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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 det gen-
givne evangelium og til et tættere forhold til Herren ved hjælp af
de sidste dages profeters lærdomme. I takt med at Kirken udgiver
nye bind i denne serie, kan du opbygge en samling af evangeliske
opslagsbøger i dit hjem.

Denne bog indeholder præsident Wilford Woodruffs lær-
domme. Han tjente som præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste
Dages Hellige fra april 1889 til september 1898.

Personligt studium

Søg Åndens inspiration, når du studerer præsident Wilford
Woodruffs lærdomme. Husk Nephis inspirerede løfte: »Den, der
flittigt søger, skal finde, og Guds hemmeligheder skal åbenbares
for dem ved den Helligånds kraft« (1 Nephi 10:19).

I slutningen af hvert kapitel finder du »Forslag til studium og
samtale«. Disse spørgsmål, forslag og skriftsteder gør det lettere
for dig at forstå og anvende præsident Woodruffs ord. Du kan
eventuelt løbe dem igennem, før du læser kapitlet. Du kan også
tænke over følgende spørgsmål, mens du læser:

• Hvilket princip underviser præsident Woodruff i? Hvad kan jeg
lære af det?

• Hvordan kan præsident Woodruffs lærdomme være en hjælp
for mig? Hvordan kan disse lærdomme lette mine ansvar i hjem-
met og i Kirken?

• Hvad bør jeg gøre som følge af det, jeg har lært?
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Undervisning baseret på denne bog

Hvis du er lærer i Hjælpeforeningen, ældsternes kvorum eller
højpræsternes gruppe, får du mulighed for at undervise ud fra
denne bog. Følgende retningslinjer kan være en hjælp.

Fokusér på præsident Woodruffs ord 

og på skrifterne

Herren har befalet, at vi ikke skal for-
kynde »andet end det, som profeterne
og apostlene har skrevet, og det, som
Talsmanden lærer [os] gennem tro og
bøn« (L&P 52:9).

Du kan til tider blive fristet til at lægge
denne bog til side og forberede lektio-
ner ud fra andre materialer. Men din
opgave er at undervise i evangeliet ved
hjælp af præsident Woodruffs ord og

skrifterne. Lad hver lektion tage udgangspunkt i citaterne i denne
bog og i de tilknyttede skriftsteder, som anføres sidst i hvert kapi-
tel. Lektionen bør hovedsaglig bestå af oplæsning og drøftelse af
præsident Woodruffs ord.

Motivér eleverne til at studere kapitlerne før søndagsmøderne
og bringe deres bøger med. Hvis de forbereder sig hjemmefra,
har de bedre forudsætninger for at deltage og opbygge hinanden.

Søg Helligåndens vejledning

Helligånden vejleder dig, når du beder om hjælp og forbereder
dig flittigt (se Alma 17:2-3; L&P 11:21; 42:14; 88:77-78). Den stille,
sagte røst påvirker dine tanker og dine følelser og hjælper dig til
at udvælge citater fra bogen, som opmuntrer andre til at lære om
evangeliet og efterleve det.

Når du beder, så bed om, at Åndens kraft må ledsage dine ord
og samtalen i klassen. Nephi sagde: »Når et menneske taler ved
den Helligånds kraft, overfører denne kraft det til menneskehjer-
tet« (2 Nephi 33:1; se også L&P 50:13-22).
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Læg en plan for lektionen

Når Ånden giver dig ideer til, hvordan du skal undervise, så
skriv disse ideer ned, så du kan huske dem. Inden du underviser,
laver du en oversigt, hvor du strukturerer disse ideer, så de udgør
en lektionsplan. Du kan benytte disse enkle fire trin:

1. Studér kapitlet. Læs kapitlet, så du bliver fortrolig med præsi-
dent Woodruffs lærdomme. Følg rådet under »Personligt stu-
dium« på side v.

2. Vælg under bøn de udtalelser, som er mest relevante for dem,

du underviser. Læs kapitlet mindst én gang til. Gennemgå
overskrifterne med fed skrift. De fremhæver de principper, du
skal undervise i. Bed Herren om at hjælpe dig med at vælge de
udtalelser, som gør det lettest for eleverne at lære og anvende
disse principper. Eftersom hvert kapitel rummer mere stof, end
du kan nå at komme ind på i én undervisningstime, skal du
ikke nødvendigvis undervise i alle principperne eller bruge alle
udtalelserne.

