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Gud viste ham dette sted i et syn, inden han nogen sinde kom
hertil. Nogle prøvede at overtale ham til at rejse til det rige
Californien, men dette var det sted, som Gud havde beredt, og
her standsede vi, og der blev ikke begået nogen fejl.

Vor lovsang der nu høres skal,

genlyde højt i bjerg og dal,

for Israels konge, glæd din sjæl,

alt er vel, alt er vel!4

»Om hytten på vor rejse brydes ned …«

Om hytten på vor rejse brydes ned,

salig dag, alt er vel!

Endt er da al vor trængel og ufred,

og hos Gud bor vor sjæl.

Føler vi, at alt er vel, hvis vi dør? Lever vi sådan, at vi, hvis kal-
det kom til os, da er værdige til at komme tilbage til vor himmel-
ske Fader, når vi forlader denne jord og til at blive budt
velkommer dér? Lever vi, så vi er værdige til de velsignelser, vi har
fået? Jeg spørger mig selv: Gør jeg alt, hvad jeg overhovedet kan
for ikke blot at opløfte mig selv, men også mine medmennesker,
og er jeg i kraft af mit eksempel virkelig et skinnende lys for folk?5

Hvilken mageløs tro - på at alt er vel! Selv om man skulle dø i
ødemarken og blive begravet i en ukendt grav; og sådan var
deres tro, og de kunne synge disse ord, aften efter aften, og have
hjertet med i det, de sang. De bad virkelig til Herren. De havde
fuldkommen tro på den åbenbaring, som profeten Joseph
Smiths hustru fik, hvori der står: »De retfærdiges sang er som en
bøn til mig, og den skal besvares med velsignelser på deres hove-
der.« Og: »Min sjæl fryder sig i hjertets sang« (L&P 25:12).

Om hytten på vor rejse brydes ned,

salig dag, alt er vel!

Endt er da al vor trængel og ufred,

og hos Gud bor vor sjæl.
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Men om vort liv det bliver spar’t,

og vi med Israel får part,

vi Jesus da vil møde snart,

alt er vel, alt er vel!

Jeg kan huske engang, og jeg har ofte omtalt det … hvor min
svigerfar, den nu afdøde Oscar Winters, sagde: »Heber, jeg tror
ikke, at Zions unge virkelig er klar over, hvad bror Claytons
salme betød for os, når vi sang den aften efter aften, da vi rejste
over prærien … Lad mig fortælle dig om en hændelse fra vores
rejse til dalen. En fra vores kompagni kom for sent frem til lej-
ren. Vi samlede nogle frivillige og skulle til at gå tilbage og se, om
der var sket noget … da vi så ham komme i det fjerne. Da han
nåede frem, spændte vi hans kvæg fra og hjalp ham med at få
aftensmad. Han havde været temmelig syg og havde været nødt
til at ligge et stykke tid på vejen. Efter aftensmaden satte han sig
på en stor sten ved lejrbålet og sang salmen ›Kom, kom, Guds
folk.‹ Det var en regel i lejren, at når nogen begyndte at synge
denne salme, skulle vi alle synge med, men af en eller anden
grund var der ingen, som sang sammen med denne bror. Hans
stemme var temmelig svag og mat, og da han var færdig, kiggede
jeg mig omkring, og jeg tror ikke, at der var et øje tørt hos
nogen, som sad der. Han sang salmen meget smukt, men med en
svag og melankolsk stemme, og dog med salmens ånd og inspi-
ration. Næste morgen opdagede vi, at han ikke havde spændt
sine okser for; vi gik hen til hans vogn og så, at han var død i nat-
tens løb! Vi gravede en lav grav og lagde ham i den. Da kom vi i
tanke om den sten, han havde siddet på aftenen før, da han sang:

›Om hytten på vor rejse brydes ned,

salig dag, alt er vel!

Endt er da al vor trængsel og ufred,

og hos Gud bor vor sjæl.‹

Da rullede vi stenen hen som gravsten.«

Jeg så, at bror Winters havde tårer i øjnene. Han så ud, som
om han skulle til at fortælle mig noget mere, men han tøvede og
sagde ikke noget. Jeg hørte senere, at da han havde været i dalen
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i et stykke tid, tog han fra sit hjem ude på landet ind til Salt Lake
City for at møde sin mor, men blot for at erfare, at hun også var
død, inden hendes rejse var endt.

Da Burlington Railroad for nogle år siden anlagde jernbanen
gennem Nebraska og Wyoming, fandt konstruktørerne et stykke
fra en hjulring, som stak op af jorden, hvori der var mejslet ordet
»Winters.« De skrev til Salt Lake City og fortalte om deres fund,
og de afdrejede ruten flere kilometer for at undgå dette sted, for
de vidste, at det var en Utah-pioners grav. Siden da har vi rejst et
lille monument der til minde om bedstemor Winters, og på den
ene side af det lille monument, som er bygget af samme granit
som templet, har vi mejslet ordene fra sidste vers af »Kom, kom,
Guds folk.«

Jeg kan ikke høre denne sang, og jeg kan ikke læse den, uden
at mit hjerte føler taknemmelighed for min far og mor og for
tusindvis af de ædle mænd og kvinder, som rejste over prærien.
Mange af dem har gentagne gange krydset prærien for at hjælpe
andre, og de har med glæde døjet modgang og virkelig ført lær-
dommene fra denne inspirerede salme ud i livet! Jeg kan ikke
tænke på dem uden at være fuld af beundring og taknemmelig-
hed og uden at bede en bøn til Herren om at hjælpe mig med
som en af disse ædle menneskers efterkommere at være lige så
loyal, oprigtig og trofast, som de var! De var virkelig en gruppe
mennesker, som i tidens løb vil få større og større beundring og
respekt fra folk ude i verden.6

Forslag til studium og samtale

• Hvad betyder denne salme for jer? Hvad kan vi lære af
denne salme?

• På hvilke måder er vi pionerer i dag? Hvordan kan vi ære den
arv, vi har efter andre sidste dages hellige pionerer?

• Hvordan kan vi opelske en »munter, glad og fredfyldt ånd«
trods modgang?

• Tænk over følgende spørgsmål fra præsident Grant: »Føler vi,
at alt er vel, hvis vi dør? Lever vi sådan, at, hvis vi skulle blive
stævnet, vi da er værdige til at komme tilbage til vor himmel-
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ske Fader, når vi forlader denne jord, og til at blive budt vel-
kommen dér? Lever vi, så vi er værdige til de velsignelser, vi
har fået? … Gør jeg alt, hvad jeg overhovedet kan for ikke blot
at opløfte mig selv, men også mine medmennesker, og er jeg
virkelig i kraft af mit eksempel et skinnende lys for folk?«

• Hvorfor er det en hjælp at tænke over vores livs kurs? Hvad
kan vi gøre for at forberede os til at »komme tilbage til vor
himmelske Fader«?

• Hvad kan vi gøre for at opløfte os selv og andre?

Noter

1. Gospel Standards, saml. G. Homer
Durham, 1941, s. 342.

2. Se Carter E. Grant, »Robbed by
Wolves: A True Story,« Relief Society
Magazine, juli 1928, s. 358-364.

3. Deseret News Weekly, 10. dec. 1856, 
s. 317.

4. I Conference Report, okt. 1919, s. 4-5.
5. I Conference Report, apr. 1909, s. 111.
6. I Conference Report, okt. 1919, s. 6-7;

afsnitsinddeling ændret.
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»Den sande nøgle til glæde i livet er at arbejde for andres glæde.«



Arbejd for andres glæde

Når vi hjælper og opmuntrer andre, finder vi den 
sande nøgle til glæde i livet.

Fra Heber J. Grants liv

Præsident Heber J. Grant talte sjældent om sine tjenesteger-
ninger, men andre talte af og til om de gode gerninger, som de
havde set ham gøre. Hans familiemedlemmer var førstehånds-
vidner og de første til at nyde godt af hans tjeneste. Hans datter,
Lucy Grant Cannon, fortalte om hans gavmildhed og godhed
over for hans børn og børnebørn:

»Fars hengivenhed over for sin familie er enestående. Han
viser konstant sin personlige interesse for dem og deres hjem.
Han har hjulpet dem, selv når det har krævet store ofre. Han har
ofte sagt: ›Hjælp den unge spire, de fuldvoksne ege skal nok
klare sig.‹

Hvert barn og barnebarn får til sin fødselsdag et brev og en
check, som enten overdrages personligt eller sendes med pos-
ten. Hver jul og til nytår og ofte også på andre tidspunkter, sen-
der han betænksomt bøger, checks, billeder eller andre
opmærksomheder. Med gaverne sender han altid sin kærlighed
og velsignelse, hvilket falder som en velsignelse over os alle.«1

Lucy berettede om sin fars kærlige omsorg, da hun havde
difteri:

»Selv efter 43 år får jeg tårer i øjnene af taknemmelighed og
påskønnelse, når jeg sidder her og skriver og tænker på hans
omsorg for mig, når jeg var syg. Som mange har hørt ham for-
tælle, var jeg meget syg, da jeg var 12 år gammel. Vi var på det
tidspunkt i Washington D. C. Men hvis Guds tjenere ikke havde
salvet mig, og Guds kraft ikke var blevet nedkaldt på mine vegne,
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ville jeg have været død. I de uger, hvor jeg var så syg, forlod far
knap nok værelset hverken nat eller dag, selv om vi havde to
sygeplejersker. Da jeg begyndte at komme mig, læste han højt
for mig i timer ad gangen. Han kom med gaver og lækkerier til
mig, da jeg begyndte at kunne få glæde af dem, og på de mest
vidunderlige måder gjorde han lige så meget, som den kærligste
mor kunne have gjort.

Jeg var stadig for svag til at gå, da vi forlod Washington. Far bar
mig til toget og opvartede mig på hele hjemrejsen. Hvis han
havde været sygeplejerske, kunne hans håndelag ikke have været
mere blidt eller hans omsorg mere betænksom. Vi kom til Salt
Lake City inden indvielsen af templet. Han bar mig adskillige
gange gennem hele templet. Da jeg var kommet hjem, fulgte
mange ugers rekonvalescens, og selv om familien var villig til at
tage sig af mig, ønskede jeg stadig at have ham i nærheden, og
han var villig til at være hos mig. Det, som jeg fortæller om mig
selv, skete for alle mine søstre, når de har været syge.«2

Præsident Grants tjeneste strakte sig længere end til hans
familie. Lucy mindedes:

»Engang var jeg få dage inden jul ved at samle nogle små gaver
til en fattig familie. Far kom ind, og jeg viste ham tingene og for-
talte ham om familien, som jeg havde fået det fortalt af mor. Jeg
nævnte, at jeg skulle gøre mit tempeltøj klart, for jeg ville låne
det til kvinden, så hun kunne bruge det næste morgen. Da hun
kom dagen efter for at aflevere mit tøj, fortalte hun mig, at da
hun gik ind ad tempelporten, havde far stået der og ventet. Han
havde aldrig set hende før, men havde kun fået hende beskrevet;
han standsede hende og gav hende en kuvert og ønskede fami-
lien en glædelig jul. Der var 20 dollars i kuverten.«3

Selv efter at præsident Grant havde haft en række svækkende
slagtilfælde, blev han ved med at finde på måder at tjene på.
Hans fysiske aktivitet var nedsat, og hans bedste måde at slappe
af på var at køre i bil. Han tog ud at køre næsten hver dag, og
han inviterede altid familiemedlemmer og venner med. På disse
ture viste han ofte andre sin kærlighed ved at standse og aflægge
besøg på hospitaler eller i folks hjem.4



137

K A P I T E L  1 5

I en hyldest til præsident Grant skrev ældste John A. Widtsoe fra
De Tolv Apostles Kvorum: »Hans største kærlighed har altid været
menneskeheden. Hans himmelske Faders børn har været hans
største interesse i livet … Denne kærlighed har ikke blot givet sig
til udtryk i en generel omsorg for hele menneskeheden, men i
omsorg for enkeltpersoner. De fattige og trængende har altid nydt
godt af hans gavmildhed. Hans hurtige reaktion for at hjælpe folk
i nød er almindelig blandt de brødre, han arbejder sammen med.
Der er givet penge såvel som personlig hjælp, så de stærke kan
hjælpe de svage. Præsident Grant er næsten for gavmild og gør alt
det gode, han magter, og han er derfor naturligvis trofast over for
sine venner og kærlig over for sin familie. Han besidder i sin høje
stilling kærlighed i sin sjæl til alle mennesker, og han opfordrer
alle mennesker til at bortjage egenkærlige ønsker.«5

Heber J. Grants lærdomme

Vores kærlighed til Herren bør udmønte sig i kristen
tjeneste.

Hvilken slags mænd og kvinder bør vi være som sidste dages
hellige, når vi tager vores viden i betragtning om, at Gud lever,
at Jesus er Kristus, og at Joseph Smith er Guds profet? Vi bør
være de mest ærlige, mest dydige, mest næstekærlige og de bed-
ste mennesker på jordens overflade.6

Lad os ikke glemme, at vi har pligt til at vise Herren troskab og
tjene ham, og at vi ikke kan yde tjeneste, som er antagelig for
ham, uden at tjene vore medmennesker.7

Vi beder indtrængende alle Kirkens medlemmer om at elske
deres søskende og alle mennesker, hvem end de er, og hvor
end de er, og om at bortjage hadet i deres tilværelse og fylde
deres hjerte med næstekærlighed, tålmodighed, langmodighed
og tilgivelse.8

Kristi evangelium står for kærlighed og fred, tålmodighed og
langmodighed, overbærenhed og tilgivelse, venlighed og gode
gerninger, næstekærlighed og broderlig kærlighed. Griskhed,
gerrighed, uædle hensigter, magtsyge og uretfærdigt herre-
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dømme over vore medmennesker hører ikke hjemme i de sidste
dages helliges eller gudfrygtige mennesker hjerte.9

Vi kan opløfte og opmuntre andre med vores tjeneste.

Jeg hørte en historie om en bror (jeg har glemt hans navn),
som overværede et møde i Kirkens første tid. Præsident Brigham
Young opfordrede medlemmerne til at yde bidrag, som kunne
sendes til Missouri-floden for at hjælpe de hellige med at samles
i Zion. Han ønskede, at alle, som havde råd, skulle give en okse
eller en ko eller noget andet. En god bror sprang op og sagde:
»Jeg vil gerne give en ko.« En anden bror rejste sig og sagde: »Jeg
vil gerne give en ko.« Den første bror havde to køer og en stor
familie; den anden bror havde et halvt dusin køer og en lille
familie. Og så kom [djævelens] ånd over den første mand; han
[sagde]: »Hør lige her, du og din store familie kan ikke klare jer;
I kan umuligt klare jer med én ko. Denne anden mand har en
lille familie og seks køer; han kan sagtens give to eller tre og sta-
dig klare sig godt.« Da han begav sig hjemad, gik han fire eller
fem gader væk og blev stadig mere og mere svag. Så tænkte han
til sidst: »Det vil jeg altså ikke,« og så forstod han forskellen på
den ånd, som fristede ham, og den som havde tilskyndet ham til
at love Kirkens præsident, at han ville give en ko væk. Her var der
en ånd, som fortalte ham, at han ikke skulle gøre sin pligt, ikke
skulle være ærlig og ikke skulle leve op til sit løfte. Han stand-
sede op, vendte sig om og sagde: »Hr. Djævel, klap i, ellers vil jeg
lige så sikkert, som jeg lever, gå hen til bror Brighams kontor og
give ham den anden ko.« Han blev ikke fristet mere.

Alle sidste dages hellige bør opløfte andre og ikke være
afhængig af andres hjælp.10

Jeg husker engang, jeg sad i State Bank og så en ældre bror
ved navn John Furster gå forbi. Han var en af de første mænd,
som blev døbt i Skandinavien. Idet han gik forbi bankens vindue,
hviskede Ånden til mig: »Giv den mand 20 dollars.« Jeg gik hen
til kassereren, gav ham et gældsbevis på 20 dollars, gik ned ad
gaden og indhentede hr. Furster foran Z.C.M.I.-forretningen. Jeg
gav ham hånden og gav ham de 20 dollars. Nogle år senere hørte
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jeg, at bror Furster samme morgen havde bedt om at få penge
nok til at kunne tage til Logan og udføre lidt arbejde i templet
der. Templet i Salt Lake City var ikke færdigt på det tidspunkt. De
20 dollars var lige det beløb, han skulle bruge, og mange år
senere takkede han mig for at have givet ham disse penge, og
tårerne trillede ned ad hans kinder.

En dag jeg sad på mit kontor, fik jeg den indskydelse, at jeg
skulle tage hen til søster Emily Woodmansee og låne hende 50
dollars. Det gjorde jeg og erfarede, at hun virkelig stod og
manglede de vigtigste fornødenheder … Der er intet, jeg ønsker
mere, end at mit sind skal være modtageligt for denne slags til-
skyndelser.11

Hvert venligt ord gør det lettere at sige et til. Enhver form for
hjælp, som I yder for at hjælpe et af jeres medmennesker med
den viden, I har, gør det lettere for jer at hjælpe den næste. Et
menneskes gode gerninger bliver til flere. Jeg har nogle gange
fået den tanke, at mange mennesker, når man ser deres mangel
på venlighed og villighed til at hjælpe andre, forestiller sig, at
hvis de skulle sige eller gøre noget venligt, ville det ødelægge
deres evne til gøre eller sige noget venligt for eftertiden. Hvis I
har et kornmagasin fuldt af korn og forærer en eller to sække
væk, så er der så meget mindre i jeres kornmagasin, men hvis I
gør en god gerning eller siger noget opmuntrende til en i nød,
som kæmper sig frem i livets kamp, så er jeres evne til at gøre
dette herefter så meget større. Gå ikke gennem livet med jeres
læber forseglede for venlige, opmuntrende ord eller jeres hjerte
lukket af for at gøre godt for andre. Gør dette til et motto i jeres
liv: Prøv altid at hjælpe en anden med at bære hans byrde.12

Tjeneste er den sande nøgle til glæde i livet.

Man ved aldrig, hvad trofast tjeneste vil resultere i, og vi ved
ikke, hvornår det vil komme tilbage til os eller vores omgangs-
kreds. Belønningen kommer måske ikke med det sammen, men
afkastet kan komme senere. Jeg tror ikke, at vi nogen sinde vil
miste noget i tilværelsen ved at tjene, ofre os og gøre det rigtige.13
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Den sande nøgle til glæde i livet er at arbejde for andres
glæde. Jeg har medlidenhed med den egenkærlige mand, som
aldrig har oplevet den glæde, man får ved at få tak af de men-
nesker, som man har hjulpet i livets kamp.14

Hemmeligheden bag glæde i livet og måden at forberede os til
livet herefter er tjeneste.15

Jeg tror fuldt og fast på, at vejen til fred og glæde i livet er at
tjene andre. Tjeneste er den rigtige nøgle, tror jeg, til glæde, for
når vi udfører arbejde som missionering kan vi resten af livet se
tilbage på vore resultater i missionsmarken. Når vi udfører en
hvilken som helst form for tjeneste, giver det os en følelse af til-
fredshed og velbehag, mens almindelige fornøjelser falder i
baggrunden.16

Det er en lov fra himlen, at vi i forhold til den tjeneste, som vi
yder, og i forhold til det, som vi gør i denne kirke og udenfor -
det, som vi er villige til at ofre for Kirken og dem, som vi skylder
loyalitet uden for Kirken - vil finde større nåde og kærlighed for
Gud, og vi vil udvikle os i at udføre det arbejde, som vi er sat her
på jorden for.17

Må Herren være med jer alle, søskende, hvor end I måtte
være. Må I have hans fred i jeres hjerte, må hans Ånd inspirere
jer til at opnå nye resultater i jeres tjeneste af jeres søskende og
medmennesker.18

Forslag til studium og samtale

• Hvorfor finder vi »den sande nøgle til glæde,« når vi arbejder
»for andres glæde«?

• Hvorfor tøver vi nogle gange med at tjene andre? Hvad kan vi
gøre for at føle større glæde, når vi tjener?

• Hvad kan vi gøre for at hjælpe børn og unge med at få et
ønske om at tjene?

• Hvordan kan vi blive bedre til at fornemme andres behov?

• Hvad vil det sige at »opløfte andre og ikke være afhængig af
andres hjælp«?
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• På hvilke måder hjælper tjeneste os med at »forberede os til
livet herefter«?

• Hvilke enkle ting kan vi gøre for at følge præsident Grants
eksempel på tjeneste? Hvordan kan vi tjene, uanset hvilken
situation vi befinder os i?

Noter

1. »A Father Who Is Loved and
Honored,« Improvement Era,
nov. 1936, s. 680.

2. Improvement Era, nov. 1936, s. 682.
3. Improvement Era, nov. 1936, s. 682.
4. Se Francis M. Gibbons, Heber J.

Grant: Man of Steel, Prophet of God,
1979, s. 222-223; se også
Improvement Era, nov. 1936, s. 684.

5. »The Living Prophet,« Improvement
Era, nov. 1926, s. 7.

6. Gospel Standards, saml. G. Homer
Durham, 1941, s. 4.

7. I James R. Clark, saml., Messages of
the First Presidency of The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints,

6 bind, 1965-1975, 5:223.
8. Budskab fra Det Første Præsidentskab

i Conference Report, okt. 1939, s. 8;
læst op af præsident Heber J. Grant.

9. Budskab fra Det Første
Præsidentskab i Conference Report,
apr. 1942, s. 90; læst op af præsident
J. Reuben Clark junior.
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11. Brev fra Heber J. Grant til N. L.