3. Beslut dig for, hvordan du vil fremlægge udtalelserne. Når du
har udvalgt de udtalelser, du vil bruge, er du klar til at plan-
lægge, hvordan du vil præsentere dem. Bed Ånden om at vej-
lede dig. Se efter forslag i »Forslag til studium og samtale«
sidst i kapitlet. Husk, at din hensigt med din undervisning er
at få medlemmerne til at forstå, drøfte og anvende præsident
Woodruffs ord.

4. Lav en oversigt, hvor du strukturerer dine ideer. En kortfat-

tet oversigt gør det lettere for dig at strukturere dine ideer og

styre lektionen. Din oversigt bør bestå af tre dele:

• En indledning. Formulér en kort indledning, som henleder
elevernes opmærksomhed på præsident Woodruffs ord.

• En samtale over præsident Woodruffs lærdomme. Skriv
dine planer for, hvordan du vil fremlægge de udtalelser, du
har valgt. Du kan inddele denne del af din plan efter prin-
cipperne i kapitlets overskrifter med fed skrift.

• En konklusion. Forbered dig på kort at opsummere de prin-
cipper, I har drøftet, og bær vidnesbyrd om disse principper.
Du kan også planlægge at lade andre bære vidnesbyrd.
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Led en opbyggende samtale

Herren åbenbarede principperne for
effektiv undervisning, da han sagde:
»Udvælg en lærer og lad ikke alle tale på
een gang, men lad een tale ad gangen og
de andre lytte til hans ord, således, at når
alle har talt, alle kunne blive opbygget
gennem hinanden, og alle må have lige
lejlighed« (L&P 88:122). Følgende ret-
ningslinjer kan gøre det lettere for dig at
fremme og lede en meningsfyldt samtale:

• Søg Helligåndens vejledning. Han kan tilskynde dig til at stille
visse spørgsmål eller inddrage visse elever i samtalen.

• Hjælp deltagerne til at fokusere på præsident Woodruffs lær-
domme. Lad dem læse hans ord som baggrund for samtale og
besvarelse af spørgsmål. Hvis I begynder at komme ud ad en
tangent, så før på en høflig måde samtalen tilbage til emnet.

• Bær ofte vidnesbyrd om de sandheder, som drøftes. Bed også
eleverne om at bære vidnesbyrd.

• Fortæl, hvis det er relevant, om oplevelser, som har med prin-
cipperne i kapitlet at gøre. Bed andre om at fortælle om deres
oplevelser, hvis Helligånden tilskynder dem til det.

• Undgå at tale for meget. Motivér andre til at fortælle om deres
tanker, stille spørgsmål og undervise hinanden.

• Vær ikke bange for tavsheden, efter at du har stillet et spørgs-
mål. Eleverne skal ofte have tid til at tænke eller til at se i deres
bøger, før de udtaler sig, bærer vidnesbyrd og fortæller om
deres oplevelser.

• Påskøn alle bidrag til samtalen. Lyt oprigtigt, og forsøg at forstå
elevernes kommentarer. Vis taknemlighed for deres indsats.

• Hvis eleverne kommer med flere forslag, kan du bede en elev
om at skrive forslagene på tavlen.

• Afbryd ikke en god samtale i et forsøg på at omfatte alt det
stof, du har forberedt. Det vigtigste er, at eleverne føler Ånden
og føler en større forpligtelse til at efterleve evangeliet.



ix

I N D L E D N I N G

Gode spørgsmål kan føre til tankevækkende indlæring, samtale
og anvendelse. Sidst i hvert kapitel i denne bog finder du nyttige
spørgsmål i »Forslag til studium og samtale«. Henvis ofte til disse
spørgsmål. Du kan også formulere dine egne spørgsmål efter
behov. Formulér spørgsmål, som får eleverne til at søge, analysere
og anvende præsident Woodruffs lærdomme, som vist nedenfor.