Nelson, 1. apr. 1914, Kirkens Arkiv
for Slægts- og Kirkehistorie, Jesu
Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

12. »Have a Purpose in Life,«
Improvement Era, feb. 1902, 
s. 289-290.

13. Gospel Standards, s. 356.
14. Improvement Era, feb. 1902, s. 290.
15. Gospel Standards, s. 187.
16. Gospel Standards, s. 187.
17. Gospel Standards, s. 186-187.
18. I Messages of the First Presidency,

5:311.
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Som skildret i dette billede af den fortabte søn, der bydes velkommen af sin far, 

så oplever vi den »glæde og fred, når vi tilgiver, og når vores hjerte er fuldt af barm-

hjertighed og langmodighed over for dem, der har begået fejl«.



Tilgiv hinanden

Tilgiver vi hinanden, vil vi opleve fred og glæde.

Fra Heber J. Grants liv

Præsident Heber J. Grants datter, Lucy Grant Cannon, har skre-
vet: »En af [min fars] egenskaber, som for mig minder meget om
en af Kristi egenskaber, er hans evne til at vende den anden kind
til og gøre godt mod dem, der forfølger ham. Han har ofte hjul-
pet nogen i nød, som tidligere har kritiseret ham åbenlyst, og
som har bagtalt ham og ikke levet op til fars standarder. Han har
været så mild og tolerant over for folk, som har tilsidesat deres
kirke og vendt sig bort fra deres forfædres tro. Han synes aldrig
at bære nag. Han fordømmer bitterligt synd, men mod synderen
er han yderst barmhjertig.«1

Heber J. Grant udviklede gradvist denne egenskab ved at tage
ved lære af skrifterne, inspirerede lærere og egne erfaringer, ind-
til han en dag kunne sige: »Jeg nærer ingen fjendskab mod én
eneste levende sjæl.«2 I en tale, som han holdt ved generalkon-
ferencen i oktober 1920, fortalte han om en oplevelse, der havde
hjulpet ham med at tilgive. Størstedelen af de følgende lær-
domme er taget fra denne tale.

Heber J. Grants lærdomme

Jesu Kristi evangelium belærer om tilgivelse.

Må Gud hjælpe hver enkelt af os til at huske, at Jesu Kristi
evangelium ikke kun er et evangelium, der belærer om omven-
delse, men et evangelium, der belærer om tilgivelse. Der står
skrevet, at selv om vore synder er som skarlagen, kan de blive
hvide som sne, hvis vi omvender os (se Es 1:18). Jeg glæder mig
over den vidunderlige åbenbaring, som siger:
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»Jeg, Herren, tilgiver, hvem jeg vil, men af jer forlanges det, at
I tilgiver alle mennesker« (L&P 64:10).3

Jeg har givet de sidste dages hellige mange råd i min tid, og et
af de vigtigste har været aldrig at kritisere andre end os selv. Jeg
tror på, at vi skal finde fejl både morgen, middag og aften, men
kun hos os selv.4

Der er intet, som i højere grad vil give os Guds Ånd, end at …
være venlige, hensynsfulde, overbærende, langmodige og tilgi-
vende. Intet vil give os større glæde end at være rede og villige
til at tilgive vores næstes overtrædelser mod os, og intet vil give
os større fordømmelse, end hvis vi forhærder vores hjerte og er
bitre på og hævngerrige over for vore omgivelser.5

I Lære og Pagter 64:8-13 kan vi læse følgende:

»Mine disciple fordum forsøgte at finde fejl hos hinanden og
tilgav ikke hinanden af hjertet, og af denne grund blev de hjem-
søgt og revset.

Derfor siger jeg jer, at I skal tilgive hinanden; thi den, som
ikke tilgiver sin broder hans synder, står fordømt for Herren; thi
på ham hviler en større synd.

Jeg, Herren, tilgiver, hvem jeg vil, men af jer forlanges det, at
I tilgiver alle mennesker.

Og I skal sige i jeres hjerte: Lad Gud dømme mellem dig om
mig og belønne dig efter dine gerninger.

Og den, der ikke angrer og bekender sine synder, skal I frem-
stille for kirken og gøre med ham, som skriften siger jer, enten
gennem befaling eller åbenbaring.

Og dette skal I gøre, så Gud forherliges - ikke fordi I ikke til-
giver eller ikke har medlidenhed, men for at I kan blive retfær-
diggjort for loven og ikke fortørner ham, som er lovgiveren.«

Og i afsnit 121, vers 45 og 46, står der:

»Lad dit hjerte være fuldt af kærlighed til alle mennesker og til
troens egne, og pryd altid dine tanker med dyd, da skal du have
større frimodighed for Guds åsyn, og præstedømmets lære skal
falde på din sjæl som himlens dug.
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Den Helligånd skal være din stadige ledsager, og dit scepter
retfærdighedens og sandhedens uforanderlige scepter, og dit
herredømme skal være et evigt herredømme, og det skal uden
tvang tilflyde dig fra evighed til evighed.«

Jeg nærer overordentlig stor respekt og agtelse for dette citat
fra … Lære og Pagter.

Vi føler glæde og fred, når vi tilgiver.

For nogle år siden blev en fremstående mand udelukket af
Kirken. Flere år senere bad han om at blive døbt. Præsident
Taylor videresendte hans anmodning om dåb til apostlene og
skrev [i et brev], at hvis de enstemmigt gav samtykke til, at han
blev døbt, kunne han blive døbt, men hvis én stemte imod,
skulle han ikke have lov til at blive medlem af Kirken. Så vidt jeg
husker, stemte fem for dåb og syv imod. Et års tid senere blev
spørgsmålet atter bragt op, og otte var for dåb og fire imod. Det
blev bragt op senere igen, og ti var for dåb og to imod. Til sidst
godkendte alle i Apostlenes Råd, undtagen jeres ydmyge tjener,
at denne mand kunne blive døbt, og jeg var det næstyngste med-
lem af kvorummet dengang. Jeg besøgte senere præsidentens
kontor, og han sagde:

»Heber, jeg hører, at elleve af apostlene har godkendt, at bror
NN bliver døbt,« og han nævnte broderens navn, »og at kun du
sætter dig imod. Hvordan vil du have det på den anden side, når
du ser, at denne mand har anmodet om at blive døbt, og at du
måske har hindret ham i at komme videre sammen med dem,
som har omvendt sig fra deres synder og er blevet belønnet?«

Jeg sagde: »Præsident Taylor, jeg kan se Herren lige i øjnene,
hvis han stiller mig dette spørgsmål, og fortælle ham, at jeg har
gjort, som jeg mente var til rigets bedste … Jeg kan fortælle
Herren, at [den mand] har vanæret Kirken nok, og at jeg ikke
agtede at lade sådan en mand komme tilbage i Kirken.«

»Nå,« sagde præsident Taylor, »min dreng, det er i orden, hold
fast i din overbevisning, hold fast i den.«

Jeg sagde: »Præsident Taylor, i dit brev skrev du, at du
ønskede, at hver enkelt apostel skulle stemme i overensstem-
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melse med sit hjertes overbevisning. Hvis du ønsker, at jeg skal
tilsidesætte mit hjertes overbevisning, gør jeg det gerne; jeg
stemmer gerne for, at denne mand kan komme tilbage, men jeg
vil, så længe jeg lever, aldrig samtykke, hvis det skal komme an
på min dømmekraft. Den mand stod anklaget foran apostlene
for flere år siden, og han rejste sig og løj og hævdede at være
uskyldig, og Herren bevidnede for mig, at han løj, men jeg
kunne ikke dømme ham for det. Den aften knælede jeg ned og
bad Gud give mig styrke til ikke at afsløre denne mand, for jeg
vidste, at han løj, men vi havde ingen beviser, kun vidneudsag-
net fra den pige, han havde forført. Og jeg bad til Herren om, at
der en dag måtte komme yderligere tilkendegivelser, og det kom
der, og da udelukkede vi ham. Og når en mand kan lyve over for
apostlene, og når han kan være skyldig og hævde at have
omvendt sig fra synd, så synes jeg, at denne kirke er blevet vanæ-
ret tilstrækkeligt til aldrig at lade ham komme tilbage til Kirken.«

Præsident Taylor gentog: »Min dreng, stem ikke for, at han
bliver døbt, så længe du lever og har denne indstilling, hold fast
i den.«

Jeg forlod præsidentens kontor. Jeg tog hjem … Jeg var ved
systematisk at læse Lære og Pagter fra ende til anden for tredje
eller fjerde gang og havde lagt mit bogmærke i den, men da jeg
tog den, slog jeg ikke op der, hvor bogmærket var, men den
åbnede sig på dette:

»Jeg, Herren, tilgiver hvem jeg vil, men af jer forlanges det, at
I tilgiver alle mennesker« (se L&P 64:9-10).

Og jeg lukkede bogen og sagde: »Om så djævelen beder om at
blive døbt og hævder at have omvendt sig, vil jeg døbe ham.«
Efter frokost tog jeg tilbage til præsidentens kontor og sagde:
»Præsident Taylor, jeg har ændret mening. For en time siden
sagde jeg, at jeg aldrig, så længe jeg lever, kunne tænke mig, at
bror NN skulle døbes, men jeg er kommet for at fortælle dig, at
for min skyld må han gerne blive døbt.«

Præsident Taylor havde for vane, når han blev særlig glad, at
rette sig op og le, så hele kroppen rystede, og han lo og sagde:
»Min dreng, den ændring er kommet meget pludseligt, meget
pludseligt. Må jeg stille dig et spørgsmål? Hvad følte du, da du
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gik herfra for en time siden? Ønskede du at slå manden lige
mellem øjnene og slå ham ned?«

Jeg sagde: »Det er nøjagtigt sådan, jeg havde det.«

Han spurgte: »Hvordan har du det nu?«

»Tja, jeg håber ærligt talt, præsident Taylor, at Herren vil tilgive
synderen.«

Han sagde: »Du er glad, ikke, sammenlignet med før? Du
havde vredens ånd og bitterhedens ånd i dit hjerte over for
denne mand på grund af hans synd, og fordi han havde vanæret
Kirken. Og nu har du tilgivelsens ånd og er virkelig glad, ikke?

Og jeg sagde: »Ja, jeg er. Jeg var vred og fuld af had, men nu
er jeg glad.«

Og han spurgte: »Ved du, hvorfor jeg skrev brevet?«

Jeg svarede: »Nej, hr.«

»Jo, jeg skrev det netop, så at du og nogle af de yngre apostle
ville lære, at tilgivelse går forud for retfærdighed, når der er tale
om omvendelse, og at når I har tilgivelsens ånd i jeres hjerte og
fjerner had og bitterhed fra det, giver det fred og glæde; at Jesu
Kristi evangelium bringer glæde, fred og lykke til enhver, som
efterlever det og følger dets lærdomme.«

Og sådan fortsatte han. Jeg husker ikke alle hans belæringer,
men han fortsatte på denne måde og fortalte mig, at han aldrig
kunne have givet mig denne erfaring, at han ikke kunne give mig
et vidnesbyrd om evangeliet; men at jeg selv måtte få et vidnes-
byrd, at jeg måtte have den rette ånd i mit hjerte og føle den - til-
givelsens ånd, langmodighedens og barmhjertighedens ånd - før
jeg som enkeltperson kunne være til nogen gavn. Og ved blot at
give efter for hans vilje og stemme for at døbe denne mand ville
jeg aldrig have lært, at vi oplever glæde og fred, når vi tilgiver, og
når vores hjerte er fuldt af barmhjertighed og langmodighed
over for dem, der har begået fejl. Jeg har husket disse belæringer
fra den dag af og indtil nu.

Herrens profet [præsident Taylor] sagde:

»Min dreng, glem aldrig, at når du gør din pligt, vil dit hjerte
være fyldt med kærlighed og tilgivelse, selv for den angerfulde
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synder, og at når du ikke samvittighedsfuldt gør din pligt og har
bestemt dig for, at det, som du mener er retfærdigt, og det, som
du mener, er rimeligt og ret, skal vinde, vil du ofte være alt andet
end lykkelig. Du kan kende forskel på Herrens Ånd og modstan-
derens ånd, når du føler dig glad og tilfreds, når du elsker dine
medmennesker og ønsker det bedste for dem. Og du kan vide,
at du ikke har denne Ånd hos dig, når du er fuld af fjendtlighed
og har lyst til at slå nogen ned.«

Tilgivelse er udtryk for ægte næstekærlighed.

Jeg kommer til at tænke på et af de fineste kapitler i hele
Bibelen (1 Kor 13):

»Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke
har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde.

Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmelighe-
der og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge,
men ikke har kærlighed, er jeg intet.

Og om jeg så uddeler alt, hvad jer ejer, og giver mit legeme
hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder
ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind.

Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke
op, bærer ikke nag.

Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved
sandheden.

Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

Kærligheden ophører aldrig. Profetiske gaver, de skal forgå;
tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå.

For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis,

men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå.

Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn,
tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det
barnlige.
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Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til
ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt
ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem
er kærligheden.«

Mange mener, at næstekærlighed er at give nogen penge, men
ægte næstekærlighed er at give kærlighed og vise medfølelse, og
det er den form for kærlighed, som apostlen henviste til i det 13.
kapitel af Første Korintherbrev.

Jeg kan huske, at efter jeg fik denne belæring som ung mand,
jeg var næsten kun en dreng, af Kirkens præsident, læste jeg i en
lang periode dette kapitel omtrent en gang om ugen og derefter
en gang om måneden i flere måneder. Jeg mente, at jeg havde
brug for det i min stilling, og at det var en af de ting, som var
nødvendig for min udvikling.

Frem for at fordømme andre bør vi selv forbedre os.

Jeg husker, at jeg til konferencen her for et år siden læste en
virkelig pragtfuld og vidunderlig sang; halvdelen af første vers
lyder således:

Lad os kundskab i sjælen få,

Lad os vor kundskab befæste,

at vi vore mangler rette må,

som vi bebrejder vor næste.

(Se »Let Each Man Learn to Know Himself«, Hymns, 1948,

nr. 91).

… Jeg citerede også fire korte vers fra vores salme [der hedder
»Du, som dadler og fordømmer«]; en del af den lyder således:

Du, som dadler og fordømmer,

fejl du hos din broder ser;

spørg dig selv, om det sig sømmer

en, som selv så skrøb’lig er.

(Se Salmer og sange, nr. 158).
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Da jeg citerede disse vers, havde jeg ikke den fjerneste anelse
om, at jeg ville citere dem igen i dag. Men i betragtning af den
fordømmende, næsten fjendtlige og hadske ånd, som i øjeblik-
ket synes at findes blandt nogle sidste dages hellige vedrørende
forretninger og politik, ønsker jeg af al min kraft at fremhæve
sidste vers i denne korte salme …

Bryd ej løfter; altid rede

vær at vinde dig en ven;

ofte ord, udtalt i vrede,

vender sig mod dig igen.

(Se Salmer og sange, nr. 158) …

Jeg ønsker at gentage sidste vers fra en fortræffelig salme, som
jeg lærte for 35 eller 40 år siden, da Francis M. Lyman [fra De
Tolv Apostles Kvorum] sang den for mig for første gang. Jeg
skrev den ned samme aften, og næste dag lærte jeg den. Jeg
ønsker, at alle sidste dages hellige skal anvende lærdommene i
dette dejlige vers, og gør vi det, så tror jeg, at vi vil få større kær-
lighed og næstekærlighed, og at den fred og glæde, som præsi-
dent Taylor lovede mig, da jeg var fast besluttet på at holde en
mand uden for Kirken, og den glæde og fred, jeg følte, da jeg
havde oplevet en forandring i hjertet, vil de sidste dages hellige
opleve.

Og når du dømmer og selv ser,

at dine gerninger bedre end andres er,

har Forsynet været god mod dig,

som du bør være ved de mindre heldige.

Lad ej dit eksempel dølge,

så andre kan det følge,

Prøv selv at blive bedre i dag,

og gør dine venner bedre i morgen.

(Se Hymns, 1948, nr. 91) …

Jeg bønfalder enhver sidste dages hellig om at opelske næs-
tekærlighedens, langmodighedens og den broderlige kærlig-
heds ånd.6
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Forslag til studium og samtale

• I hvilke henseender er Jesu Kristi evangelium et evangelium,
der fokuserer på tilgivelse?

• Hvorfor skal vi tilgive hinanden? Hvilke konsekvenser kan det
få at nægte at tilgive?

• Hvorfor kan det nogle gange være svært at tilgive? Hvad kan vi
gøre for at overvinde disse vanskeligheder?

• Hvordan kan en persons tilgivende indstilling påvirke dem,
der bliver tilgivet?

• I hvilken forstand er tilgivelse et udtryk for næstekærlighed?

Noter
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s. 4-10; afsnitsinddeling ændret.

1. »A Father Who Is Loved and
Honored,« Improvement Era,
nov. 1936, s. 682.

2. I Conference Report, okt. 1937, s. 131.
3. I Conference Report, apr. 1936, s. 12.
4. Gospel Standards, saml., G. Homer

Durham, 1941, s. 47.
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Vi bør gøre alt, hvad vi kan i vores land og lokalsamfund for at vælge gode ledere og

vedtage gode love.



Vær loyale borgere

Vi har som sidste dages hellige pligt til at 
være lovlydige borgere og gøre alt, hvad vi kan 

for at hjælpe vores regering med at virke i
overensstemmelse med de moralske principper.

Fra Heber J. Grants liv

Præsident Heber J. Grant blev indsat som Kirkens præsident i
1918, det år første verdenskrig sluttede. Han tjente indtil sin død
i 1945, det år anden verdenskrig sluttede. Han ledte Kirken gen-
nem den økonomiske krise under den store depression, som
hærgede familier og samfund i hele verden. Mens han opmun-
trede og hjalp de hellige gennem den økonomiske krise, krig og
krigens efterveer, ændrede regeringerne i hele verden karakter.
Disse ændringer påvirkede regeringernes rolle i den enkeltes liv,
og det påvirkede også folks indstilling til deres regering.

I disse svære tider rådede præsident Grant de hellige til at tage
aktivt del i de anliggender, som vedrørte deres lokale, regionale
og nationale ledelse og regering. Men han gjorde mere end at
give råd, han levede selv op til dette ansvar. Trods sin travlhed
som Kirkens præsident arbejdede han for eksempel ivrigt for at
støtte op om Forbudet, en bevægelse i USA, som ønskede at for-
byde fremstilling, salg og distribution af alkoholiske drikke.

Præsident Grant var tro mod sit lands love, og han belærte om,
at USA’s forfatning var anordnet af Gud. »Fra min barndom af,«
sagde han, »har jeg kunnet se, at vi tror fuldt ud på, at vores
lands forfatning er et inspireret redskab, og at Gud har vejledt
dem, der har skabt den, og dem, der har forsvaret dette lands
uafhængighed.«1

Da præsident Grant var apostel og senere Kirkens præsident,
bestod Kirkens medlemsskare hovedsageligt af amerikanere.
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Derfor var meget af det, som han sagde om regeringsformer,
henvendt på USA. Men hans lærdomme er kendsgerninger, der
finder anvendelse i hele verden.

Heber J. Grants lærdomme

Sidste dages hellige bør støtte deres regeringsledere 
og adlyde deres lands love.

Det er min faste overbevisning, at det er enhver sidste dages
helligs pligt at opretholde og adlyde lovene.2

Følgende er Kirkens erklæring fra afsnit 134 i Lære og Pagter
om vores tro på regeringer og love i almindelighed, som blev
enstemmigt vedtaget ved en generalkonference i Kirken for godt
et århundrede siden:

»Vi tror, at regeringer er indstiftet af Gud til menneskets gavn,
og at han holder menneskene ansvarlige for deres handlinger
med hensyn til disse, både med henblik på lovgivningen og
håndhævelsen til samfundets gavn og sikkerhed.

Vi tror, at ingen regering kan eksistere i fred, medmindre
sådanne love affattes og holdes ukrænkede, som sikrer hvert
menneske udøvelse af samvittighedsfrihed, ejendomsret samt
beskyttelse af liv.

Vi tror, at alle regeringer må have embedsmænd og øvrig-
hedspersoner til at håndhæve lovene, og at sådanne bør indsæt-
tes, som vil udøve loven upartisk og retfærdigt bør findes og
vælges af folket, hvis det er en republik, eller ved regentens vilje.

Vi tror, at religionen er indstiftet af Gud, og at menneskene er
ansvarlige over for Gud, og for ham alene, for udøvelsen deraf,
medmindre deres religiøse anskuelser tilskynder dem til at gøre
indgreb i andres rettigheder og frihed; men vi tror ikke, at nogen
menneskelig lovgivning har ret til at foreskrive regler for guds-
dyrkelsen og således binde menneskets samvittighed eller fore-
skrive nogen form for offentlig andagt eller andagt i hjemmet.
Øvrigheden bør holde forbrydelsernes antal nede, men aldrig
kontrollere samvittigheden; den bør afstraffe brøde, men aldrig
undertrykke åndens frihed.
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Vi tror, at alle mennesker er forpligtet til at understøtte og
opretholde de respektive regeringer, som de lever under, så
længe disse beskytter dem i deres iboende og uafhændelige rets-
goder gennem deres love, og at opstand og oprør ikke passer sig
for alle således beskyttede borgere og bør straffes efter fortje-
neste; ligeså at alle regeringer har ret til at udstede sådanne love,
som efter deres mening bedst kan fremme alles vel, medens de
på samme tid holder samvittighedsfriheden hellig.