Granskende spørgsmål motiverer eleverne til at læse og drøfte
præsident Woodruffs udtalelser. Du kan fx spørge: »Hvad kan
vi lære af præsident Woodruffs formaning til at forkynde evan-
geliet?«

Analyserende spørgsmål får eleverne til at grunde over præsi-
dent Woodruffs lærdomme og øge deres forståelse af evangeliske
principper. Når eleverne har besvaret spørgsmålet ovenfor, kan
du fx spørge: »Hvorfor er det en glæde at missionere?«

Anvendelsesspørgsmål får eleverne til at se, hvordan de kan
leve efter præsident Woodruffs lærdomme. Du kan fx spørge:
»Hvad kan vi gøre specifikt for at forkynde evangeliet?«

Oplysninger om kilder, der citeres i denne bog

Præsident Woodruffs lærdomme i denne bog er direkte citater
fra hans taler, bøger og dagbøger. I citater fra hans dagbøger er
tegnsætning, stavemåde, brug af store og små bogstaver og
afsnitsinddeling blevet ajourført. I andre citater er tegnsætning,
stavning og brug af store og små bogstaver og afsnitsinddeling
som i de oprindelige kilder, medmindre det af hensyn til læselig-
heden har været nødvendigt at foretage redaktionelle eller typo-
grafiske ændringer. Af denne årsag kan du støde på tilfælde, hvor
teksten ikke er konsekvent oversat. For example, the word gospel
is lowercased in some quotations and capitalized in others.

Præsident Woodruff brugte ofte ord som mænd, menneske

eller menneskeheden i betydningen alle mennesker, både mænd
og kvinder. Præsident Woodruff brugte ofte stedordet han om
begge køn. Det var almindelig sprogbrug på hans tid. Trods
denne forskel på den tids og vor tids sprogbrug gælder præsi-
dent Woodruffs lærdomme for både kvinder og mænd.
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Historisk sammendrag

Denne bog er ikke en historisk beretning, men en samling evan-
geliske principper, som præsident Wilford Woodruff forkyndte.
Følgende kronologiske oversigt giver en kortfattet historisk
ramme for disse lærdomme. Mange vigtige begivenheder i den
verdslige historie er udeladt. Mange vigtige begivenheder i præsi-
dent Woodruffs personlige liv, fx hans ægteskaber og hans børns
fødsel og dødsfald er udeladt.

1807, 1. marts Wilford Woodruff bliver født i Farmington
i Hartford County i Connecticut som søn
af Beulah Thompson Woodruff og Aphek
Woodruff.

1808, 11. juni Hans mor dør som 26-årig.

1810, 9. november Hans far gifter sig med Azubah Hart.

1821 Tager arbejde som møller.

1832 Flytter med sin bror Azmon og dennes
hustru til Richland i Oswego County i
New York, hvor de køber en farm.

1833, 29. december Hører for første gang om det gengivne
evangelium ved et møde, afholdt af to
sidste dages hellige missionærer, ældste
Zera Pulsipher og ældste Elijah Cheney.

1833, 31. december Bliver døbt og bekræftet af Zera Pulsipher.

1834, 2. januar Ordineres til lærer af Zera Pulsipher.

1834, april Rejser til Kirtland i Ohio, hvor han
møder profeten Joseph Smith.

1834, maj til juni Rejser med Zions hær til Missouri. Bliver
i Clay County i Missouri for at hjælpe de
hellige.
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1834, 5. november Ordineres til præst af Simeon Carter i
Clay County i Missouri.

1835, 13. januar Rejser fra Missouri på sin første fuldtids-
mission og forkynder evangeliet i
Arkansas og Tennessee.

1835, 28. juni Ordineres til ældste af Warren Parrish i
nærheden af Memphis i Tennessee.

1836, 19. april Kaldes til De Halvfjerds’ Andet Kvorum.

1836, 31. maj Ordineres til halvfjerdser af David Patten.

1837, 3. januar Kaldes til De Halvfjerds’ Første Kvorum.

1837, 31. maj Rejser fra Kirtland i Ohio for at tage på
mission til Fox Islands ud for Maines kyst.

1838, 8. juli Kaldes til De Tolv Apostles Kvorum ved
en åbenbaring til profeten Joseph Smith
(se L&P 118).

1839, 26. april Ordineres til apostel af Brigham Young
på tempelgrunden i Far West i Missouri.

1839, 8. august Rejser til England på mission.

1840 til 1841 Virker som missionær i England.
Medvirker til at døbe og bekræfte ca.
2000 mennesker. Medvirker til at sikre
ophavsretten til Mormons Bog i London.

1841, 6. oktober Vender hjem til sin familie og andre hel-
lige i Nauvoo.

1841, 21. november Er vidne til de første dåb for afdøde, som
blev udført i dåbsværelset i templet i
Nauvoo.

1843, juli til Udfører en mission i øststaterne, hvor
november han forsøger at skaffe penge til færdigop-

førelsen af templet i Nauvoo.

1844, maj til august Udfører endnu en mission i det østlige USA.
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1844, 9. juli Hører om Joseph og Hyrum Smiths mar-
tyrium den 27. juni.

1844, 6. august Vender tilbage til Nauvoo med andre
medlemmer af De Tolvs Kvorum.

1844, 8. august Er til stede ved en konference, hvor de
sidste dages hellige opretholder præsi-
dent Brigham Young og De Tolv Apostles
Kvorum som Kirkens ledere.

1844, 12. august Tager imod et kald til at præsidere over
Den Europæiske Mission.

1846, april til maj Vender tilbage til Nauvoo og slutter sig
senere til de hellige på deres udvandring
mod vest.

1847, 7. april Rejser fra Winter Quarters med det før-
ste kompagni af pionerer på vej mod
Saltsødalen.

1847, 24. juli Ankommer til den store saltsødal.

1847 til 1850 Beklæder forskellige stillinger, hvor han
hjælper de hellige med at rejse til Salt
Lake City fra Winter Quarters og det
østlige USA.

1856 til 1883 Virker som Kirkens assisterende historiker.

1877, 1. januar til
1884, 26. juni

Tjener som den første præsident for
templet i St. George i Utah.

1877, 29. august Hører om præsident Brigham Youngs død
og drager fra St. George til Salt Lake City.

1880, 10. oktober Opretholdes som præsident for De Tolv
Apostles Kvorum ved den samme gene-
ralkonference, hvor John Taylor opret-
holdes som Kirkens præsident.

1882 USA’s kongres vedtager Edmunds-loven,
som gør flerkoneri til en forbrydelse og
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forbyder polygamister at stemme, beklæde
offentlige hverv og virke som nævninge.

1883 til 1889 Virker som Kirkens historiker.

1887, 19. februar USA’s kongres vedtager Edmunds-Tucker-
loven, endnu en lov mod polygami, efter
hvilken forbundsregeringen får ret til at
beslaglægge en stor del af Kirkens faste
ejendom. Denne lov træder i kraft den
3. marts 1887.

1887, 25. juli Bliver ved præsident John Taylors død
seniorapostel og Kirkens præsiderende
leder.

1888, 17. maj Indvier templet i Manti i Utah.

1889, 7. april Opretholdes som præsident for Jesu
Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

1890, 24. september Får en åbenbaring fra Herren og udsteder
en erklæring om, at sidste dages hellige
ikke længere bør indgå polygame ægte-
skaber.

1890, 6. oktober Kirkens medlemmer opretholder ved en
generalkonference enstemmigt den åben-
baring, som præsident Woodruff har mod-
taget vedrørende flerkoneri.

1893, 6. april Indvier templet Salt Lake City.

1894, 13. november Fører tilsyn med oprettelsen af Utahs
Genealogiske Forening.

1897, 1. marts Holder sin 90-års fødselsdag.

1898, 2. september Dør i San Francisco i Californien efter
kort tids sygdom.
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Wilford Woodruffs 
liv og virke

Gud har så gådefuld en vis at gøre under på; han taler gen-
nem storm og is og går på bølgen blå.«1 Sådan begynder præsi-
dent Wilford Woodruffs yndlingssalme, »Gud har så gådefuld
en vis«.

»Han elskede [den salme],« sagde præsident Heber J. Grant,
som var apostel, mens Wilford Woodruff var Kirkens præsident.
»Jeg er sikker på, at vi nogle gange sang den hver anden uge ved
vore månedlige møder i templet, og der gik sjældent en måned,
uden at bror Woodruff foreslog den. Han troede af hele sit hjerte
på dette værk og arbejdede med al den styrke, som Gud havde
givet ham, for dets fremme.«2

Matthias F. Cowley, som virkede sammen med præsident
Woodruff, har sagt: »Der er næppe nogen i Kirken, som i højere
grad end Wilford Woodruff følte sandheden af disse ord: ›Gud
har så gådefuld en vis at gøre under på‹. Han var så åndelig, så
fuldstændig hengiven til Guds tjeneste, at de mirakuløse tilken-
degivelser af Guds hensigter gennem hele hans liv blev givet i
rigt mål. Han havde aldrig baseret sin tro på mirakler. Miraklerne
bekræftede blot, hvad han troede af hele sit hjerte, og under-
byggede hans forståelse af de hellige skrifter.«3

Som præsident Grant og bror Cowley nævnte, var præsident
Woodruffs yndlingssalme et passende tema for hans liv. Den var
også beskrivende for den udvikling, han var vidne til i Jesu Kristi
Kirke af Sidste Dages Hellige. Salmen fortsætter:

I bange kristne, fat nyt mod!
De skyer, I ræddes ved,
er fyldt med godt og som en flod
skal strømme til jer ned.