Vi tror, at alle bør æres i sin stilling: Regenter og øvrigheds-
personer som sådanne, der er indsat for at beskytte de uskyldige
og straffe de skyldige, og at alle mennesker bør vise respekt og
ærbødighed for lovene, da fred og fordragelighed ellers ville
blive fortrængt af anarki og terror. Menneskelige love er blevet
indstiftet i den udtrykkelige hensigt at varetage vore interesser
som enkeltindivider og som nationer, mand og mand imellem,
og guddommelige love, givet fra himlen, foreskriver regler i
åndelige anliggender, for tro og gudsdyrkelse, for hvilke men-
nesket skylder sin Skaber regnskab.

Vi tror, at regenter, stater og regeringer har ret og pligt til at
udstede love til beskyttelse af alle borgere i fri udøvelse af deres
religiøse tro; men vi tror ikke, at de har ret til at berøve borgerne
denne frihed eller indskrænke deres meningsfrihed, så længe de
viser respekt og ærbødighed for loven, og sådanne religiøse
anskuelser retfærdiggør ikke oprør og sammensværgelser.

Vi tror, at forbrydelser bør straffes efter forbrydelsens natur.
Mord, forræderi, røveri, tyveri og forstyrrelse af freden skal i alle
henseender straffes i forhold til forbrydelsens art og det onde,
den afstedkommer blandt menneskene efter den regerings love,
indenfor hvis område overtrædelsen blev begået; og for at
opretholde fred og ro skal alle mennesker træde frem og af al
evne medvirke til at få overtræderne af gode love straffet.

Vi tror ikke, det er rigtigt at sammenblande religiøs indflydelse
med borgerlig regering, hvorved et religiøst samfund begunsti-
ges, og et andet berøves sine åndelige rettigheder, og medlem-
merne fratages deres personlige rettigheder som borgere« (L&P
134:1-9).
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Bemærk, at dette blev udgivet helt tilbage i 1835 som værende
Kirkens standpunkt, og det har aldrig ændret sig.3

Nu hvor de hellige mødes til generalkonference [i oktober
1940], er verden stadig plaget af krig [anden verdenskrig].
Millioner af Herrens børn lider og sørger. Al denne sorg og elen-
dighed, som krigen medfører, tager på dem …

Vore søskende findes på begge sider af denne frygtelige kamp.
På hver side er de bundet til deres land af blodets bånd, ven-
skabsbånd og fædrelandskærlighed …

De hellige har på ingen af siderne noget andet valg end at
støtte den regering, som de skylder troskab. Men deres bønner
bør stige op dag og nat om, at Gud vil vende deres lederes hjerte
hen mod fred, så krigens forbandelse vil ophøre.4

Når vi respekterer myndighederne i det land, som vi er en del
af, og støtter regeringen, da er vi også borgere, og da vil vores
regering respektere os.5

Når en lov vedtages og bliver en konstitutionel lov, kan ingen,
som bruger penge på at hjælpe andre med at bryde denne lov,
med rette sige, at han er en loyal borger.6

Jeg ville ønske, at jeg kunne indprente denne anskuelse [fra
Abraham Lincoln, USA’s 16. præsident], som jeg nu vil læse, i
hjertet på hver sidste dages hellig, som hører dette:

»Lad hver en moder i Amerika belære det lille barn, der plud-
rer på hendes skød, om ærbødighed over for lovene. Lad der
blive belært om det i skolerne, studiesalene og læreanstalterne.
Lad det blive skrevet i begynderbøgerne, abc-bøgerne og alma-
nakkerne. Lad det prædikes fra prædikestolen, forkyndes i lovgi-
vernes sale og håndhæves af domstolene« (se »The Perpetuation
of Our Political Institutions,« citeret i The Speeches of Abraham

Lincoln, 1908, s. 6).7

Vi bør bidrage til at vælge gode ledere 
og håndhæve gavnlige love.

Jeg beder for vores land og beder Herren om at velsigne dem,
der leder vores land, stater, byer og amter. Jeg beder Gud om at
inspirere menneskene, så de vil adlyde hans bud og vælge gode
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mænd ind i regeringen, og at de vil begrave deres politiske
uenigheder og søge at finde gode mænd til at regere, og ikke
mænd som står i hemmelig forbindelse med folk, som bryder
vores lands love. I en af vore trosartikler står der, at vi skal adlyde
og ære landets love (se 12. trosartikel). Må Gud hjælpe os til at
gøre dette.8

Det er ofte blevet hvisket i krogene, og jeg hører stadig rygter
om, at præsidentskabet for Jesu Kristi Kirke står bag og har præ-
stedømmet og ønsker, at denne eller hin skal vælges.

Kirkens præsidentskab tillader alle mænd, kvinder og børn,
som er gamle nok, at vælge efter deres egen overbevisning. Men
vi erkender alle mænds og kvinders ansvar og appellerer til alle
om at søge Gud vor himmelske Fader om vejledning til at lede
dem politisk såvel som religiøst og at stå for, hvad der er ret.9

Skønt jeg eftertrykkeligt benægter, at der forekommer nogen
som helst sammenblanding, som verden ser det, hvad angår
kirke og stat blandt de sidste dages hellige, så vil jeg ikke et øje-
blik benægte, at hvis jeg som medlem af denne kirke har nogen
magt eller indflydelse, som jeg kan udøve, for at den bedste
mand kan tjene folket, så vil jeg udøve den, så længe jeg lever.10

Politik minder mig meget om mæslinger. Mæslinger gør ikke
så ondt, hvis man tager lidt safrante [urtete] eller noget andet for
at begrænse dem til overfladen. Men hvis de går indad, gør de
huden gul og kan gøre en skeløjet. Så lad ikke politik sætte sig
for dybt i jer. Jeg tror på, at de absolut bedste mænd skal vælges
som præsident. Jeg tror på, at der skal vælges ærlige, redelige,
gode mænd til diverse embeder.11

Enhver sidste dages hellig bør hver dag bede til, at Herren vil
hjælpe ham med at tænke ret og følge en lige sti uden at have
personlig vinding, partipolitiske interesser eller politisk overbe-
visning for øje.12

Regeringer bør grundlægges på og ledes 
af moralske principper.

George Washington [USA’s første præsident] sagde i sin
afskedstale til det amerikanske folk:
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»Blandt alle de beslutninger og vaner, som fører til politisk
fremgang, er religion og moral uundværlige støttepiller. Den
mand, der hævder at være patriot og samtidig arbejder på at
undergrave disse store støttepiller for menneskelig lykke, fører
tom tale - idet disse er de største garantier for menneskers og
samfundets pligtfølelse.

Og hvilke indrømmelser man end måtte gøre over for den
moderne udvikling og uddannelse og den indflydelse, den har
over menneskehedens sind, så forbyder vor fornuft og erfaring os
at antage, at landets moral kan bestå uden religiøse principper.

Og lad os advare mod at tro, at man kan bevare moral uden
religion« (se »George Washington: Farewell Address,« i William
Benton, udg. i The Annals of America, 21 bind, 1968-1987,
3:612).13

Vi … erklærer, at krig bedrøver Gud, og at han i overensstem-
melse med sin vilje vil tildele dem, der fører uretfærdig krig, evig
straf.

Vi erklærer, at alle internationale stridigheder kan bilægges
med [fredelige] midler, hvis landene blot vil handle uselvisk og
retfærdigt over for hinanden. Vi appellerer til, at lederne i alle
lande og selve befolkningerne løser og ordner deres uoverens-
stemmelser, så at Guds vredes bæger ikke vil blive udøst over jor-
den, for han har sagt, at han vil hjemsøge de ugudelige uden mål.14

Gud billiger hverken krig eller den ondskab, som altid ind-
varsler krig … Vi siger til alle lande: Løs jeres uoverensstem-
melser med fredelige midler. Dette er Herrens måde.15

Ingen kan gøre noget uærligt eller overtræde sit lands love og
være en ægte sidste dages hellig. Intet land og ingen regerings-
ledere kan øve uret eller forsømme deres pligter uden at være
under lige så stor fordømmelse for Gud og mennesker som
ethvert andet menneske, der øver uret. Sandheden vil sejre.
»Hold på, hvad der er ret, skønt kampen gør dig træt,« bør være
enhver sidste dages helligs motto.16
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Forslag til studium og samtale

• Hvordan kan Kirkens medlemmer fremme en god regerings sag?

• Hvorfor er det vigtigt, at vi udøver vores ret til at stemme, når
vi har mulighed for det? Hvad kan vi gøre for at forberede os
til at gøre vores pligt og stemme, når vi har mulighed for det?

• Hvordan kan vi hjælpe vore regeringsledere med at følge
moralske principper?

• Hvordan kan den enkelte og familierne hjælpe med at gøre
deres samfund bedre?

• Hvad kan vi gøre i vores hjem for at få familiemedlemmerne
til at holde lovene?

Noter

1. I Conference Report, okt. 1936, s. 6.
2. Gospel Standards, saml., G. Homer

Durham, 1941, s. 143.
3. »Lincoln and Law,« Improvement Era,

feb. 1940, s. 73, 127.
4. Udtalelse fra Det Første

Præsidentskab, i Conference Report,
okt. 1940, s. 5-6; læst op af præsident
David O. McKay.

5. Gospel Standards, s. 125.

6. Gospel Standards, s. 129.
7. I Conference Report, juni 1919, s. 138.
8. Gospel Standards, s. 129.
9. Gospel Standards, s. 130-131.

10. Gospel Standards, s. 125-126.
11. Gospel Standards, s. 130.
12. Improvement Era, feb. 1940, s. 127.
13. I Conference Report, apr. 1931, s. 79.
14. Budskab fra Det Første

Præsidentskab, i Conference Report,
okt. 1939, s. 8; læst op af præsident
Heber J. Grant.

15. Udtalelse fra Det Første
Præsidentskab, i Conference Report,
okt. 1940, s. 6; læst op af præsident
David O. McKay; afsnitsinddeling
ændret.

16. I Conference Report, okt. 1919, s. 13.
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Tabernakelkoret omkring 1920. Præsident Grant rådede menighederne og korene 

til at synge Zions salmer, som har »en stærk indflydelse på at omvende folk 

til evangeliets principper og fremme fred og åndelig vækst.«



Hjertets sang

Når vi synger Zions salmer i den rette ånd, 
er det som en bøn til Herren, der indbyder 

Helligånden i vores egen og andres tilværelse.

Fra Heber J. Grants liv

Præsident Heber J. Grant elskede at synge Zions salmer, selv
om han havde svært ved at synge rent. I april 1900, hvor han var
medlem af De Tolv Apostles Kvorum, brugte han en hel tale til at
fortælle om, hvor vigtigt det er at synge salmer. I sin tale, som
han holdt ved Deseret Søndagsskoleforenings generalkonfe-
rence, fortalte han, hvad han havde gjort for at lære at synge:

»Jeg har i hele mit liv holdt meget af at synge. Da jeg var en
lille dreng på ti år, meldte jeg mig til sangundervisning, og lære-
ren sagde til mig, at jeg aldrig ville lære at synge. For nogle år
siden fortalte [en mand] mig, at jeg kunne synge, men at han
foretrak at være 70 kilometer væk, når jeg sang …

Da jeg var barn, var der ingen kvinde, med undtagelse af min
mor, som interesserede sig så meget for mig og gav mig så
mange moderlige råd og syntes at elske mig mere end søster
[Eliza R.] Snow. Jeg elskede hende af hele mit hjerte, og jeg
elskede hendes salme, ›O, min Fader.‹ For fire, fem måneder
siden nævnte jeg for bror Horace S. Ensign, at jeg gerne ville
bruge min fritid i fire, fem måneder, hvis jeg blot kunne lære at
synge denne ene salme. Han sagde til mig, at enhver, som var
udholdende, kunne lære at synge. Jeg fortalte ham, at hvis der
var noget, som jeg havde, så var det udholdenhed. Så jeg fore-
slog ham, at vi skulle sætte os ned, og jeg fik min første lektion
på to timer i at synge denne sang. Jeg har øvet mig på den lige
siden …
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Jeg fortæller disse ting, fordi jeg føler, at vi bør opmuntre vore
unge til at lære at synge. Sangmæssigt har jeg forspildt 33 år af
mit liv. Da jeg var ti år gammel, fik jeg at vide, at jeg aldrig ville
lære at synge. Jeg lærte det ikke, før jeg var 43 år gammel, og jeg
har brugt fire, fem måneder på at lære at synge salmerne ›Gud
har så gådefuld en vis‹ og ›O, min Fader.‹ Den ene har jeg lært på
grund af mine følelser for sangskriveren, og den anden fordi nu
afdøde præsident Wilford Woodruff elskede den højere end
nogen anden salme i sangbogen.«

Kort efter denne tale sang ældste Grant salmen »O, min Fader.«
Derefter sagde han: »Jeg har kun ét formål med at tale og synge
i aften, og det er at opfordre de unge mænd og de unge damer
til ikke at forspilde 30-40 år af deres liv, før de begynder at synge
… Med en vedblivende indsats kan folk, der slet ingen kendskab
har til musik, lære at synge, hvilket var tilfældet med mig.«1

Heber J. Grants lærdomme

Hjertets sang er en bøn til Herren.

Sang er en vidunderlig bestanddel af de sidste dages helliges
tilbedelse.2

Når vi synger hellige salmer, der er skrevet af Guds tjenere,
har det en stærk indflydelse på at omvende folk til evangeliets
principper og fremme fred og åndelig vækst. Sang er som en bøn
til Herren, som han selv har sagt: »Thi min sjæl fryder sig i hjer-
tets sang, ja, de retfærdiges sang er som en bøn til mig, og den
skal besvares med velsignelser på deres hoveder« (L&P 25:12).3

Min sjæl har altid frydet sig ved at lytte til sang, som har været
min lidenskab hele mit liv, og jeg er henrykt over at kunne til-
bede Herren i dag med »hjertets sang.« Det er min opfattelse, at
hvis vi alle husker Herrens ord, da vil de retfærdiges sang være
som en bøn til ham og blive besvaret med velsignelser på vores
hoved, og hvis vi vil bede ofte til vor himmelske Fader med Zions
liflige sange og inderligt og oprigtigt udtrykke vores hjertes
følelser med vore smukke salmer, da vil vi få de forjættede vel-
signelser, som jeg indtrængende anmoder de hellige om at søge
at opnå.4
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Vi må undgå sange med falske lærdomme.

Lad os huske den slags sange, som Herren ynder, sange som
handler om evangeliet. Jeg har overværet konferencer, hvor jeg
har hørt tre eller fire sange, hvor jeg ikke var enig i teksten. De
blev sunget til god musik, men det var ikke gode lærdomme.5

Jo smukkere musikken er til sange med falske lærdomme,
desto farligere bliver det. Jeg appellerer til alle sidste dages hel-
lige, især til vore kor, om aldrig at synge teksten til en sang, uan-
set hvor smuk og inspirerende musikken måtte være, når
lærdommene ikke er i fuld overensstemmelse med evangeliets
sandheder …

Ingen enkelt sanger eller sanggrupper i Kirken bør nogen
sinde synge en sang, medmindre ordene er i fuld harmoni med
evangeliets sandheder og kan komme fra sangerens eget hjerte.
Vore salmer bør med andre ord i sandhed være ›bønner til
Herren‹ (se L&P 25:12). Hvis vi sørger for kun at synge sådanne
sange, så er vi sikre på at opnå de velsignelser, som Herren har
lovet, fordi hans løfter er sande og troværdige og »skal alle gå i
opfyldelse« (se L&P 1:37).6

Det kan give os fred og indflydelse fra 
Himlen at synge salmer.

Jeg er Herren taknemmelig for, at hans Ånd har inspireret så
mange blandt vores folk til at skrive den smukke musik, som vi
har til vore salmer … Må Gud velsigne vore komponister og vore
digtere, som har givet os så inspirerede ord og så inspirerende,
sød musik.7

Jeg er sikker på, at når Zions sange synges i den rette ånd, vil
det bringe fred og Himlens tilstedeværelse i vores hjem og også
være med til at forkynde Jesu Kristi evangelium.8

Der findes intet mere behageligt og inspirerende end musik i
hjemmet, og efter at jeg har lært at synge, synger vi gerne en
salme hjemme hos os hver morgen inden familiebønnen. Det
giver virkelig en dejlig indflydelse, når vi synger Zions sange, og
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efter min mening bør de hellige gøre sang til en del af deres til-
bedelse sammen med familien.9

Lad os ikke glemme vore salmer, når vi går i kirke. Lad menig-
heden synge, og lad endelig korets sangere blive bekendt med
de smukke følelser i vore salmer.10

Jeg mindes et tilfælde, der viser, hvordan sang har kraft til at
mildne følelser og give mænd, som er fyldt med en trættekær
ånd, fred i hjertet. Det skete for mange år siden og handlede om
et skænderi mellem to gamle, trofaste brødre, hvis medlemskab
gik tilbage til tiden i Nauvoo. Disse mænd havde været helt ufor-
dærvede og fulde af hengivenhed over for Herrens værk. De
havde oplevet mange vanskeligheder i Nauvoo og var blevet
uddrevet og forfulgt sammen med de hellige, og de havde ople-
vet pionertilværelsens prøvelser, som fulgte med koloniseringen
af vesten. Disse mænd havde skændtes over nogle forretninger
og besluttede til sidst, at de ville forsøge at få præsident John
Taylor til at hjælpe dem med deres problemer.

John Taylor var dengang præsident for De Tolv Apostles Råd.
Disse brødre havde givet deres æresord på, at de trofast ville
holde sig til, hvad end bror Taylor ville afgøre … De fortalte ham
ikke straks, hvad deres problem bestod i, men forklarede at de
havde haft alvorlige skænderier og spurgte ham, om han ville
lytte til deres beretning og komme med en afgørelse. Præsident
Taylor indvilligede. Men han sagde: »Brødre, før I fremlægger
jeres sag, vil jeg meget gerne synge en af Zions sange for jer.«

Præsident Taylor var en meget dygtig sanger og fortolkede
vore hellige salmer med inderlighed og åndelighed.

Han sang en af vore salmer for de to brødre.

Da han så virkningen deraf, nævnte han, at han aldrig havde
hørt én af Zions sange, uden at han ønskede at høre en til, så han
bad dem om at lytte, mens han sang endnu en. De sagde selv-
følgelig ja. Begge syntes at nyde det, og da han havde sunget den
anden sang, sagde han, at han havde hørt, at der var held ved
ulige tal, og at han med deres tilladelse ville synge en til, hvilket
han gjorde. Så sagde han på sin spøgefulde facon: »Ser I, brødre,
jeg ønsker ikke at trætte jer, men hvis I vil bære over med mig og
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lytte til én til salme, så lover jeg jer at holde op med at synge, og
så kan I forelægge jeres sag.«

Historien fortæller, at da præsident Taylor havde sunget den
fjerde sang, var brødrene smeltet og havde tårer i øjnene, de rej-
ste sig, gav hinanden hånden og undskyldte over for præsident
Taylor, at de havde forstyrret ham og taget hans tid. Derefter gik
de, uden at han så meget som fik at vide, hvad deres problemer
bestod i.

Præsident Taylors sang havde forsonet dem med hinanden.
Herrens Ånd var kommet ind i deres hjerte, og de enorme uover-
ensstemmelser, som var opstået mellem dem, var blevet jævnet
ud og var forsvundet. Der havde udviklet sig kærlighed og bro-
derskab i deres sjæl. De bagateller, de havde skændtes om, betød
ikke længere noget. Hjertets sange havde fyldt dem med forso-
ningens ånd.11

Ældste J. Golden Kimball og ældste Charles A. Welch, som ikke
hævder at være gode til at synge, var på mission i sydstaterne og
skulle til at døbe nogle omvendte. En pøbelhob havde samlet
sig. Pøbelen lod brødrene forstå, at hvis de udførte dåben, ville
de kaste dem i floden. Brødrene besluttede at gå i gang, uanset
hvad det måtte resultere i. Men før de gjorde det, sang de en
sang. Sangen syntes at have sådan en virkning på medlemmerne
af pøbelen, at disse var næsten lamslåede. Brødrene fortsatte
dåbsceremonien og gik derefter et stykke væk for at bekræfte de
døbte som medlem. Der blev sendt bud fra pøbelen til dem om
at komme og synge den sang igen, hvilket de efterkom. Pøbelens
leder, Joseph Jarvis, blev senere medlem af Kirken, og han for-
talte ældste Kimball, at den følelse, der var i sangen, og inspira-
tionen da den blev sunget, som før beskrevet, omvendte ham til
evangeliet. Bror Kimball huskede, at salmen var »Sandhed vil
vort sind erkende« (se Salmer og sange, nr. 179).12

Mange medlemmer mister meget ved ikke at synge Zions
sange i deres hjem. Mangen en missionærer snyder sig selv for
styrke og kraft og evnen til at udrette noget godt og få venner,
ved ikke at kunne synge … Zions sange har en god indflydelse
på vores hjem.
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Det er ikke vores veltalenhed, som vil overbevise mennesker,
men det er den Almægtige Guds Ånd, der brænder i hjertet og
jeres ønske om at frelse sjæle. Brigham Young sagde, at Herrens
Ånd ville gøre mere til at omvende folk end folks veltalenhed (se
Deseret News, 9. feb. 1854, s. 4). Og jeg siger, at når Zions sange
synges, om end ufuldkomment, men med Guds inspiration, vil
det berøre de oprigtiges hjerte mere effektivt, end hvis de synges
godt uden Guds Ånd. Syng med Guds Ånd. Elsk de ord, I synger.
Jeg elsker Zions sange.13

Forslag til studium og samtale

• Hvorfor er det vigtigt, at vi synger Kirkens salmer? Hvorfor
bør vi synge salmerne, selv om vi ikke har en naturlig gave for
at synge?

• Hvordan kan det hjælpe os med at tilbede Herren i vores hjem
og ved nadvermøderne og andre møder i Kirken, når vi synger
salmer?

• I hvilken forstand er »de retfærdiges sang« en bøn til Herren?

• Hvad er »den rette ånd,« når der synges salmer? Hvorfor »vil
det bringe fred og Himlens tilstedeværelse,« »når Zions sange
synges i den rette ånd«?

• Hvordan har salmerne været en hjælp for jer? Hvilke salmer
har haft særlig stor betydning for jer? Hvorfor betyder disse
salmer særligt meget for jer?

• Hvilke fordele er der ved at lære de af Kirkens salmer, som vi
ikke kender? Hvorfor er det en fordel at lære salmerne udenad?

• Hvorfor er Kirkens salmer og primarysangene den mest pas-
sende musik til nadvermøder og andre møder i Kirken?

• Hvorfor er falske lærdomme så farlige, når de synges til smuk
musik? Hvorfor er det vigtigt at undgå musik med lær-
domme, der »ikke er i fuld overensstemmelse med evangeli-
ets sandheder«?

• Hvordan kan forældre hjælpe deres børn med at lære og elske
Zions salmer? Hvordan kan forældre bruge salmerne og pri-
marysangene til at undervise deres børn i evangeliet?
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»Knæl ned, og bed Gud vejlede dig i alt, hvad du foretager dig.«



Indtrængende, retskaffen,
oprigtig bøn

Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt
individuelt og sammen med familien.

Fra Heber J. Grants liv

Heber J. Grant kom som dreng meget i præsident Brigham
Youngs hjem. Hvis Heber tilfældigvis var der, når de skulle bede,
fik han lov til at knæle ned sammen med familien og være med
til familiebønnen. Disse bønner gjorde varigt indtryk på Heber.
Han mindedes senere: »På grund af Herrens inspiration til
Brigham Young, mens han bad Gud om vejledning, har jeg ved
mere end én lejlighed løftet hovedet og vendt mig og set hen,
hvor Brigham Young bad, for at se, om Herren var der. Det fore-
kom mig, som om han talte med Herren, ligesom et menneske
taler med et andet.«1

Der er mange hændelser i præsident Heber J. Grants liv, som
viser hans tillid til hans himmelske Fader og hans tro på bønnens
kraft. Et eksempel er, da hans første hustru lå for døden, og hans
ældste datter var fortvivlet. Han bad inderligt til, at hun ville
kunne acceptere sin mors død (se side 47-48 i denne bog). I
andre tilfælde bad præsident Grant for at kunne hjælpe sin halv-
bror, som var kommet væk fra Kirken (se side 11 og 13), og han
bad Herren indtrængende om at helbrede en ung pige, som var
ramt af difteri (se side 101).

Præsident Grant fortalte ofte i sine taler til de hellige om sit
hjertes bønner. Han talte om sit håb om, at Herren ville vejlede
regeringsledere i deres ansvarsopgaver.2 Han udtrykte sin »inder-
lige og oprigtige« bøn om, at Herren ville velsigne soldater og
deres familier i krigstiden.3 Han sagde, at han konstant bad »for
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alle lederne i denne Kirke, både i præstedømmet og i hjælpeor-
ganisationerne.«4 Han bad Gud om at hjælpe de hellige med at
efterleve evangeliet og om at lede andre til kundskab om sand-
heden.5 Og han fortalte om sin ydmyge bøn for sit eget ve og vel:
»Jeg beder konstant og inderligt til … at mit sind aldrig vil blive
formørket, at jeg aldrig vil forlade retskaffenhedens og sandhe-
dens sti, men at jeg ad åre vil opnå større forståelse, at lyset fra
Guds Ånds inspiration må brænde i mit hjerte og oplyse min for-
stand og bevare mig som min himmelske Faders standhaftige og
trofaste tjener.«6

Heber J. Grants lærdomme

Vi bør bede om alt, hvad vi foretager os.

Knæl ned, og bed Gud vejlede dig i alt, hvad du foretager dig.7

Det øjeblik et menneske ophører med at bede til Gud om at
få del i hans Ånd og vejledning, begynder det med det samme at
blive en fremmed over for Gud og hans værk. Når mennesker
ophører med at bede om Guds Ånd, sætter de deres lid til deres
egen ubehjælpsomme fornuft, og de mister gradvis Guds Ånd,
på samme måde som nære og kære venner ved aldrig at skrive til
eller besøge hinanden bliver fremmede. Vi bør bede til, at Gud
aldrig vil lade os alene i ét eneste øjeblik uden hans Ånd til at
hjælpe og bistå os i at modstå synd og fristelse.8

Lad de unge mennesker huske at bede deres stille bønner og
bønfalde Gud, morgen og aften, om hans Helligånds vejledning.9

I de stille stunder, i kampens hede og under dagens strabad-
ser, i fristelse, i sorg og i fred og velsignelser bør vi altid bede -
både alene og med vores familie omkring os - i taknemmelighed
for livets velsignelser for at kunne opnå forståelse af dets pro-
blemer og styrke til at holde ud indtil enden.

»Bed altid, så du må vinde sejr, ja, så du kan overvinde Satan
og slippe ud af hænderne på Satans tjenere, der understøtter
hans værk« (L&P 10:5).

»Bed altid, at I ikke må trættes, førend jeg kommer« (L&P
88:126).10
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Lad mig atter bønfalde medlemmerne om at knæle ned og
bede Gud vejlede dem i hver en gerning hver dag, og hvis de får
Guds Ånd hos sig, vil de føle glæde og tilfredshed med det, de
foretager sig. Gør ikke noget, som I ikke kan bede Gud om at
hjælpe jer med. I skal udvikle jer i evangeliets lys og kundskab,
så lover jeg jer som Guds tjener fred, glæde og lykke i vor
Forløsers navn.11

Bøn er nødvendig for åndelig vækst.

Vi vidner om, at Gud er en levende Gud … at han lever og
elsker sine børn, at han hører og besvarer bønner, at han ikke vil
lade sine børn vandre i mørke og synd uden lys, at alle har ret til
dette lys som vejledning gennem livet, at hans børn i en foran-
derlig verden stadig kan henvende sig til ham, og at han vil tale
til dem ved højlys dag eller i de stille nattetimer på en måde, som
de kan forstå, hvis de blot vil leve i harmoni med hans Ånd.12

Hvor end Kristi evangelium er kommet frem, har hundredvis
og tusindvis af mænd og kvinder taget det til sig og har hver især
kunnet bevidne, at de efter at have bedt Gud indtrængende om
et vidnesbyrd har fået vidnesbyrd om, at dette er et guddomme-
ligt værk, vi som sidste dages hellige er en del af. Dette vidnes-
byrd har de ikke opnået ved eget studium eller med den
naturlige intelligens, som Gud har skænket dem, men som svar
på inderlig, oprigtig bøn i vor Forløser Jesu Kristi navn om at få
lys og kundskab om dette værks guddommelighed.13

Det er menneskets natur at blive stolt og forfængeligt, at blive
[egoistisk] og glemme Gud. Men evangeliet kræver, at vi beder
hver dag i vores liv, ikke kun sammen med vores familie, men
alene. Dette krav hindrer os i at blive [egoistiske], for vi bliver
som små børn, når vi bøjer os og beder Gud om hans Helligånds
lys og inspiration.14

Jeg tror fuldt og fast på, at ingen, som ærligt bøjer sig hver dag
i sit liv og oprigtigt beder Gud om hans Helligånds lys som vej-
ledning, nogen sinde vil blive stolt eller hovmodig. Hans hjerte
vil tværtimod fyldes med sagtmodighed, ydmyghed og et barns
troskyldighed.15
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Jeg har kun liden eller slet ingen frygt for den dreng eller pige,
den unge mand eller unge kvinde, som ærligt og samvittigheds-
fuldt henvender sig til Gud to gange om dagen for at få hans vej-
ledning. Jeg er sikker på, at når fristelserne kommer, vil de have
styrke til at overvinde dem ved hjælp af den inspiration, der så
vil blive givet dem. At anvende Herrens vejledning gennem
Helligånden omgiver os med sikkerhed, og hvis vi oprigtigt og
ærligt søger Herrens Ånds vejledning, kan jeg forsikre jer om, at
vi vil modtage den.16

Det, som jeg frem for alt ønsker at indprente i de unges hjerte
og sjæl, er, at de skal bede til Herren. Få tro. Har I ikke kund-
skab, så hav tro. Opelsk troen, så kommer kundskaben før eller
siden.17

En af de ting, som kræves af de sidste dages hellige, er, at de
trofast skal bede deres bønner, både alene og i familien. Det for-
mål, som vor himmelske Fader har med dette krav, er, at vi skal
have forbindelse med ham, og at vi kan have en kanal mellem os
og Himlen, hvorved vi kan bringe velsignelser ned over os selv
fra oven. Ingen, som er ydmyg og beder til Gud og hver dag
beder ham om hans Helligånds lys og inspiration, vil nogen
sinde blive stolt eller forfængelig eller føle, at den intelligens og
visdom, han er i besiddelse af, er tilstrækkelig for ham. Den
mand, som beder og er ydmyg, vil altid forstå og føle, at han er
afhængig af Gud for enhver velsignelse, som han får, og når han
beder til Gud, vil han ikke blot bede om hans Helligånds lys og
inspiration som vejledning, men han vil være Gud taknemmelig
for de velsignelser, han får og indse, at hans liv, helbred, styrke
og al den intelligens, som han er i besiddelse af, kommer fra
Gud, som er årsag til hans eksistens.

Holder vi ikke denne kommunikationskanal åben mellem os
og vor himmelske Fader, da berøves vi hans Ånds lys og inspira-
tion og den taknemmelighed, som fylder vores hjerte, samt
ønsket om at prise Gud for hans godhed og nåde over for os.

Der findes ingen mere guddommelig følelse end følelsen af
intens taknemmelighed over for Gud, som vi oplever, når vi for-
står og føler, at Gud har velsignet os. Alle, som har været væk
hjemmefra for at forkynde evangeliet, og som har kunnet tilveje-
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bringe deres medmennesker en overbevisning i hjertet om, at
deres mission var guddommelig, har vidnet om, at den glæde og
taknemmelighed, der fylder deres hjerte, når de virker som red-
skaber i Guds hænder for at bringe mennesker til kundskab om
livets og frelsens plan, er større, end de magtede at udtrykke. Vi
bør opelske denne ånd og dette ønske, så at vi livet igennem
altid vil føle taknemmelighed i vores hjerte og ønske at prise
Gud for hans godhed mod os. Vi vil ikke kunne have denne
følelse, hvis vi forsømmer og tager let på vores pligt til at bede til
vor himmelske Fader.18

Lev et rent liv, hold Herrens bud, bed til ham konstant for at
forblive i sandheden og være retskafne, lev som I beder, og hvad
end der vil ske jer, vil Herren være med jer, og der vil ikke ske
jer noget, som ikke vil være til Guds ære og herlighed og til jeres
frelse og ophøjelse. Ved at leve det rene liv, som I beder om, vil
I opleve en glæde i hjertet, som I ikke vil kunne beskrive eller
fatte. Herren vil altid være jer nær. Han vil trøste jer, og I vil føle
hans nærhed i jeres største prøvelser. Han vil våge over jer og
beskytte jer i det omfang, der stemmer overens med hans vise
formål.19

Jeg vidner for jer om, at jeg virkelig ved, at Gud lever, og at
han hører og besvarer bønner.20

Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn til Gud er mere værd
end det, I kan udtale eller nedskrive.21

Familiebøn hjælper forældre og børn med at være 
i harmoni med Herrens Ånd.

Jeg er overbevist om, at en af de mest fantastiske ting og en af
de bedste ting i verden, som kan gøre, at en mand forbliver sand-
færdig og trofast mod Herren Jesu Kristi evangelium, er i enrum
i Jesu Kristi navn at bede Gud om hans Helligånds vejledning.
Jeg er overbevist om, at en af de bedste ting, som kan gøre, at
drengene og pigerne i hjemmet vokser op i kærlighed til Gud og
i kærlighed til Jesu Kristi evangelium, er at bede sammen med
familien. Det er ikke kun familiefaderen, som skal bede, men
også moderen og børnene, så de kan få del i bønnens ånd og



174

K A P I T E L  1 9

være i harmoni, så at sige være stillet ind og være i kommunika-
tion med Herrens Ånd. Jeg tror, at meget få kommer på afveje,
og at meget få mister troen, hvis de én gang har fået kundskab
om evangeliet, og hvis de aldrig forsømmer deres bønner sam-
men med familien og deres personlige bønner til Gud.22

Herren har bedt os om at bede sammen med vores familie
såvel som alene, så vi ikke glemmer Gud. Forsømmer vi dette,
mister vi inspirationen og kraften fra Himlen, vi bliver ligegyl-
dige, mister vores vidnesbyrd og falder ned i mørke.23

Børn lægger mærke til deres forældres, venners og læreres
eksempel. Engang … da [hjemmelærerne] besøgte en brors
hjem og bad, sagde et lille barn: ›Far, vi beder aldrig, hvis vi ikke
har gæster, gør vi?‹24

Måden hvorpå vi lærer vore børn at bede er at bede selv -
alene og i familien. Mange sidste dages hellige forsømmer deres
kommunikation med Gud. Hver dag i mit liv føler jeg glæde og
lykke ved at kommunikere med min Skaber i min Forløser,
Herren Jesu Kristi navn. Og de, som ikke har denne kommuni-
kation med vor himmelske Fader og vor Forløser, mister den
inspiration, som kommer fra Herren.25

Forslag til studium og samtale

• Hvordan kan vi gøre vore personlige bønner mere menings-
fyldte? Hvordan kan taknemmelighed for Guds velsignelser
gøre vore bønner mere meningsfyldte?

• Hvad kan vi gøre for, at vore familiebønner bliver en åndelig
oplevelse for alle familiemedlemmerne? Hvilke velsignelser
har jeres familie fået ved at bede sammen?

• Hvilke udfordringer har jeres familie haft med at få tid til at
bede sammen? Hvordan har I klaret disse udfordringer?

• Hvordan hjælper daglig bøn os med at være »sandfærdige og
trofaste mod Herren Jesu Kristi evangelium«? Hvordan kan
bøn hjælpe os med at »fyldes med sagtmodighed, ydmyghed
og et barns troskyldighed«?

• Hvad vil det sige at »bønfalde Gud«?
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• Hvorfor er det vigtigt, at vi hver dag bønfalder Gud om
Helligåndens vejledning?
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1. Gospel Standards, saml. G. Homer
Durham, 1941, s. 224.
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»Ingen mand eller kvinde, som søger Guds Ånd og følger 

dens tilskyndelser, kan gå fejl.«



Åbenbaringens stille, 
sagte stemme

Når vi efterlever evangeliet, modtager vi lys, 
inspiration og vejledning fra Helligånden.

Fra Heber J. Grants liv

Præsident Heber J. Grant sagde: »Alt andet er uden værdi
sammenlignet med at have Guds Ånd som vejledning.«1 Dette
sagde han ved slutningen af et langt liv, hvor han havde været
velsignet med at have Helligånden hos sig. »Jeg ved, så sikkert
som jeg lever,« sagde han engang, »at [Gud] har ledt mig, lige fra
jeg var dreng, at han har hørt og besvaret mine bønner, og at jeg
har fået åbenbaringer … fra Herren og har bestræbt mig på at
følge dem.«2

Ud over at modtage åbenbaringer i sit privatliv modtog præsi-
dent Grant åbenbaringer som Kirkens præsident for at vejlede
Kirken som helhed. En sådan åbenbaring kom lige efter, at han
blev indsat som Kirkens præsident, da han søgte at lære Herrens
vilje at kende vedrørende udvælgelse af et nyt medlem til De
Tolv Apostles Kvorum. Mens han overvejede dette, vendte hans
tanker gentagne gange tilbage til hans ven gennem hele livet,
Richard W. Young, en trofast sidste dages hellig og en dygtig
leder. Præsident Grant drøftede denne mulighed med sine råd-
givere, som støttede hans beslutning. Da han endelig følte sig
sikker på denne løsning, skrev han sin vens navn på et stykke
papir og tog det med sig til det ugentlige møde i templet sam-
men med Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum.
Men da han skulle til at forelægge navnet til godkendelse, kunne
han ikke. I stedet for at forelægge navnet Richard W. Young, fore-
lagde han navnet Melvin J. Ballard, hvem han knap nok kendte.3
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Præsident Grant fortalte senere om den indvirkning, som denne
oplevelse havde på ham:

»Jeg har følt den levende Guds inspiration vejlede mig i mit
arbejde. Fra den dag, hvor jeg valgte en næsten fremmed som apo-
stel og ikke min kæreste ven gennem hele livet, har jeg vidst, lige
så sikkert som jeg ved, at jeg lever, at jeg har ret til Guds lys, inspi-
ration og vejledning for at lede hans værk her på denne jord.«4

Heber J. Grants lærdomme

Når vi holder budene og tjener Herren, vil Helligånden
være vores konstante ledsager og vejleder.

Herren skænker mange af os åbenbaringens stille, sagte
stemme. Den kommer lige så levende og stærk, som var det en
kraftig lyd. Den kommer til enhver i overensstemmelse med hans
behov og trofasthed og giver vejledning vedrørende hans eget liv.

For Kirken som helhed kommer den til dem, der er ordineret
til at tale på hele Kirkens vegne. Den sikre vished, som jeg har
om, at vi kan mærke Herrens vejledning i alle livets henseender
i overensstemmelse med vore behov og vores trofasthed, er en
af de største velsignelser, som Gud skænker menneskene.5

Jeg fryder mig over … at hver eneste sidste dages hellig, hver
eneste af Guds ydmyge sønner og døtre, der har antaget evangeliet,
og som er blevet medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages
Hellige, har modtaget et vidnesbyrd af Helligånden om, at tunge-
målsgaven, profetiens gave, helbredelsens gave, samt alle de andre
gaver og velsignelser findes i Kirken og ikke blot er begrænset til at
kunne benyttes af de mænd, der beklæder ansvarsfulde stillinger i
Kirken. Jeg har hørt nogle af de mest levende, talentfulde og fineste
taler i mit liv fra mænd, som ikke havde nogen stilling …

Det er ikke vores stilling, det er ikke vores uddannelse, som
giver os Guds Ånd, men det er det at holde den Almægtige Guds
bud og være sagtmodig af hjertet og ønske at opfylde Guds bud
i vores hverdag.6

Mine venner, søskende og alle: Jeg beder jer indstændigt om
at leve således, at Guds Helligånd kan være jeres konstante led-
sager, oplyse jeres sind, fremme jeres forståelse og give jer et
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ønske om at arbejde af al kraft med alle de evner, som Gud har
skænket jer, for at udføre hans formål.7

Søg Herren, så vil han være med jer. Hvis vi ikke søger
Herren, findes der ingen sikkerhed for nogen af os. Ingen mand
eller kvinde, som søger Guds Ånd og følger dens tilskyndelser,
kan gå fejl.8

Alt for mange har tendens til at gøre alle de ting, som tilfreds-
stiller lyster og lidenskaber, men evangeliets krav tillader os ikke
at tilfredsstille vore lyster, men kræver, at vi er selvopofrende og
overvinder og undertrykker disse lyster. Når vi ser nærmere på
disse krav, som for eksempel visdomsordet, ser vi, at vi ved at
adlyde disse krav får større åndelig og fysisk styrke, og da bliver
vore tabernakler passende boliger for Guds Helligånd. Vi udvik-
ler os og bliver mere guddommelige, når vi undertrykker og træ-
der de lidenskaber og lyster under fode, som strider imod vor
himmelske Faders vilje.9

Hvis en person ikke har Guds Ånd hos sig, så lad ham arbejde
og slide for Guds riges fremgang, og så vil han få Guds Ånd.10

I det omfang I og jeg arbejder for at holde Guds bud, vil vi blive
velsignet med lys og inspiration fra den Almægtige Guds Ånd.11

Jeg er blevet klar over, at når folk tjener ham og holder hans
bud, får de kundskab om sandheden, og de får større styrke af
hans Helligånds rige udgydelser.12

Forsømmer vi vore pligter, trækker Helligånden sig tilbage
fra os, uanset hvordan vi hidtil er blevet velsignet.

Lige så sikkert som vores fysiske legeme vil svinde ind og dø,
hvis vi ikke spiser, vil det bringe os død, hvis vi forsømmer at
nære vores åndelige side.13

Når mennesker bliver skødesløse og ligegyldige, når de bryder
visdomsordet og forsømmer deres møder, når de ikke undervi-
ser deres børn i Herren Jesu Kristi evangelium ved forskrift og
eksempel, men vender sig bort fra troen, trækker Guds Ånd sig
væk fra dem, og de efterlades i mørke.14

Når vi som sidste dages hellige har modtaget et vidnesbyrd om
evangeliet, påhviler det os at udvikle dette vidnesbyrd ved at
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holde Guds bud, og jeg siger jer, at den mand, som udvikler sig
hver dag i sit liv, er den mand, som udfører sine simple hver-
dagspligter. Det er ikke de vidnesbyrd, som vi har fået, og det er
ikke de mange åbenbaringer vi har fået, som er afgørende. Ser I,
at de mænd, som frem for alle andre blev velsignet i overflod ved
at se engle og ved at se vor Herre og Frelser Jesus Kristus, som
Sidney Rigdon og Oliver Cowdery gjorde - disse mænd forblev
ikke standhaftige i Kirken, selv om de havde modtaget disse
store velsignelser og tilkendegivelser. Men de mænd, som har
holdt Guds bud, de mænd, som har været trofaste til at bede, de
mænd, som har støttet og holdt fast ved Guds præstedømme til
enhver tid under alle forhold, de mænd som har holdt vis-
domsordet, og de mænd, som har betalt tiende, har altid været
trofaste og har aldrig mistet Guds Ånd. Men de, som har bragt sig
selv i knibe, som har fundet fejl hos andre, som har drukket og
»moret sig« og omgåedes med hinanden og holdt hemmelige
møder, og som mener, at de ikke bliver behandlet korrekt og
ikke respekteres nok - denne slags mænd mister Guds Ånd.15

Der findes ingen ældster, der har talt offentligt i Kirken, som
jeg har lyttet til med så stor interesse, og ingen, som har varmet
mit hjerte så meget, som en hjemvendt missionær. De kommer
hjem og er fyldt med ånden fra deres mission, opfyldt med Guds
Ånd og kærlighed til deres næste … Men i alt for mange tilfælde
synes det, som om de efter meget kort tid efter deres hjemkomst
mister interessen, finder sig til rette i hverdagen og begrænser
deres indsat til deres egne, umiddelbare behov.

Hvis vi forventer at høste belønning for tro tjeneste, er det
indlysende, at både I og jeg må arbejde flittigt ude som hjemme
for at forkynde evangeliets principper. Intet menneske kan gøre
sig håb om at forblive fysisk aktiv og stærk, medmindre man får
den fornødne træning. Det samme gælder vores åndelige orga-
nisme. Den mand, som tager på universitetet og studerer jura,
må ikke blot arbejde flittigt, mens han er der, for at bestå den
eksamen, han har valgt som profession, men han må hele tiden
arbejde flittigt efter sin eksamen, ellers vil han ikke blive meget
eller noget som helst værd som jurist. Det samme er tilfældet
med den mand, som går ud for at forkynde evangeliet og bliver
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en succesrig missionær: Hvis han ikke bliver ved med at beskæf-
tige sig med det og interessere sig for sine medmenneskers
åndelige ve og vel, vil han før eller siden miste den ånd, som han
havde med sig i missionsmarken.16

Når jeg tænker på, hvor mange af dem, der er faldet fra, som
Herren har velsignet i rigt mål, fylder det mig med ydmyghed.
Det fylder mig med en sagtmodig ånd og med et inderligt ønske
om, at jeg altid vil ønske at kende Guds vilje og holde hans bud
frem for at følge mine egne ønsker.17

Når vi lærer Guds vilje at kende gennem Helligåndens
inspiration, har vi pligt til at handle derefter.

Holder vi Guds bud, vil det give os hans Ånds lys og inspira-
tion. Vi vil få et ønsket i hjertet om at kende Herrens vilje, og vi
vil bede om styrke og evne til at handle derefter og derved følge
i vor Herre og Mester Jesu Kristi fodspor.18

Jeg ved, at vi alle har vore svagheder, og at vi gør og siger
mange ting, som vor himmelske Fader ikke finder tiltalende,
men hvis vi mere end noget andet i denne verden ønsker at
kende Guds vilje, og hvis vi ønsker viljestyrke, når vi har lært vor
himmelske Faders vilje at kende, til at handle derefter, så ved jeg
med sikkerhed, at Gud vil hjælpe os, og at vi også vil få større
kraft og evne til at udføre hans vilje, efterhånden som vi bliver
ældre og opnår større kundskab og forståelse.19

Uden Guds Ånds lys og vejledning kunne Guds værk på jorden
ikke slå igennem; det ville hensmuldre og falde fra hinanden. Men
i medlemmernes hjerte findes den varige kundskab, som forener
og knytter dem sammen. Når de hører den sande hyrdes stemme,
genkender de den, og de er rede og villige til at følge den.20

Intet vil give den samme glæde som at gøre de ting, der påhvi-
ler os, og som Gud finder behag i. Vi kommer til denne jord for
at gøre Herrens vilje, og det påhviler hver og en af os at leve, så
vi vil have ret til hans Ånds åbenbaringer, og så vi vil have mod
og vilje til at følge dem, når vi modtager dem.21

Det påhviler enhver sidste dages hellig at søge Guds Ånds lys
og inspiration og dernæst af al magt arbejde for Guds værks



videre fremgang. Vær aldrig blandt dem, der prøver at se, hvor
lidt de kan gøre, men vær altid blandt dem, der prøver at se,
hvor meget de kan gøre. Stræb højt.22

Må Guds lys og inspiration vejlede og ledsage os konstant. Må
vi i højere grad få Guds Ånd hos os og få et større vidnesbyrd om
evangeliet samt kraft og evne til at udføre vor himmelske Faders
formål her på jorden; og må vi få et større ønske herom. Dette
er min bøn og mit ønske.23

Forslag til studium og samtale

• Hvorfor er det vigtigt at forstå, at vi modtager åbenbaring alt
efter vore behov? Hvordan kan åbenbaring vejlede forældre,
lærere og ledere i Kirken inden for deres ansvarsområder?
Hvad kan det resultere i, når folk hævder at modtage åbenba-
ring, som går uden for deres ansvarsområde?

• Hvorfor kræves det, at vi er lydige mod budene, for at vi kan
have Helligånden som konstant ledsager? Hvorfor modtager
vi inspiration fra Ånden, når vi arbejder »for Guds riges
fremgang«?

• Hvordan kan vi kende »åbenbaringens stille, sagte stemme« og
skelne den fra andre påvirkninger? (Se L&P 6:15, 22-23; 8:2-3;
11:13-14).

• Hvilke oplevelser kan I fortælle om, hvor I har fulgt Åndens til-
skyndelser? Hvordan har det bragt jer fred og vejledning i jeres
personlige tilværelse, i familielivet, i jeres kaldelser i Kirken og
i jeres arbejde, når I har fulgt Helligåndens tilskyndelser?
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I den åbenbaring, som er kendt under navnet visdomsordet, siger Herren: 

»Alt korn er godt til føde for mennesket ligesom også vinstokkens frugt og det, 

som bærer frugt i jorden eller ovenover jorden« (L&P 89:16).



Overholdelse af visdomsordet

Herren har givet os visdomsordet til vores 
timelige og åndelige frelse.

Fra Heber J. Grants liv

I præsident Heber J. Grants tid som apostel og præsident for
Kirken blev han og andre generalautoriteter ofte inspireret til at
tale til de hellige om visdomsordet, en åbenbaring som findes i
Lære og Pagter afsnit 89. I denne åbenbaring forbyder Herren
indtagelse af alkohol, tobak og hede drikke, som sidste dages
hellige profeter har defineret som værende te og kaffe (se L&P
89:5-9). Herren siger endvidere, at sunde urter, korn og frugt er
»bestemt … til menneskets brug« sammen med kød, som »skal
… nydes … sparsomt« (se L&P 89:10-17). Ud over at formane de
hellige til at følge dette råd har præsident Grant og andre af
Kirkens præsidenter udtalt sig åbent mod anvendelse af skade-
lige og vanedannende stoffer såsom narkotika. Præsident Grant
sagde: »Herren ønsker ikke, at vi skal bruge nogen form for nar-
kotisk middel, som gør os afhængige.«1

En stor del af præsident Grants bevæggrund for at forkynde
om visdomsordet var, at han havde en ven, hvis liv var blevet
ødelagt på grund af cigaretter og alkohol. Denne unge mand
holdt op med at ryge, så han kunne komme på mission, men han
begyndte at ryge igen, så snart han blev afløst som fuldtidsmis-
sionær. Rygningen førte til indtagelse af alkohol, og indtagelse af
alkohol førte til, at han mistede sin dyd og blev udelukket af
Kirken. Han døde ung, og Heber J. Grant besøgte hans grav. »Da
jeg stod ved hans grav,« mindedes præsident Grant, »så jeg op
mod himlen og lovede min Gud, at jeg indtil min dødsdag ville
være en fjende af alkohol og tobak og ville kæmpe mod det af al
den kraft, som Gud ville give mig.«2
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På præsident Grants tid beklagede nogle medlemmer af
Kirken sig over de talrige taler om visdomsordet. Præsident
Grant kommenterede: »Der er sjældent en konference, hvor der
ikke er nogen, som siger til os: ›Vil I ikke nok lade være med at
tale om visdomsordet. Vi hører så meget om det, og vi er godt
trætte af det.‹« Præsident Grant svarede således: »Intet menneske
på jorden, som er sidste dages hellig og holder visdomsordet,
bliver nogen sinde træt af at høre om det. Når en mand går fra
et møde og siger … ›Kan de ikke finde på andet at tale om end
visdomsordet? Jeg er led og ked af at høre om det‹ - så har han
det selvfølgelig sådan, fordi han er fyldt med ting, som vis-
domsordet fortæller ham, han bør undgå.«3

Præsident Grant vidste af erfaring, at de, der holder vis-
domsordet, ikke vil være immune over for al sygdom. Han
erkendte, at det »at blive velsignet ikke betyder, at vi altid vil
være forskånet for alle skuffelser og problemer i livet.«4 Men han
vidnede gentagne gange om, at når de sidste dages hellige hol-
der visdomsordet, modtager de velsignelser i form af godt hel-
bred, fremgang og åndelig styrke, som de ikke ville kunne få,
hvis de ikke adlød denne lov.

Ved generalkonferencen i april 1933 sagde præsident Grant,
at Herren havde ladet ham leve for at udføre sin mission på jor-
den, fordi han havde holdt visdomsordet. »Jeg bevidner for jer,«
sagde han, »at jeg lige så fuldt og fast tror, ligesom jeg tror alt
andet i denne verden, at jeg ikke ville stå her i dag og tale til jer,
hvis jeg ikke havde holdt visdomsordet. Da jeg fik fjernet min
blindtarm, var den sprunget, og jeg havde fået blodforgiftning i
tredje og sidste stadie. Der var ni læger, og otte af dem sagde, at
jeg ville dø. Overkirurgen … vendte sig mod præsident Joseph F.
Smith og sagde: ›Hr. Smith, De må ikke tro, at det er muligt eller
sandsynligt, at denne mand vil overleve. Hvis han overlever, er
det et mirakel, og miraklernes tid er forbi.‹

Det var, hvad Joseph F. Smith selv fortalte mig, sidste gang han
var syg; han sagde: ›Vores ven, doktoren, der sagde, at det ville
være et mirakel, er død. Jeg synes aldrig, du har set mere sund
og rask ud, end du gør i dag, Heber.‹
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Jeg sagde til den sygeplejerske, som fortalte mig om de ni
læger, at jeg ikke ville se nogen af dem, på nær den, som sagde
og troede, at jeg ville klare den. Hun sagde: ›Det er huslægen, nu
skal jeg kalde på ham.‹

Jeg spurgte ham, hvorfor han ikke var enig med de andre, og
han smilede … og sagde: ›Hr. Grant, jeg gættede bare. Jeg har
mærket flere tusinde patienters puls som læge på mange hospi-
taler, men jeg har aldrig mærket en puls som Deres, hr. Ser De,
under alle de prøver, jeg foretog i den time og tre kvarter, De var
under kniven, sprang Deres hjerte aldrig ét eneste slag over, og
jeg var klar over, at det hjerte ville gøre, at De klarede den.‹

Hvilket slags hjerte havde jeg? Jeg havde et hjerte med rent
blod, som ikke var forurenet af te, kaffe eller alkohol. Derfor blev
giften i mit system overvundet.«5

»Må Gud hjælpe jer og mig og enhver sidste dages hellig med
at holde visdomsordet,« bad præsident Grant engang, »så vi kan få
sundhed og skjulte skatte af kundskab, og så Gud vil lade os leve
her på jorden, indtil vi har opfyldt formålet med vores skabelse.«6

Heber J. Grants lærdomme

Visdomsordet er de sidste dages helliges lov 
for et godt liv og helbred.

Jeg har fundet et meget kort skriftsted i Lære og Pagter,
som lyder:

»Jeg, Herren, er forpligtet, når I gør, hvad jeg siger, men når I
ikke gør, hvad jeg siger, har I intet løfte« (L&P 82:10).

Jeg ville ønske, at alle sidste dages hellige ville erindre sig
disse få ord. Hvor jeg ønsker, at de var indprentet i vores hukom-
melse og i vores hjerte, og at vi ville beslutte os for, at Gud skal
være bundet til at opfylde sine løfter til os, fordi vi vil holde hans
bud. Der er en lov i Himlen, fortæller profeten Joseph Smith os,
som blev uigenkaldeligt fastsat, før verden blev grundlagt,
hvorpå alle velsignelser er forjættede, og når vi modtager en vel-
signelse, er det på grund af lydighed mod den lov, ifølge hvilket
den er forjættet (se L&P 130:20-21). Hvis I og jeg ønsker at blive
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velsignet med et godt liv, godt helbred og kræfter fysisk såvel
som åndeligt, og hvis vi ønsker, at dødens engel skal gå os forbi,
som han gjorde på Israels børns tid, skal vi holde visdomsordet.
Da er Gud forpligtet, og da vil vi få velsignelser.7

Efter at have fortalt os hvad der er sundt for os (se L&P 89:10-
17), giver Herren et løfte, som er et af de mest forunderlige og
et af de mest opløftende og inspirerende løfter, som jordiske
mennesker på nogen måde kan få. Han siger:

»Alle hellige, der erindrer sig disse ord, følger dem og vandrer
i lydighed mod disse bud, skal få sundhed i navlen og marv i
benene.

De skal få visdom og store skatte af kundskab, ja, endog
skjulte skatte.

De skal løbe og ikke blive trætte; de skal gå og ikke blive matte.

Og jeg, Herren, giver dem den forjættelse, at dødens engel
skal gå forbi dem, ligesom Israels børn, og ikke slå dem ihjel«
(L&P 89:18-21) …

Herren har gennem profeten Joseph Smith fortalt os:

»Og om et menneske i dette liv ved flid og lydighed vinder
mere kundskab og intelligens end en anden, så vil fordelen i
samme forhold være på hans side i det tilkommende liv« (L&P
130:19).

Ingen, som bryder visdomsordet, kan få den samme kund-
skab og intelligens i denne verden, som den, der adlyder denne
lov. Jeg er ligeglad, hvem det er, eller hvor han kommer fra; hans
forstand vil ikke være lige så klar, og han kan ikke få lige så stor
og hurtig udvikling og bibeholde sin kraft, som hvis han holdt
visdomsordet.8

En anden grund til, at jeg er så ivrig efter, at de sidste dages
hellige skal holde visdomsordet, er, at Herren siger, at det er
givet os til vores timelige frelse (se L&P 89:2). Jeg ønsker, at folk
skal vide, at hvis vi som et folk aldrig indtog den mindste smule
te, kaffe, tobak eller alkohol, ville vi blive et af de mest velha-
vende folk i verden. Hvorfor? Fordi vi ville få større fysisk styrke
og større åndelig styrke; vi ville udvikle os åndeligt; vi ville have
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mere direkte kommunikation med Gud, vor himmelske Fader,
og vi ville kunne udrette mere …

Mangen en mand, som påstår at være sidste dages hellig, har
i svære tider mistet det hjem, som har givet husly til hans hustru
og børn, som han havde kunnet redde, hvis han havde holdt vis-
domsordet. Brud på visdomsordet har udgjort forskellen på
fiasko og succes. Ved at overholde visdomsordet havde der været
tilstrækkeligt med penge til at betale renter på lånet, og der
havde endog været råd til at tage sig af sin familie og gård.9

Jeg ønsker ikke at blande mig i nogens rettigheder eller privi-
legier. Jeg ønsker ikke at diktere nogen. Men når Herren giver en
åbenbaring og fortæller mig, hvad der vil gavne mig og dette folk
økonomisk - på grund af »onde hensigter, som er og vil være i
rænkefulde menneskers hjerter i de sidste dage« (L&P 89:4) - så
mener jeg virkelig, at de sidste dages hellige i det mindste bør
lytte til, hvad Herren har sagt.10

Ingen mand eller kvinde, der holder visdomsordet, finder
nogen fejl ved det. Hvorfor? Fordi de kender deres gode hel-
bred, de kender den fred, den glæde, den tryghed og den til-
fredshed, som de føler i hjertet, når de gør det, som Herren
ønsker, de skal gøre.11

Der er absolut ingen mennesker, som får gavn af at bryde vis-
domsordet, men det gavner på enhver måde moralsk, intellek-
tuelt, fysisk og åndeligt at overholde det.12

Den lov, som de sidste dages hellige skal holde for at få et godt
liv og et godt helbred, er visdomsordet.13

De, som ikke holder visdomsordet, 
svækkes fysisk og åndeligt.

Skænker vi det nogen sinde en tanke, at himlens og jordens
Skaber, Skaberen af alle de ting, vi ser i dette store univers, vores
ånds Fader, vor Herre Jesu Kristi Fader i ånden og i kødet, har
kommunikeret med os, og at han har givet os råd og vejledning,
som vil føre os tilbage til hans nærhed og give os kraft fysisk såvel
som åndeligt?
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Og dog er der hundredvis, ja, der er tusindvis blandt de sidste
dages hellige, som Herren den Almægtige Gud har givet vidnes-
byrd og kundskab om, at han lever, kundskab om, at Jesus er
Kristus, kundskab om, at Joseph Smith var den sande, levende
Guds profet, som kan bevidne derom ude som hjemme, og som,
når Herren den Almægtige Gud, himlens og jordens Skaber, for-
tæller dem, hvad der er gavnligt for dem både fysisk og åndeligt
og skriver et brev til dem, undlader at tage notits deraf. Jeg er
ked af at måtte sige, at der i dag findes mange af de sidste dages
helliges sønner og døtre - hvoraf nogle er sønner og døtre af
ledende mænd og kvinder i denne kirke - som holder selskaber,
og som mener, at de udviser fordomsfrihed og åbenhed ved at
drikke vin, te og kaffe og spille kort og gøre de ting, som vi har
lært ikke er gavnlige for os. Jeg vil læse et brev op for jer fra
Herren til de sidste dages hellige. [Efter denne udtalelse læste
præsident Grant Lære og Pagter, afsnit 89].14

Det himmelråbende onde i denne tid er manglende dyd. Der
findes kun én moralsk standard i Kristi Kirke. Tusindvis af os,
som er opdraget i denne kirke fra barnsben af, har lært, at næst
efter mord er det den største synd at miste sin dyd. Og jeg
ønsker at sige følgende til fædrene og til mødrene og til søn-
nerne og døtrene i Primary og Unge Mænds og Unge Pigers orga-
nisationer, og i seminar og institut, i søndagsskolen, i
Hjælpeforeningen og i alle vore præstedømmekvorummer: Jeg
ønsker, at man forstår, at anvendelse af alkohol og tobak er et af
de største onder i modstanderens hænder, hvorved han kan føre
drenge og piger bort fra dydens sti.

Næsten alle, som mister deres dyd, indtager først disse ting,
som vækker lidenskaberne i dem eller mindsker deres mod-
standskraft og slører deres sind … Vore dages unge mænd og
kvinder, som tror, at de er smarte, når de drikker lidt vin og lidt
alkohol derhjemme, og derved gør det, som Herren beder dem
om ikke at gøre, lægger grundvolden til det, der efterhånden vil
føre til deres undergang. De kan ikke blive ved med at bryde
Herrens bud uden at møde strømhvirvler. Og hvad er strøm-
hvirvler? Strømhvirvlen ved moderat indtagelse af alkohol, fører
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[ofte] til umådeholden indtagelse af alkohol, og umådeholden
indtagelse af alkohol fører til nedbrydelse af legeme, sind og tro.15

Når sygdomme rammer et menneske, hvis legeme er fyldt
med tobak og alkohol, eller som på et tidspunkt i livet umåde-
holdent har indtaget disse ting, så har han intet krav på disse løf-
ter (i L&P 89:18-21).16

Enhver sidste dages hellig kan holde 
visdomsordet med Herrens hjælp.

Herren har ikke givet mig nogen gave, nogen kraft, nogen evne
eller noget talent, som han ikke vil kræve mig til regnskab for; og
han har givet hver en mand og kvinde og hvert et barn blandt de
sidste dages hellige kraft og evne til at holde visdomsordet.17

»Et visdomsord givet til nytte for højpræsternes råd, forsamlet
i Kirtland, og til kirken, samt de hellige i Zion,

sendt med hilsen, ikke som befaling eller tvang …«

Nogle siger: »Nå, sådan kan jeg slippe uden om det. Det er
ikke givet som befaling eller tvang.« Hvad er det så? Jeg skal for-
tælle jer, hvad det er:

»… men som åbenbaring og visdomsord, der påviser Guds
vilje og orden« (L&P 89:1-2).

Når Herren tilkendegiver sin orden og sin vilje, så prøv ikke
at pakke jeres samvittighed ind, I, som bryder visdomsordet.18

En søndag var jeg til et faste- og vidnesbyrdmøde om formid-
dagen og et om eftermiddagen. En af dem, som talte ved mødet
om eftermiddagen, var søster Anna Snow …

Hun kom fra Skandinavien og havde lige fra sin barndom
været afhængig af kaffe og mente næsten ikke, at hun kunne leve
uden. Men da hun var blevet 82 år gammel, gik det endelig op
for hende, at hun ikke havde gjort sin pligt i denne henseende,
og på sin 83 års fødselsdag besluttede hun, at hun ville blive
mere fuldkommen i at holde visdomsordet og holde op med at
drikke kaffe. Det tog næsten livet af hende, men hun fik langt om
længe fralagt sig denne vane. Og hun rejste sig ydmygt i forsam-
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lingen og indrømmede, at hun ikke fuldt ud havde holdt vis-
domsordet, og hun gav udtryk for sin taknemmelighed for, at
Herren havde ladet hende overvinde denne skavank, endda i så
høj en alder. Og hun bevidnede, hvordan det allerede havde gav-
net hendes helbred at adlyde denne lov fra Gud.

Jeg blev yderst imponeret over hendes bemærkelsesværdige
vidnesbyrd. Hvor ville jeg ønske, at hver og en af vore gode søs-
tre, og også vore brødre, som år efter år har brudt dette enkle
bud fra Herren, havde været der og hørt hendes vidnesbyrd.

Jeg kender mange, som har hørt prædikener om visdomsordet
i mange år, hvilket aldrig har gjort indtryk på dem. Jeg forstår
ikke, hvordan i al verden vi skal gøre indtryk på visse mennesker.
Jeg kender mange, der er arbejdet flittigt med, både personligt
og ved offentlig belæring og formaning. Men disse bestræbelser
har ingen virkning på dem. Jeg føler i mit hjerte, at jeg har pligt
til at prøve at finde mine svage punkter og dernæst bede Herren
om at hjælpe mig med at overvinde dem. Når jeg læser vis-
domsordet, ser jeg, at det er tilpasset de svageste, som er eller
kan kaldes hellige (se L&P 89:3). Og jeg mener, at det ville være
en forunderlig hjælp for Guds riges fremgang, hvis alle de hel-
lige ville holde dette simple bud fra Herren. Da jeg hørte denne
ældre søster vidne om, at hun på sine ældre dage havde sejret,
ønskede jeg, at hele Israel kunne have hørt dette vidnesbyrd og
have ladet sig påvirke deraf.19

Der findes ingen mand eller kvinde blandt de sidste dages hel-
lige, som ikke kan holde visdomsordet, hvis de vil knæle ned …
og bede Gud om hjælp.20

Forslag til studium og samtale

• På hvilke måder påvirker overholdelse af visdomsordet eller
mangel på samme vores stræben efter kundskab, vores evne til
at modtage personlig åbenbaring, vores værdighed til at
komme i templet og vores fysiske helbred?

• På hvilke måder øger overholdelse af visdomsordet vores
fremgang, åndeligt såvel som timeligt? Hvorfor er det umuligt
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for den enkelte virkelig at opleve fremgang, hvis han eller hun
ignorerer de sandheder, som visdomsordet indeholder?

• Hvordan kan det føre til, at man mister sin dyd, hvis man ikke
holder visdomsordet?

• Hvad kan de mennesker, som i øjeblikket har svært ved at
holde visdomsordet, gøre for at få styrke til at holde dette bud?

Noter
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Alle forældre bør nære et inderligt ønske om, at deres børn »vil blive opdraget og

formanet i evangeliet og holde Guds bud, så de kan blive frelst i hans rige.«



Undervisning af børn med
evangeliets tugt og formaning

Forældre skal, med hjælp fra ledere og lærere i Kirken,
gøre en flittig, uophørlig indsats for at undervise 

børn i evangeliet.

Fra Heber J. Grants liv

Der er sagt meget om præsident Heber J. Grants personlige flid
og lydighed. Men skønt han modtog mange velsignelser på grund
af sin tro og sit hårde arbejde, var han hurtig til at påpege sin gæld
til dem, der havde lært ham om evangeliet i hans barndom.

Han hyldede ofte sin mor. Han sagde: »Jeg skylder naturligvis
min mor alt, fordi min far døde, da jeg kun var ni dage gammel;
og min mors vidunderlige belæringer, tro og retskaffenhed har
været en inspiration for mig.«1 Om sin beslutning om at gifte sig
i templet sagde han: »Jeg var lykkelig for den inspiration og
beslutsomhed, jeg havde haft til at få begyndt livet rigtigt.«
Hvorfor kom det til mig? Det kom til mig, fordi min mor troede
på evangeliet, lærte mig om dets værdi og gav mig ønsket om at
få alle fordelene ved at påbegynde livet rigtigt og gøre tingene i
overensstemmelse med evangeliets lærdomme.«2

Præsident Grant udtrykte også sin taknemmelighed for søn-
dagsskolelærere og andre, som havde vejledt ham i hans barn-
dom. Han sagde: »Jeg vil i al evighed være disse mænd
taknemmelig for den indflydelse, de har haft på mig.«3

Præsident Grant fulgte de gode eksempler, som indflydel-
sesrige lærere havde været i hans liv, og han arbejdede flittigt
på at belære sine egne børn om sandheden. Hans datter,
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Frances Grant Bennett, fortalte om den milde måde, hvorpå
han hjalp hende og hendes søskende med at efterleve evange-
liet: »Når det gjaldt mindre vigtige ting, sagde far sjældent ›nej‹
til os. Så når han sagde ›nej,‹ vidste vi, at han mente det. Hans
opdragelse gjorde os i stand til altid at træffe vore egne beslut-
ninger, når det var muligt. Han forklarede altid meget tålmo-
digt, hvorfor han mente, at en bestemt fremgangsmåde var
uklog, og så sagde han: ›Sådan ser jeg på det, men du skal selv-
følgelig selv afgøre det.‹ Derfor traf vi for det meste de samme
beslutninger, som han gjorde. Han havde sin egen måde til at
motivere os til at ønske at gøre det rigtige og ikke til at tvinge

os til det.«4

Præsident Grant blev aldrig træt af at belære sine børn, selv
da mange af dem var voksne. Da han var 52 år gammel og
medlem af De Tolv Apostels Kvorum, lyttede han meget opta-
get til en tale ved en generalkonference, hvor præsident
Joseph F. Smith opfordrede Kirkens medlemmer til at »udvise
tro, og vise deres hengivenhed og kærlighed til evangeliets
principper gennem den måde, hvorpå de opdrager deres børn
og lader dem vokse op i troen.«5 Ældste Grant stod senere på
talerstolen og sagde:

»Et af mine største ønsker i livet har været at være værdig til
den far og mor, som jeg har haft; og et andet af mine største
ønsker i livet er at opdrage og formane mine børn i evangeliet.
Et af de emner, som jeg altid har holdt mest af at tale til de sid-
ste dages hellige om, bygger på den åbenbaring fra Herren, som
fortæller os, at det er vores pligt at forkynde Jesu Kristi evange-
lium for vores børn og undervise dem deri, indgyde dem tro på
Herren og verdens Frelser og lære dem at bede og vandre ret-
skaffent for Herren (se L&P 68:25-28). Jeg mener, at dette bud er
blevet meget forsømt, og jeg glædede mig overordentligt over
vores præsidents tale i dag, hvori han opfordrede de hellige til at
gøre deres pligt i denne henseende. Jeg har bestræbt mig på at
gøre dette, og jeg har bestemt mig for at være mere trofast i
denne henseende fremover. Jeg tror, at vi alle har mulighed for
at forbedre os i denne henseende.«6
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Heber J. Grants lærdomme

Forældre har ansvar for at undervise deres 
børn i evangeliets principper.

Jeg kan vist roligt sige, at enhver sidste dages helligs inderlig-
ste ønske er, at hans børn vil blive opdraget og formanet i evan-
geliet og holde Guds bud, så de kan blive frelst i hans rige. Det
er ganske enkelt absurd at tro, at man blot en gang behøver at så
sandhed i et barns sind, og at det så frembringer en høst af sand-
hed, hvis der er blevet sået falskhed og ondskab i barnets sind
livet igennem … Vi ville betragte en landmand som en komplet
idiot, hvis han i 21 år bad alle, som kom forbi hans gård, om at
kaste nogle få frø fra ukrudtsplanter ind på hans mark, og derpå
forvente, at han kunne så korn en gang og opnå en god høst.

Jeg kan måske nok min gangetabel, og det samme kan min
hustru, men derfor kan jeg ikke forvente, at mine børn bliver
født med viden om gangetabellen. Jeg kan vide, at evangeliet er
sandt, og min hustru kan vide det, men jeg har ikke et øjeblik
forestillet mig, at mine børn er født med denne viden. Vi mod-
tager vidnesbyrd om evangeliet ved at følge dets love og ordi-
nancer. Vore børn vil opnå denne viden på nøjagtig samme
måde, og hvis vi ikke underviser dem, og de ikke går på den lige
og snævre sti, som fører til evigt liv, så vil de aldrig opnå denne
viden. Jeg har hørt folk sige, at deres børn er født som arvinger
til alle den nye og evige pagts løfter, og at de, uanset hvad de
foretager sig, vil vokse op med kundskab om evangeliet. Jeg
ønsker at fortælle jer, at dette ikke er en korrekt lære, og det står
i direkte modstrid til vor himmelske Faders bud. De sidste dages
hellige har ikke fået en anmodning om at undervise deres børn,
men en lov om at undervise dem:

»Og atter: Om forældre i Zion eller i nogle af dens organise-
rede stave har børn, og de ikke underviser dem i læren om
omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds Søn, og om dåb
og den Helligånds gave gennem håndspålæggelse, når de er otte
år gamle, skal synden hvile på forældrenes hoved.

Thi dette skal være en lov for Zions indbyggere og i alle dets
organiserede stave.
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Og når deres børn er otte år gamle, skal de døbes til deres syn-
ders forladelse og modtage håndspålæggelse.

De skal også lære deres børn at bede og at vandre retskaffent
for Herren« (L&P 68:25-28) …

Enhver far, som elsker evangeliet, er rede og villig til at rejse
til alle verdenshjørnerne og forkynde det, og en af de største
glæder, som nogen mand kan opnå, er at bringe sjæle til kund-
skab om sandheden. Det burde være en endnu større glæde for
os at oplære vore børn i frelsesplanen.7

Blandt de første befalinger til Adam og Eva sagde Herren:
»Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden« (1 Mos 1:28)Han har
gentaget denne befaling i denne tid. Han har atter åbenbaret den
evige ægteskabspagt i denne sidste uddeling. Han har atter givet
os myndighed på jorden til at kunne indgå denne pagt og har
erklæret, at det er den eneste behørige og rigtige måde at
sammenføje mand og hustru og den eneste måde, hvorpå det
hellige familiebånd kan fortsætte på den anden side af graven og
i evighederne. Han har erklæret, at dette evige bånd kun kan
knyttes ved de ordinancer, der udføres i Herrens hellige templer,
og at hans folk derfor kun bør gifte sig i hans tempel i overens-
stemmelse med ordinancerne.

Herren har fortalt os, at det er enhver mands og hustrus pligt
at adlyde befalingen, som blev givet Adam om at mangfoldiggøre
sig og opfylde jorden, således at legioner af de udvalgte ånder,
der venter på deres tabernakler af kød, kan komme hertil og gå
fremad i Guds store plan for at blive fuldkomne sjæle, for uden
disse tabernakler af kød kan de ikke udvikle sig til de formål, som
Gud har med dem. Derfor bør hver eneste mand og hustru blive
far og mor i Israel til børn, der er født i den hellige og evige pagt.

Ved at bringe disse udvalgte ånder til jorden påtager enhver
far og enhver mor sig en yderst hellig forpligtelse over for disse
ånder, som er blevet iklædt et jordisk legeme, samt over for
Herren ved at have benyttet den mulighed, Herren har givet
dem. For denne ånds skæbne i de kommende evigheder, velsig-
nelserne eller straffene, der vil vente herefter, afhænger for en
stor dels vedkommende af den omsorg, den undervisning og
den oplæring, som forældrene giver denne ånd.
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Ingen forældre kan unddrage sig denne forpligtelse og dette
ansvar, og Herren vil holde os strengt ansvarlige for at opfylde
dette. Mennesker kan ikke påtage sig nogen større pligt end denne.

Om mødrene udtalte Det Første Præsidentskab: Moderskabet
bliver derved en hellig kaldelse til at udføre Herrens planer, en
helligelse til at opdrage og styrke de ånder i legeme, sind og ånd,
som bestod deres første prøvestand, og som er kommet til
denne jord til deres anden prøvestand »for at se, om de vil gøre
alt, hvad Herren, deres Gud, vil befale dem« (Abraham 3:25). At
lede dem til at bestå deres anden prøvestand er moderskabets
opgave, »og de, der består deres anden prøvestand, skal tildeles
herlighed over deres hoveder i al evighed« (Abraham 3:26) …

Moderskabet er noget nær guddommeligt. Det er den højeste
og helligste tjeneste, noget menneske kan påtage sig. Det place-
rer hende, der ærer dets hellige kaldelse, ved siden af englene.
Til jer mødre i Israel siger vi: Må Gud velsigne og beskytte jer og
give jer den styrke og det mod, den tro og kundskab og den hel-
lige kærlighed og pligttroskab mod jeres pligt, som vil gøre det
muligt for jer at opfylde jeres hellige kald så udførligt som
muligt. Til jer mødre og kommende mødre siger vi: Vær kyske,
vær rene og lev retskaffent, så jeres efterkommere lige indtil sid-
ste generation kan kalde jer velsignede.8

Jeg har hørt mænd og kvinder sige, at de vil lade deres sønner
og døtre blive modne, før de søgte at undervise dem i evangeli-
ets principper, at de ikke ville proppe evangeliet ind i dem i
deres barndom, før de var i stand til at forstå det. Når jeg hører
mænd og kvinder sige dette, tror jeg, at de mangler tro på evan-
geliets principper og ikke forstår det, som de burde. Herren har
sagt, at det er vor pligt at undervise vore børn, når de er små, og
jeg foretrækker at tro på hans ord frem for ordene fra dem, som
ikke adlyder hans befalinger. Det er tåbeligt at forestille sig, at
vore børn ville vokse op med kundskab om evangeliet uden
undervisning. Nogle mænd og kvinder argumenterer: »Jamen,
jeg er sidste dages hellig, og vi er gift i templet og beseglet ved
det hellige alter af en, som har Guds præstedømme, ifølge den
nye og evige pagt, og vore børn vil selvfølgelig vokse op og blive
gode sidste dages hellige; de kan ikke andet; det er medfødt hos
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dem« … Jeg ønsker at fortælle jer, at vore børn ikke vil vide, at
evangeliet er sandt, medmindre de studerer det og selv får et vid-
nesbyrd. Forældre bedrager sig selv, hvis de bilder sig ind, at
deres børn vil fødes med kundskab om evangeliet. De vil selv-
følgelig have større krav på Guds velsignelser, når de er født
under den nye og evige pagt, og det vil falde dem naturligt at
udvikle sig og gøre det, de har pligt til, men det er djævelen klar
over, og derfor prøver han så meget desto mere at føre vore børn
bort fra sandheden.9

Jeg beder til, at Herren vil få forældre til unge mennesker til
at forstå de farer og fristelser, som deres børn udsættes for, så
de kan blive vejledt til at opmuntre deres børn, lede dem og
undervise dem i, hvordan de skal leve, sådan som Herren
ønsker, de skal.10

Hvilket mål har vi med vores arbejde? Formue? Rigdom? Hvis
vi har taget Jesu Kristi evangelium til os, så arbejder vi for at
opnå evigt liv. Så arbejder vi for at frelse vores sjæl. Og efter
vores egen sjæls frelse arbejder vi for vore børns frelse … Jeg
ønsker at sige, at den bedste arv, som I kan efterlade jeres søn-
ner og døtre, er en investering i Guds rige.11

Ledere og lærere i Kirken hjælper forældre 
med at undervise deres børn.

Vore børns lærere hjælper forældrene med at forme deres
børns liv. De har også et stort ansvar og skal stå til regnskab for
alt, hvad de belærer om.12

Der er ingen tvivl om, at de indtryk, små børn og unge drenge
og piger får, har en mere varig indvirkning på deres fremtidige
liv end indtryk, som de får på et hvilket som helst andet tids-
punkt. Det er billedligt talt det samme som at skrive på et stykke
blankt papir, hvor der ikke er noget på, som kan fordunkle eller
virke forvirrende på det, man skriver.

Der er mange, som har fået pæne »soldaterpapirer« i livets
kamp, selv efter at de havde gjort ting i deres ungdom, som ikke
var velsete i vor himmelske Faders øjne eller gavnlige for dem;
men det er endnu bedre, hvis det er muligt for os at sende bør-
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nene ud i livets kamp uden nogen påtegnelser i deres papirer fra
de år med undtagelse af gode gerninger og trosfremmende tan-
ker. Der er et ordsprog, som siger: »Som kvisten bøjes, bliver
træet.« I, som underviser vore børn, er med til at bøje kvisten.

Intet udbytte, som et menneske kan få af aktier eller obliga-
tioner eller af nogen anden rigdom i verden, kan sammenlignes
med kundskaben i ens hjerte om, at han eller hun har været et
redskab i Guds hænder til at forme en andens liv til noget godt;
og jeg kan love vore unges retskafne lærere, at de, som årene
kommer og går, vil samle sig et udbytte i form af taknemmelig-
hed fra de børn, hvis liv de har været redskaber i Guds hænder
til at forme til noget godt.

Vi tror måske, at de indtryk, vi gør, ikke kan vare ved, men jeg
kan forsikre jer om, at det gør de. Jeg er sikker på, at et vidnes-
byrd, som en lærer bærer til små børn under inspiration fra en
levende Gud, er svært for dem at glemme.

Hver eneste af vore lærere har mulighed for og kraft til under
inspiration fra Gud at gøre indtryk på de små uskyldige børns
samt unge drenges og pigers hjerte og sjæl, når de begynder på
livets kamp. Jeg beder af hele min sjæl til, at Gud vil hjælpe jer i
jeres arbejde, og jeg kan love jer, at han vil hjælpe jer. Det vig-
tigste for jer er at have kærlighed til arbejdet og udføre dette
arbejde under inspiration fra den levende Gud.13

Ved en konference i søndagsskoleforeningen … havde vi et af
de mest storartede møder, jeg nogen sinde har overværet. Flere
af talerne fik fire minutter hver, og det var fire minutter med
rene perler, hver eneste af dem. Størstedelen af de taler … hand-
lede om emnet: »Vore søndagsskolers behov«. De talte ikke om
behov for mere system eller mere af dit og dat. Men det store
behov er mere af Herrens Ånd i lærernes hjerte, så de kan give
børnene denne ånd.14

Børn lærer af deres forældres og læreres eksempel.

Kan vi gøre os nogen forhåbning om, at vore små vil vokse op
og tro på evangeliets principper, medmindre vi underviser dem
ved eksemplets magt? Jeg tror ikke, at vi ved blot at erklære vores
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tro kan overbevise vore børn om, at evangeliet er sandt. Vores liv
skal harmonere med det, vi erklærer at tro.15

Jeg siger til forældrene: Søg Guds Ånd. Gør indtryk på jeres
børns sind ved jeres ydmyge, sagtmodige og beskedne måde at
leve på.16

Tro er en Guds gave. Søger vi at tro, velsigner Herren os med
denne tro. Det bliver en gave fra ham, og vi bliver lovet, at hvis vi
vil gøre Faderens vilje, skal vi erkende læren (se Joh 7:17). Hvis
vi som forældre vil leve, så vores børn vil vide og indse i deres
hjerte, at vi virkelig er sidste dages hellige, og at vi faktisk ved,
hvad vi taler om, vil de ved at søge Herren få samme vidnesbyrd.17

Jeg kender selvfølgelig ikke noget til en fars vejledning og råd,
fordi min far døde, da jeg var spæd, men jeg har hørt om hans
omdømme fra andre. Folk forsikrer mig om, at Jedediah M.
Grant var en af de mest ædle mænd i denne Kirke.

Jeg husker, at jeg engang bad kaptajn William H. Hooper om
at underskrive nogle gældsbreve for mig, da jeg var en ung mand
på tyve år og lige var begyndt at arbejde i forretningsverdenen.

Han sagde: »Sådan noget gør jeg aldrig; jeg gør det aldrig.«

Jeg var ikke mere end lige kommet tilbage på mit kontor, da
der kom et ungt bud fra banken og sagde, at kaptajnen ønskede
at tale med mig.

Jeg sagde: »Jeg ønsker ikke at tale med ham.«

»Jamen, han sendte mig over for at følge dig over i banken.«

Jeg gik tilbage, og han sagde: »Unge mand, unge mand, giv
mig de gældsbreve.« Det gjorde jeg, og han skrev dem under. Så
sagde han: »Da du gik, vendte jeg mig om til hr. Hills og sagde:
›Lew, hvem er den unge mand? Han har [hilst på] mig på gaden
i flere år. Jeg ved ikke, hvem han er. Jeg skriver aldrig et gælds-
brev under for nogen, jeg ikke kender. Hvem er han?‹ Han sva-
rede: ›Jamen, det er Jeddy Grants dreng, Heber J. Grant.‹ ›Jeddy
Grants dreng? Få ham tilbage. Jeg ville skrive det gældsbrev
under, selv hvis jeg vidste, jeg selv skulle betale for det.‹«

Jeg nævner [dette] i håbet om, at forældre vil forstå, at deres
eksempel på retskaffenhed, pligttroskab og loyalitet over for
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evangeliet samt det ikke at søge fejl hos andre, men at arbejde
flittigt og uophørligt for sandhedens fremgang, er en vidunder-
lig arv at efterlade deres børn.18

[Kaptajn Hooper] fortalte om en række episoder med min far,
som viste kaptajnens kærlighed og tillid til ham.

Det, som kaptajnen fortalte mig, fyldte mit hjerte med
taknemmelighed til Gud, fordi han havde givet mig sådan en far,
og kaptajn Hoopers udtalelser er aldrig blevet glemt. De indgød
mig et stærkt ønske om at leve og arbejde, så at mine børn ville
nyde gavn deraf, selv efter at jeg havde forladt dette liv, på grund
af det eksempel jeg havde været.19

Jeg vil hellere dø fattig og vide, at min familie kan bevidne, at
jeg efter de bedste evner, som Gud har skænket mig, har fulgt
hans love og holdt hans bud, og at jeg ved mit eksempel har for-
kyndt evangeliet, end jeg vil eje alverdens rigdom.20

Forslag til studium og samtale

• Hvad kan vi gøre for at påvirke vore børn og unge til at være
retskafne?

• Hvad kan forældre gøre for at lære deres børn at adlyde evan-
geliets love og ordinancer? Hvad kan forældre gøre for at ned-
kalde vor himmelske Faders velsignelser over deres børn?

• Hvorfor kommer nogle børn på afveje trods deres forældres
indsats for at undervise dem i evangeliet? Hvad kan forældre
og andre gøre for at hjælpe børn, som kommer på afveje?

• Præsident Grant sagde til forældrene: »Den bedste arv, som I
kan efterlade jeres sønner og døtre, er en investering i Guds
rige.« Hvad betyder det for jer?

• Hvordan kan vi hjælpe børn til at kende Åndens påvirkning?

• Hvilke velsignelser har I fået, når I har undervist børn og unge
i Kirken?

• Hvorfor et det vigtigt, at forældre forstår, at lederne og
lærerne i Kirken kun er kaldet til at hjælpe dem med at under-
vise deres børn?
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Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages
Helliges fremgang og skæbne

Kirken vil opfylde sin guddommelige skæbne, 
og vi har privilegiet at kunne kvalificere os til at 

være en del af dette store værk.

Fra Heber J. Grants liv

Heber J. Grant blev født i 1856, da de hellige kæmpede for at
grundfæste Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Saltsødalen.
På det tidspunkt var der syv stave i Kirken og omkring 64.000
medlemmer. Der var ingen templer, som var i drift.

I 1882, da Heber J. Grant blev ordineret til apostel, var Kirken
fast rodfæstet i Saltsødalen. Dengang nærede mange mennesker
i verden fordomme mod og fejlopfattelser af de sidste dages hel-
lige, men Kirken voksede fortsat. Medlemsantallet nærmede sig
de 146.000, og antallet af stave var steget til 24. Fem år forinden
var templet i St. George i Utah blevet indviet - det eneste tempel,
som på dette tidspunkt var i drift.

Ældste Grant var som apostel et nært vidne til Kirkens vækst. I
1902, hvor Kirken havde fire templer i drift, 50 stave og næsten
300.000 medlemmer, udtalte han følgende: »Der er ikke noget,
som hedder stilstand. Kirken står ikke stille. Vi har i dag bevis på
dens vækst, på dens øgede tiendeindtægter og større resultater
som følge af missioneringen i hele verden samt på den øgede
effektivitet i arbejdet på læreanstalter, sidste dages hellige universi-
teter og akademier. Desuden har der fundet en forunderlig vækst
sted i søndagsskolerne. Guds værk vinder frem, og modstanderen
og de, som modarbejder os, får mindre magt og indflydelse.«1

I den tid, Heber J. Grant var præsident for Kirken, fra novem-
ber 1918 til maj 1945, fortsatte Kirkens bemærkelsesværdige
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Præsident Heber J. Grant som 88-årig i 1945. Han oplevede en enorm vækst i Kirken

i sit liv, og han vidnede om, at Herrens værk »vil fortsætte og fortsætte, indtil det

har opfyldt sin skæbne.«
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vækst. Medlemstallet steg fra omkring 496.000 til over 954.000.
Antallet af stave steg fra 75 til 149, og antallet af templer, som var
i drift, steg fra fire til syv.

Præsident Grant bemærkede, at folk begyndte at være mere
venligt stemt over for de sidste dages hellige. Han sagde: »Jeg
tror, at alle, som kender os, nu betragter os som et gudfrygtigt
folk, som et retskaffent og ærligt folk.«2 Da han netop var vendt
tilbage fra en rejse i Den Europæiske Mission, fortalte han ved
generalkonferencen i oktober 1937 om følgende eksempel:

»Da jeg var i Europa for omkring 30 år siden [som missions-
præsident] … lykkedes det mig aldrig at få en eneste artikel trykt
i en avis i de tre år, jeg befandt mig på De Britiske Øer. Der blev
trykt nogle af de mest nedrige, ondskabsfulde, modbydelige og
frygtelige ting om os, men lederne af dagspressen afviste blankt
at lytte til noget som helst af det, jeg havde at sige.

Jeg blev på min rejse [for nylig] forvisset om, at der var imø-
dekommende artikler om os i aviserne i Tyskland, Schweiz,
Tjekkoslovakiet, Holland og Belgien. Ingen form for kritisk, kun
fine indlæg om vore møder, og i nogle tilfælde var indlæggene i
aviserne på De Britiske Øer af en sådan art, at hvis vi selv havde
haft privilegiet at skrive dem, kunne vi ikke have skrevet noget,
som kunne have faldet os i bedre smag. For mig at se blev der
ikke skrevet én eneste artikel på hele vores rejse, som ikke til-
sigtede at give et reelt, ærligt og storartet indtryk af vores folk.
Disse ting glæder mig. Det er sådan en forunderlig forandring fra
denne ligefrem fjendtlige ånd og det had, jeg havde mødt hos
journalister, som jeg kom i kontakt med for over 30 år siden.«3

Præsident Grant fortalte ofte om sin taknemmelighed for
Kirkens timelige og åndelige vækst. Han udtrykte således sin
taknemmelighed for Herrens velsignelser og de sidste dages helli-
ges pligttroskab trods deres modgang. Under den store depression
sagde han: »Intet mindre end den fuldkomne og urokkelige kund-
skab, vi er i besiddelse af som folk, ville kunne gøre, at vi kunne
udrette noget som helst i retning af det, som vi udretter. At tænke
sig at vi i disse tider, der er præget af økonomisk krise og proble-
mer, kan bruge millioner af dollars til at opføre kirkebygninger! I
flere uger i træk har jeg næsten hver søndag måttet indvie kirke-
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bygninger, og hver gang har bygningerne været fyldt til briste-
punktet med deltagere til møderne … Vi oplever en strålende
vækst. Der hersker en følelse af fuld tillid. Hos os hersker der os
ingen frygt for, at Guds værk ikke vil triumfere i sidste ende.«4

Heber J. Grants lærdomme

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 
har en guddommelig skæbne.

Jeg bevidner for jer her i dag, at Joseph Smith var en af den
sande og levende Guds profeter, at han var et redskab i Guds
hænder til at gengive livets og frelsens plan på jorden, ikke kun
for de levende, men for de døde, at dette evangelium, som ofte
blandt menneskene i verden kaldes »mormonismen,« virkelig er
livets og frelsens plan, Herren Jesu Kristi evangelium, og at den
lille sten, som er blevet revet løs, skal rulle frem, indtil den opfyl-
der hele jorden (se Dan 2:31-45; L&P 65:2).5

Herren har oprettet sin kirke i disse sidste dage, så menne-
skene kan blive kaldt til omvendelse, til deres sjæls frelse og
ophøjelse. Han fortalte mange gange profeten Joseph og dem,
som var med ham, at »marken er allerede hvid til høsten« (L&P
4:4, 6:3, 11:3, 12:3, 14:3, 33:3, 7). Han befalede dem gentagne
gange ikke at tale andet end omvendelse til denne slægt (L&P
6:9, 11:9, 14:8) og sagde til sidst:

»Og du skal forkynde glædesbud, ja, udråbe det fra bjergtop-
pene og fra hvert højt sted og blandt alle folk, som du kommer
i berøring med.

Og du skal gøre det i al ydmyghed og stole på mig og ikke gen-
gælde spot med spot.

Og du skal ikke tale om særegne lærepunkter; men du skal
forkynde omvendelse og tro på Frelseren og syndsforladelse
gennem dåb og ild, ja, den Helligånd.

Se, dette er et stort bud og det sidste, som jeg giver dig om
denne sag; thi dette skal være tilstrækkeligt for din daglige van-
del til dit livs ende.

Og elendighed skal blive din lod, dersom du ringeagter disse
råd, ja, både din og din ejendoms undergang« (L&P 19:29-33).
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Vi skal adlyde disse bud, så menneskene kan komme til Gud
og Jesus Kristus, som han har sendt, for »dette er det evige liv«
(Joh 17:3).

Dette er grunden til, at Kirken blev organiseret, at evangeliet
atter blev åbenbaret i dets fylde, at Guds præstedømme blev gen-
givet med alle dets rettigheder, al dets magt, og alle dets nøgler
og funktioner. Dette er Kirkens mission. Den guddommelige
mission, som fordums apostle (Matt 28:19; Mark 16:15) fik, er
også givet i denne tid, så evangeliet kan blive bragt ud til alle
nationer (L&P 38:33), til jøde og ikke-jøde (L&P 18:26), og det
skal forkyndes med glæde (L&P 28:16), det skal rulle frem på
hele jorden (L&P 65:2), og det skal forkyndes af os, hvem riget
er givet til (L&P 84:76). Ingen af vore eller Kirkens handlinger
må komme til hinder for denne befaling fra Gud.6

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges mission er fred. Den
har til hensigt at forberede verdens befolkning til Kristi andet
komme og til indvarslingen af den velsignede dag, hvor tusindårs-
riget skal komme, og Kristus skal regere som kongernes konge og
stå som overhoved for menneskehedens universelle broderskab.7

Væksten og udviklingen i Kirkens første 
tid var en opfyldelse af en profeti.

De sidste dages helliges resultater stemmer fuldt ud overens
med profeten Joseph Smiths profeti på Mississippi-flodens vest-
bred. Den findes i profetens dagbog fra den 6. august 1842:

»Jeg profeterede, at de hellige fortsat ville lide megen sorg og
elendighed og ville blive fordrevet til Klippebjergene. Mange
ville falde fra, andre ville blive dræbt af vore forfølgere eller miste
livet som følge af vejret eller sygdom, og nogle af jer ville leve for
at opføre kolonier … bygge byer og se de hellige blive et mæg-
tigt folk midt i Klippebjergene« (History of the Church, 5:85).

… Vi har virkelig opfyldt denne profeti til trods for, at denne
vestlige del blev regnet som værdiløs. Når man tænker på dette
store, golde område, når man tænker på, at det blev regnet som
værende uden værdi og så ser, hvad der er blevet udrettet, her-
sker der ingen tvivl om, at vi har opfyldt denne forudsigelse.8
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Jeg glæder mig over Guds værks vækst og udvikling her på
jorden … Det minder mig om, da jeg sammen med præsident
Wilford Woodruff stod i en vogn i Idaho … og talte til et halvt
eller helt dusin unge, som boede der, og det minder mig også
meget om ordene fra denne Guds profet … Jeg husker, at de
unge var ret mismodige, da de fra Sand Creek så ud over land-
skabet uden et træ, uden en busk undtagen bynke og uden så
meget som en bjælkehytte. Bror Woodruff sagde til de unge:
»Mist ikke modet; vær ikke modløse, for Gud velsigner os på
denne jord. Det vil ikke vare længe, før vi vil opleve fremgang
og se dejlige kolonier med sidste dages hellige her. I føler, at I
er rejst langt væk fra jeres venner, at I næsten er ved verdens
ende, men det varer ikke længe, før I vil få kirkebygninger, sko-
ler og alle de andre faciliteter, som I havde, inden I kom hertil.
Gud vil velsigne og mangfoldiggøre jorden.« Hvad er resultatet
i dag? På den plet jord ligger byen Iona, som er hovedsæde for
en af Zions stave med omkring 5.000 mennesker - i forhold til
seks, syv unge; profeten Wilford Woodruffs ord er blevet opfyldt
til punkt og prikke.9

Når jeg tænker på alle Guds værks resultater, savner jeg fuld-
stændig ord for at kunne prise alt det, der er udrettet.10

Jeg føler, at de forfølgelser og prøvelser, som vi har oplevet, har
forberedt os, udviklet os og styrket os som folk til større ting.11

De sidste dages hellige er virkelig, som profeten Joseph sagde,
at de ville blive, et mægtigt folk midt i Klippebjergene, og vi er
kun lige begyndt vores udvikling. Vi begynder at udvikle os til at
blive et mægtigt folk, men vi er ingenting sammenlignet med
det, vi vil blive.12

Intet kan hindre Kirken i at opnå sin skæbne.

Hvert eneste år er Kirken stærkere, end den var året før.
Kirken oplever fremgang, den går ikke tilbage. Folk begår fejl,
men Kirken står fast.13

Menneskesjælenes modstander, fordærveren, han som ville
have tilintetgjort Guds værk, han og hans udsendinge mente, at
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de ved at myrde profeten [Joseph Smith] og patriarken [Hyrum
Smith] kunne sinke den levende Guds værk, som atter er blevet
oprettet på jorden. Men … Kirkens forunderlige vækst, Guds
store tempel i [Salt Lake City], vores vidunderlige Tabernakel,
den store [administrations-]bygning … monumenterne og tem-
plerne fra Canada til Hawaii og Saint George og Guds værks
store fremgang - alle disse ting er et skarpt gensvar til dem, som
mente, at de kunne standse Herrens værk. Jesu Kristi evange-
lium, som brændte i profetens og patriarkens hjerte, og som de
gav deres liv for, brænder i hjertet på hver eneste af os, som er
blevet velsignet med lys, kundskab og vidnesbyrd om værkets
guddommelighed, som vi er en del af.14

Nogle [har] antydet … at medmindre Kirken voksede og
»udviklede sig« i takt med andre kirker i nutiden, ville den være
dømt til at falde. Enhver sidste dages hellig, som ét eneste øje-
blik tror, at denne kirke vil falde, er ikke en virkelig omvendt sid-
ste dages hellig. Denne kirke vil ikke falde. Den er blevet
oprettet for sidste gang for aldrig at blive givet til et andet folk
og aldrig blive styrtet.15

»Vore fjender har aldrig gjort noget, som har skadet dette,
Guds værk, og det vil de heller aldrig kunne gøre. Jeg ser mig
omkring, jeg læser forskelligt, jeg overvejer det og spørger mig
selv: Hvor er indflydelsen, magten og prestigen henne hos de
mennesker, som modarbejdede de sidste dages hellige? … Hvor
er de mennesker, som hyldede dem? De kan ikke findes … Hvor
er de mennesker, som har angrebet dette værk? Hvor er deres
indflydelse? Den er fordampet som dug for solen. Vi sidste dages
hellige behøver ikke at frygte. Gud vil fortsat støtte dette værk.
Han vil støtte dette rige.16

Gud lever, Jesus er Kristus, Joseph Smith var en af den sande
og levende Guds profeter, og dette værk, som kaldes »mormo-
nismen«, er Jesu Kristi, vor Forløsers, evangelium; det er livets
og frelsens plan, og alverdens tvivl, alverdens modstand, kan
ikke standse det, for Gud har grundfæstet det, og det vil fort-
sætte og fortsætte, indtil det har opfyldt sin skæbne.17
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Vi må kvalificere os til at deltage i Kirkens fremgang.

Gud har lovet mange vidunderlige ting med hensyn til dette
folk. Vi har en storslået fremtid foran os, og vi tilpasser og kvali-
ficerer os gradvist til denne fremgang.18

Hvis der er én ting, som jeg ønsker mere end noget andet, så
ønsker jeg at indprente i de sidste dages helliges hjerte, at vi vir-
kelig bør tjene Gud af al kraft og af hele vores sind og styrke, så
vi kan følge med hans værks fremgang her på jorden.19

De sidste dages hellige har en meget storslået skæbne. Jeg
ved, at de profetier, der er frembragt om dette folk, alle skal
opfyldes. Den lille sten, som er revet ud af bjerget uden hænder,
vil rulle frem og opfylde hele jorden. Jeg kan se, at det vil være
nødvendigt, at vore børn skal gøres rede, kvalificerede og forbe-
redte gennem uddannelse, studium og også tro på Gud, vor him-
melske Fader, og hans Søn, Jesus Kristus, hvis de skal opfylde
deres skæbne. Jeg nærer ingen tvivl om, at de hellige vil opfylde
deres skæbne, og at de vil udrette alt det, som Gud ønsker, de
skal. Om vi som enkeltpersoner vil gøre alt, hvad der er muligt
for os, er et personligt anliggende. Jeg har ofte sagt i mine taler
til de hellige, at hver enkelt af os er vores eget livs arkitekt, og at
Gud vil velsigne os i forhold til vores trofasthed og flid.20

Jeg er ikke i tvivl om, at Herren vil mangfoldiggøre de sidste
dages hellige og velsigne dem i rigere mål fremover, end han
nogen sinde har gjort hidtil; selvfølgelig på betingelse af, at vi er
ydmyge og flittige, og på betingelse af at vi søger at fremme Guds
rige og ikke følger vores egen mening og vilje. Vi har fået Jesu
Kristi evangelium genoprettet, vi har livets og frelsens plan, og vi
har evangeliets ordinancer, ikke kun for de levende, men også
for de døde. Vi har alt, hvad der er nødvendigt, ikke kun for
vores egen frelse, men for at vi virkelig kan være »befriere på
Zions bjerg« (se Obad 1:21) og træde ind i Guds tempel og frelse
vore forfædre, som er døde uden kundskab om evangeliet.21

Hvis vi er loyale, hvis vi er tro, hvis vi er værdige til dette evan-
gelium, som Gud har givet os et vidnesbyrd om, er der ingen fare
for, at verden nogen sinde vil kunne skade os. Søskende, vi kan
aldrig blive skadet af nogen mennesker, andre end os selv. Hvis vi
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ikke tjener Gud, hvis vi undlader at gøre det rigtige, da frarøver
vi os selv evnen og kraften til at udvikle os, vokse i tro og kund-
skab og have Guds kraft med os sammen med de retskafne.22

Det er ikke forkert at forudsige, at medlemmerne af Jesu Kristi
Kirke af Sidste Dages Hellige fortsat vil trives og nyde fremgang,
både åndeligt og timeligt, så længe de (1) holder Guds bud og
(2) vandrer ad den sti, som han vil vise gennem sine inspirerede
tjenere, som har det hellige præstedømme. Medlemmerne er et
folk, hvis tro, lærdomme, nøjsomhed og timelige og åndelige
udvikling vil være til velsignelse og fordel for hele landet. Et
folk, som ingen behøver at frygte, men tværtimod hædre og
hilse velkommen, fordi de søger at gøre Herrens vilje, behand-
ler alle mennesker i overensstemmelse med retfærdighedens
principper og er loyale og lovlydige og følger verdens retskafne
regeringers regler og love og det livgivende Jesu Kristi evange-
lium, som blev grundfæstet og genoprettet gennem Joseph
Smith ved besøg fra Gud og hans Søn, Jesus Kristus, der er over-
hoved for dette store og forunderlige værk, som vi er en del af.
Deres motto er »Sandhed og Frihed,« og det ønsker de at
skænke hele menneskeheden og at give hele menneskeheden
del i den fred og retfærdighed, som følger med Jesu Kristi evan-
gelium - det eneste middel hvorved der kan oprettes fred og
broderskab i hele verden.23

Forslag til studium og samtale

• Hvad er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges skæbne?

• Hvilke beviser er der i dag på, at medlemmerne af Jesu Kristi
Kirke af Sidste Dages Hellige er blevet »et mægtigt folk«?
Hvorfor har Kirken oplevet så enorm en vækst?

• Hvad kan vi lære af de første helliges indsats for at overvinde
forhindringer og opbygge Guds rige?

• Hvordan var Kirkens fremgang på præsident Grants tid
sammenlignet med den nutidige fremgang?

• Hvordan hjælper det jer at vide, at Kirken »er blevet oprettet
for sidste gang for aldrig at blive givet til et andet folk og aldrig
blive styrtet«?
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• Hvordan kan vi bidrage til, at Kirken opfylder sin skæbne? På
hvilke måder kan forældre hjælpe deres børn til at være »rede,
kvalificerede og forberedte« til at bidrage til denne skæbne?
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Jesus Kristus, den levende
Guds Søn

Jesus Kristus er bogstaveligt talt Guds Søn,
menneskehedens Forløser og det levende overhoved for

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Fra Heber J. Grants liv

Præsident Heber J. Grant sagde: »Der er intet mere dyrebart for
et menneskehjerte end et vidnesbyrd om Jesus Kristus.«1

Præsident Grant bekymrede sig overordentligt for dem, som ikke
havde et fast vidnesbyrd om Frelseren. »Det, som verden har
mere behov for end noget andet,« erklærede han, »er en ube-
tinget tro på Gud, vor Fader, og på Jesus Kristus, hans Søn, som
verdens Forløser.«2 Han så dette store behov på sine rejser i ver-
den, hvor han forkyndte evangeliet og mødte falske lærdomme
om livet og Jesu Kristi mission. Han blev bedrøvet over det, han
omtalte som »manglende tro på Gud og på Jesu Kristi guddom-
melighed.« Han fortalte for eksempel engang om en avisartikel,
hvori en mand havde anbefalet »folk at aflægge den ›tåbelige
tanke,‹ at Jesus Kristus er en Gud på jorden og verdens
Forløser.« Præsident Grant var altid hurtig til at parere denne
tanke og til at vidne til forsvar for sandheden. Han sagde:

»Når jeg læser denne udtalelse - og jeg har læst den adskillige
steder - har jeg altid gjort mig den anstrengelse at forklare folk
de forskellige steder, hvor jeg har forkyndt, de sidste dages hel-
liges stilling i forhold til det evangelium, som vi tror på.

Ved de møder, hvor nogle eller størstedelen blandt publikum
ikke har været medlem af Kirken, har jeg fortalt, at hver sidste
dages hellig må tilslutte sig den lære, at Gud personligt besøgte
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»Vor Herre og Mester kom ikke til jorden for at gøre sin egen vilje, men sin Faders, 

og det lykkedes ham at fuldføre sin mission. Han har triumferet over død, 

helvede og grav og har gjort sig fortjent til en trone på sin Faders højre side.«



217

K A P I T E L  2 4

drengen Joseph Smith, og at Gud personligt præsenterede Jesus
Kristus for drengen som sin elskede Søn.«3

Hvert ord, som præsident Grant talte om Frelseren, viste hans
kærlighed til og glæde over Herren. »Det er en bemærkelsesværdig
kendsgerning,« sagde han, »at vi altid kan læse eller høre om de
gerninger, som vor Herre og Frelser Jesus Kristus udførte, og finde
behag deri, men derimod findes der ikke noget, der er så interes-
sant i noget andet menneskes liv og i historien, at vi ikke bliver
trætte af det, hvis vi hører eller læser om det gentagne gange.
Beretningen om Jesus Kristus er en beretning fra gammel tid, som
altid vil være ny. Jo oftere jeg læser om hans liv og gerninger, desto
større glæde, fred, lykke og tilfredshed fylder min sjæl. Jeg føler
altid fornyet glæde ved at tænke over hans ord og livets og frelsens
plan, som han lærte menneskene, da han levede på jorden.«4

Præsident Grants karakter var kendetegnet ved hans vidnes-
byrd om Frelseren og det genoprettede evangelium. Ældste John
A. Widtsoe, som blev ordineret til apostel af præsident Grant,
skrev: »Mænd, som opnår virkelig storhed, holder fast ved
grundlæggende, styrende principper. Det er navnlig tilfældet i
præsident Grants tilværelse. Tro på Gud og på hans Søn, Jesus
Kristus, og på det genoprettede evangelium, har styret ham lige
fra barndommen af. Hans bemærkelsesværdige karriere er næs-
ten ufattelig, medmindre den vejledende kraft i hans tro tages
med i betragtning … Hans vidnesbyrd om Jesu Kristi guddom-
melighed og om det genoprettede evangelium gennemborer
sjælen med sin store alvor.«5

Heber J. Grants lærdomme

Jesus Kristus er bogstaveligt talt Guds Søn.

Vi tror fuldt og fast på, at Jesus Kristus er Guds Søn, den før-
stefødte i ånden og hans eneste Søn i kødet, og at han er Guds
Søn, ligesom I og jeg er sønner og døtre af vores far.6

Det glæder mig, at Jesu Kristi Kirke bygger på den første, stor-
slåede åbenbaring, som drengen Joseph Smith fik for over 100 år
siden. Han erklærede, at han havde set to himmelske væsener,
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hvis herlighed og ophøjethed et menneske ikke magter at
beskrive, og at en af dem talte til ham, pegede på den anden og
sagde: »Denne er min elskede Søn. Hør ham!« (se JS-H 1:17).
Der kan ikke herske nogen tvivl i nogen sidste dages helligs
hjerte om, at Jesus Kristus er den levende Guds Søn, fordi Gud
selv præsenterede ham for Joseph Smith.7

»Se, her er manden!« sagde Pontius Pilatus, den romerske stat-
holder i Judæa, da Jesus med en tornekrone og som en hån en
skarlagenrød kappe stod foran pøbelen, der råbte: »Korsfæst
ham, korsfæst ham!« (Joh 19:5-6).

Menneskehoben var blændet af uvidenhed, hykleri og nid-
kærhed og betragtede kun den dømte som en forbryder, en som
havde forbrudt sig mod den traditionelle lov, en bespotter, en
som de i galskab og uretfærdighed dømte til korset. Kun en for-
holdsvis lille gruppe mænd og kvinder så ham, som han virkelig
er: Som Guds Søn, menneskehedens Forløser!

I 19 århundreder er Kristi fødsel blevet fejret af lande, som
kalder sig kristne. Hvert år forener klokkeklang, musik, og stem-
mer sig for atter at forkynde englens budskab: »Fred til menne-
sker med Guds velbehag« (Luk 2:14).

Men ligesom ved den historiske rettergang har mennesker
gennem tiderne betragtet ham ud fra forskellige synspunkter.
Nogle, som forkaster ham lige så ondskabsfuldt, som pøbelen
gjorde, ser ham og hans disciple som »ophavsmændene til et
kristent moralsk system, som har undermineret og udmarvet
den nutidige europæiske verdens styrke«. Andre, der har større
indsigt, som de har fået gennem erfaring, betragter ham som
ophavsmanden til et system, der »fremmer arbejdsomhed, ærlig-
hed, sandhed, renhed og venlighed, og som opretholder love,
støtter frihed, hvilket er fundamentalt herfor, og som ønsker at
forene menneskene i ét stort broderskab.«

Mange betragter ham som »den eneste fuldkomne person, hi-
storiens frygtløse person,« men fornægter hans guddommelig-
hed.

Millioner af mennesker accepterer ham som den store Lærer,
hvis lærdomme dog ikke er anvendelige under de nutidige, soci-
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ale forhold. Nogle få - åh, meget få! - af … jordens indbyggere
betragter ham som den, han er: »Faderens enbårne Søn, ja,
Jesus, som kom til verden for at blive korsfæstet for verden og
bære verdens synder og for at helliggøre verden og rense den for
al uretfærdighed« (se L&P 76:23, 41).8

Jesus Kristus kom til jorden 
for at forløse menneskeheden.

Til Kirkens medlemmer verden over og til alle overalt, som
elsker fred, siger vi: Se, denne Mand fra Galilæa er ikke blot en stor
Lærer og ikke blot en uforlignelig Leder, men Fredsfyrsten, årsag til
frelse, her og nu, bogstaveligt talt og i sandhed verdens Frelser!9

Vi ønsker, at hele menneskeheden skal opleve fremgang, og vi
beder Gud om at velsigne enhver, som tilstræber at forbedre
forholdene for menneskeheden i alle samfundslag; og vi siger
om enhver, som tror, at Jesus er Kristus, og som forkynder det:
O, velsign den mand … Jesus er verdens Forløser, menneskehe-
dens Frelser, som kom til verden med en guddommelig mission
for at dø, så at menneskeheden kunne blive forløst. Jesus Kristus
er bogstaveligt talt Guds Søn, den Enbårne i kødet. Han er vor
Forløser, vi tilbeder ham, og vi priser Gud for hvert eneste men-
neske på jordens overflade, der tilbeder vor Herre og Mester
som verdens Forløser.10

Lige fra tidernes morgen, sådan som vi regner det, og indtil
nu, har Gud vor Fader i forskellige tider både med sin egen røst
og med sine inspirerede profeters røst, erklæret, at han ville
sende sin Enbårne Søn til jorden, så at menneskeheden i kraft af
opstandelsen, som Vor Herre var førstegrøden af, kan blive for-
løst fra dødens bånd, som alt kød må gennemgå. Ved at leve ret-
skaffent, hvilket han belærte om og var et eksempel på i sit liv,
kan menneskeheden blive renset for deres personlige synder og
blive arvinger til Guds rige.11

Vor Herre Kristi fødsel var mere end en tilfældighed, det var
en epoke i verdens historie, som profeterne havde set frem til,
som digtere havde sunget om, og som engle istemte sammen
med jordiske menneskers stemmer for at prise Gud. Det var den
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dag, vor Fader, som er i Himlen, havde fastsat og forudordineret,
hvor han ville give sig til kende for sine børn, som er her på jor-
den, i skikkelse af sin Enbårne Søn …

Han kom, så at menneskene kan kende Gud, som han er, for
han vidnede om, at den, som har set ham har set Faderen, for
han var hans udtrykte billede (se Joh 14:7-9; Hebr 1:3).

Han kom for at lære os om Gud og viste ved sit eksempel og
ved forskrift den sti, som vil lede os tilbage til hans nærhed, hvis
vi vandrer ad den. Han kom for at bryde dødens bånd, som men-
neskene var bundet af, og muliggjorde opstandelsen, hvorved
døden frarøves sin sejr og sin brod.12

Herren forkyndte evangeliet under sin guddommelige mis-
sion på jorden, og i skikkelse af et jordisk menneske viste han os
et eksempel på det fuldkomne menneske.

Evangeliet er en plan, som skal vejlede jordiske mennesker i
deres forhold til hinanden, og som skal vejlede dem i deres
åndelige tilværelse, så de kan blive frelst og ophøjet i den kom-
mende verden.13

I sin korte tjeneste gennemførte han oprettelsen af sin Kirke,
udvalgte tolv apostle, som han, med Peter som deres leder, over-
drog præstedømmets nøgler, og for hvem han tydeliggjorde sin
Kirkes og sit evangeliums lærdomme, hvorved menneskene kan
forløses og blive bragt tilbage til Guds nærhed, hvis de overhol-
der dem.14

Jesus Kristus blev født i en stald, blev lagt i en krybbe og blev
slået ihjel mellem to tyve; hans liv var ud fra et menneskeligt
synspunkt en af de største fiaskoer, men Vor Herre og Mester
kom ikke til jorden for at gøre sin egen vilje, men sin Faders, og
det lykkedes ham at fuldføre sin mission. Han har triumferet
over død, helvede og grav og har gjort sig fortjent til en trone på
sin Faders højre side.15

»Vi tror, at hele menneskeheden, gennem Kristi forsoning, kan
blive frelst ved at adlyde evangeliets love og forordninger« 
(3. trosartikel).
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Vi tror på, at Kristus, Guds Enbårne, blev født af en kvinde, at
han levede på jorden, at han blev korsfæstet på korset, at han
døde, at hans ånd forlod hans legeme, som blev lagt i graven, og
at han på tredjedagen opstod, og at hans ånd og legeme blev
genforenet …

Vi vidner om, at de mænd [Joseph Smith og Sidney Rigdon],
som Jesus kom til, da han fuldførte oprettelsen af sin Kirke,
efterlod sig en optegnelse om denne herlige åbenbaring:

»Og medens vi overvejede dette, rørte Herren ved vor forstands
øjne, og de åbnedes, og Herrens herlighed skinnede om os.

Og vi så Sønnens herlighed, ved Faderens højre hånd, og
modtog af hans fylde.

Og vi så de hellige engle og dem, som er helliggjort for hans
trone, tilbedende Gud og Lammet, og dette gør de fra evighed til
evighed.

Og nu, efter de mange vidnesbyrd, som er blevet givet om ham,
er dette det sidste vidnesbyrd, som vi giver om ham: at han lever!

Thi vi så ham ved Guds højre hånd, og vi hørte røsten, som
vidnede, at han er Faderens Enbårne,

at ved ham, gennem ham og af ham, eksisterer og skabtes ver-
denerne, og at deres indbyggere er sønner og døtre, født af
Gud« (L&P 76:19-24).

… Vi tilføjer vores eget ydmyge vidnesbyrd: At Gud lever, at
Jesus er Kristus, at han er et opstandent menneske, og at enhver
mand og kvinde og hvert et barn, som nogen sinde har levet, på
samme måde som han gjorde, skal komme frem af graven som
et opstandent menneske, ligesom Kristus er et opstandent
menneske; de retskafne til et liv med herlighed, glæde og evig
fremgang.16

Jeg glæder mig over at vide, at Jesus er verdens Forløser, vores
storebror, og at hans navn, og kun hans navn, er det eneste
under himlen, hvorved vi kan opnå frelse og komme tilbage og
bo hos vor himmelske Fader, vor Frelser og vore kære, som er
gået forud for os.17



222

K A P I T E L  2 4

Frelseren giver os fred, tryghed og glæde 
gennem sin forsoning.

Den eneste fred, som varer evigt, kommer fra Kristi levende
evangelium og den glæde, som kommer af at tjene hans sag.

Jesus sagde til menneskemængden:

»Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byr-
der, og jeg vil give jer hvile.

Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg
af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.

For mit åg er godt, og min byrde er let« (Matt 11:28-30).

Til sine apostle sagde han ved påskemåltidet:

»Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver ikke,
som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være
modløst« (Joh 14:27).

Hans fred vil lette vore lidelser, hele vores sønderknuste
hjerte, udviske vores had, og fremkalde kærlighed til vores næste
i vores hjerte, som vil overgyde vores sjæl med fred og lykke.

Hans budskab og hans forsonings kraft når ud til jordens fjer-
neste egne; de hviler over de fjerneste have. Hvor end menne-
sket færdes, er han til at nå. Hvor han er, dér findes Helligånden
også med sin frugt i form af »kærlighed, glæde, fred, tålmodig-
hed, venlighed, godhed [og] trofasthed« (Gal 5:22).

Han vil være vores trøst og lindring, vores vejleder og rådgiver,
vores frelse og ophøjelse, for »der er ikke givet mennesker noget
andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved« (ApG 4:12).

Fra hans guddommelige visdom kommer den evige sandhed:
»For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men
bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag
for sit liv?« (Matt 16:26). »For,« sagde Paulus, »Guds rige er ikke
mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i
Helligånden« (se Rom 14:17).

Lige inden Jesus bad sin guddommelige bøn (se Joh 17),
belærte han disciplene: »Sådan har jeg talt til jer, for at I skal
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have fred i mig. I verden har I trængsler: men vær frimodige, jeg
har overvundet verden« (Joh 16:33).18

Jesus Kristus lever og leder sin kirke i dag.

Jesus Kristus er den levende Guds Søn …Vi kundgør for hele
verden, at vi ved, at han lever.19

Denne kirke er … et stort og forunderligt værk. Dens lige fin-
des ikke i hele verden, for Jesus Kristus, Guds Søn, har oprettet
den og er dens overhoved.20

Jesus er Kristus, han er hovedhjørnestenen i dette store værk.
Han leder det, og han vil fortsætte med at lede det.21

Vi vidner om, at Gud Faderen og hans Søn, Jesus Kristus, har
vist sig i vor tid for profeten Joseph Smith og genoprettet hans
Kirke, som aldrig skal omstyrtes igen, og om at himmelske sen-
debud har gengivet præstedømmet og dets hellige myndighed.22

Jeg har oplevet en glæde, som jeg ikke magter at udtrykke, når
jeg har opløftet min røst og bevidnet over for dem, jeg er kom-
met i kontakt med, at jeg ved, at Gud lever, at jeg ved, at Jesus er
Kristus, verdens Frelser, menneskehedens Forløser, at jeg ved, at
Joseph Smith var og er en af den levende Guds sande profeter,
at jeg har et varigt vidnesbyrd i mit hjerte om, at Brigham Young
var den levende Guds udvalgte redskab, og at John Taylor,
Wilford Woodruff og Lorenzo Snow var og at Joseph F. Smith i
dag er den levende Guds repræsentant og Guds talerør her på
jorden. [Præsident Grant bar sit vidnesbyrd den 4. oktober 1918,
omkring syv uger, før han afløste Joseph F. Smith som Kirkens
præsident].23

Vi appellerer til verdens folk om at komme til Kristus ved
hvem alle, som påtager sig hans navn og holder de bud, han har
givet, vil blive forløst. Vi vidner om, at hans evangeliums fylde er
gengivet, at hans kirke er oprettet og fortsat vil brede sig, indtil
der skal herske fred blandt menneskene, og at hans rige kom-
mer, og at hans vilje vil ske på jorden, som den sker i himlen. O,
Herre, fremskynd denne herlige dag.24
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Forslag til studium og samtale

• Hvorfor er tro på vor himmelske Fader og Jesus Kristus »det,
som verden i dag har mere behov for end noget andet«? Hvilke
verdslige påvirkninger kan nedbryde folks tro på, at Jesus
Kristus er Guds Søn? Hvad kan vi gøre for at få større tro på
Frelseren?

• Hvilken forskel har jeres vidnesbyrd om Frelseren gjort i jeres
hverdag? Hvordan giver det jer håb i prøvelser, når I ved, at
Frelseren har triumferet over al modgang?

• Hvorfor kom Jesus Kristus til jorden? Hvordan kan vi bedre
hjælpe Herren med hans hensigter?

• I hvilken forstand er Kirkens fremgang et vidne om Jesu Kristi
fortsatte mission? Hvordan kan vores viden om, at Kristus selv
er Kirkens overhoved, gøre os mere engagerede i vores virke
i Guds rige?

• Hvordan kan vores forståelse af Frelserens mission påvirke
vores forhold til mennesker, der ikke har samme tro som os?
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giver de trofaste evigt liv, 219-221
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præsidenter, x-xi, 68-75

bidrager til opførelsen af templet i
Salt Lake City, 49
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115, 117-118

indvier templer, ix, xxii

kærlighed til Herren, 215, 217

kærlighed til sin mor, xi-xii, xiii, xviii,
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Grant, Jedediah Morgan (far), xi, 41,
125, 127-128, 202-203
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er trældom, 118
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H

Helligånden. Se også Åbenbaring;
Vidnesbyrd

bekræftelse fører til vidnesbyrd, 62-
63

inspiration fra, kommer når vi udfø-
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179-181
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174

Helligåndens gave
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stant ledsager, 178-179

forbered børn til at modtage, 197-
198

Himmelske Fader. Se Gud Faderen

Hinckley, Gordon B., xi, 81

Hjemmet. Se Børn; Fædre; Mødre;
Forældre; Undervisning

Holde ud indtil enden. Se

Udholdenhed

J
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L
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hjælper forældre, 200-201
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bør synge salmer, 165-166
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Heber J. Grant får vidnesbyrd om, 61

Joseph Smith frembragte, 17-18
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Mødre, 199. Se også Børn; Familie;
Forældre

N

Narkotika, 185. Se også Visdomsordet

Nephis eksempel, xxi, 36

Næstekærlighed

alle bør være fyldt med, 137

overholdelse af budene hjælper os
med at være fyldt med, 25

præstedømmebærere skal have, 102-
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udvises ved at tilgive hinanden, 144-
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Opstandelse, 44-45, 219-221
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tempelægteskabs- styrker familierne,
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behov, 122

til at undervise i evangeliet med
Helligåndens hjælp, 5-6
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Præstedømmet

gengivet, 16-17, 66, 97, 98-99

helbredende kraft, 97, 99-100

ordinancer, 98
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S
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delse, 162

i hjemmet, 163-164
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undgå sange med falske lærdomme,
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de døde; Tempeltjeneste
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213
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på Gud Faderen og Jesus Kristus,
stort behov for, 215

uden gerning er død, 24, 37, 94,
108, 120

udvise, ved vores levevis, 93-94

vokser når vi gør vores pligt, 27, 213

Trøst

evangeliets principper kan bringe, 4,
43-45

Forsoningen bringer, 221-222

i Mormons Bog, 61

som svar på bøn, 173

ved at holde visdomsordet, 189

vi får, når vore kære dør, 41-48

U

Uafhængighed, 111-112

Udholdenhed

hjælper os med at nå gode mål, 32-
35

holder os på stien, der fører til evigt
liv, 36-38

nødvendig for at hjælpe andre, 38-40

Undervisning. Se også Lærere

forældres ansvar, 196-200, 202-203

grundlæggende evangeliske princip-
per, 4-5

ved eksemplets magt, 88, 93-95, 122,
174, 202-203

ved Ånden, 1, 3, 5-6, 8-9, 85-86, 201,
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USA’s forfatning fastlagt af Gud, 153

V

Velfærdsprogrammet, xxiii-xxiv, 111-112

Vidnesbyrd. Se også Helligånden; Åben-
baring

giver os mod og styrke, 66-67

kommer ved Helligåndens kraft, 62-63

modtages og styrkes gennem trofast-
hed, 25, 63-64, 197

som svar på bøn, 18, 64

styrkes, når man fortæller andre
derom, 64-66

udvikling af Heber J. Grants, 61

Visdomsordet

bed om hjælp til at holde, 192

definition af, 185

enhver sidste dages hellig kan holde,
191-192

et brev fra Herren, 189-190

Heber J. Grants liv blev skånet, fordi
han holdt, 186-187

Heber J. Grants løfte om at bekæmpe
alkohol og tobak, 185

lov om et godt liv og helbred, 187-
189

lydighed mod, giver timelige og
åndelige velsignelser, 186-189

ulydighed mod, svækker os fysisk og
åndeligt, 189-191

W

Widtsoe, John A., taler om Heber J.
Grant, 88, 136-137, 217

Woodruff, Wilford, xx, 68-70, 72, 74,
75, 76, 112-113, 210

Y

Ydmyghed

betaling af tiende og offerydelser
hjælper os med at udvikle, 123-124

bøn hjælper os med at blive fyldt
med, 171-172
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ser deres børn, 202

giver større tro, 27
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Young, Brigham, x, 64-65, 71, 74, 75,
76, 111-112, 130, 166, 169
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Æ

Ægteskab, evigt

vigtigheden af tempelægteskab, 51-
52

-spagt styrker familien, 52

Ærlighed

Heber J. Grants ry for sin, xiii-xiv,
xxv

i familien, 171-173

i tiendebetaling og offerydelser, xix,
xxi, 26, 27, 77, 117, 119-122

nødvendig egenskab for regeringsle-
dere, 157

vær et eksempel på, 91, 93-94 , 137,
207

Ø

Økonomi. Se også Gæld; Fasteofre;
Tiende

give gavmildt, 122-124

gældens farer, 117, 118-119

økonomisk succes som følge af
lydighed mod visdomsordet, 189

Å

Åbenbaring. Se også Vidnesbyrd

for at hjælpe os med at kende
Herrens vilje med os, 181-182

for at vejlede på vore ansvarsområ-
der, 178

kommer ofte som en stille, sagte
stemme, 178

kræver, at man er i stand til at mod-
tage, 178-181

Åndelige gaver Se Åndens gaver

Åndens gaver, 86-87, 97, 99-100, 178
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