»
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Hans planer modnes dag for dag,
udfolder sig hver stund;
har blomsten end en bitter smag,
bli’r frugten sød og sund.

Blind vantro fejl af vejen går,
hans værk forstår den ej;
Gud ene helt sit ord forstår
og klart os viser vej.4

Wilford Woodruff var en fremtrædende deltager i mange skel-
sættende begivenheder i Kirkens tid, og han stiftede bekendtskab
med modgangens skyer, som i sidste ende førte til velsignelser for
de trofaste. Han smagte forfølgelsens og lidelsens bitterhed, men
trods alt nød han sødmen ved at blive ledt ved Guds hånd.
Efterhånden som han så evangeliets gengivelse blive åbenbaret,
fik han en klar forståelse af Guds gerning.

Wilford Woodruffs barndom og ungdom:

En sikker grundvold blev lagt i hjemmet

Wilford Woodruff blev født den 1. marts 1807 i Farmington i
Connecticut som søn af Aphek Woodruff og Beulah Thompson
Woodruff. Da han var 15 måneder, døde hans mor af plettyfus.
Omkring tre år senere giftede Aphek sig på ny. Wilford og hans to
ældre brødre blev opdraget af deres far og deres stedmor, Azubah
Hart Woodruff. Aphek og Azubah fik seks børn sammen, hvoraf
fire af dem døde som spæde eller som børn.

Wilford Woodruffs nedskrevne beretninger viser, at han i det
store og hele voksede op som alle andre drenge på sin tid. Han gik
i skole og arbejdede på en familiefarm. Han arbejdede også på sin
fars savværk, da han var meget ung, og fik på den måde en erfaring,
som kom ham til gode som voksen, da han selv drev værket. En af
hans yndlingsbeskæftigelser var at fiske. Han og hans brødre fi-
skede ofte efter ørreder i den bæk, som løb forbi deres fars savværk.

Han elskede sin familie og nærede en dyb respekt for sine for-
ældre. Han beskrev med beundring og taknemlighed sin far som
en stærk mand, som altid »arbejdede hårdt«, og som var »meget
kærlig, ærlig, redelig og sanddru.«5 Han huskede også, hvordan



xvi

W I L F O R D  W O O D R U F F S  L I V  O G  V I R K E

hans stedmors evangeliske undervisning fik ham til at søge
Herrens sande kirke.6

Selv da han blev ældre, var mange af hans største glæder i livet
knyttet til hans forældre og søskende. Han tilsluttede sig Kirken
samme dag, som hans bror Azmon gjorde det. Han glædede sig,
da han fik lejlighed til at undervise og døbe sin far og stedmor
og deres husstand. Senere i livet sørgede han for, at tempelordi-
nancerne blev udført for hans mor. Det var et privilegium, som
til fulde opvejede al den møje, han havde lidt i livet.7

»Guds beskyttelse og barmhjertighed«

Når Wilford Woodruff så tilbage på sin barndom og ungdom,
måtte han anerkende, at Herren mange gange havde reddet
hans liv. I en artikel, som hed »En række uheld«, beskrev han
nogle af de ulykker, han havde været ude for, og fortalte om sin
forundring over, at han havde overlevet og kunne fortælle om
dem. For eksempel fortalte han om en hændelse, han havde
været ud for på familiefarmen: »Da jeg var seks år, var jeg nær
blevet slået ihjel af en olm tyr. Min far og jeg var ved at fodre
køerne med græskar, [da] en olm tyr skubbede min ko væk fra
det græskar, som den var ved at æde. Jeg samlede græskaret op,
hvorefter tyren stangede ud efter mig. Min far sagde, at jeg
skulle kaste græskaret fra mig og løbe. Jeg løb ned ad en stejl
bakke og tog græskaret med mig, for jeg var opsat på, at koen
skulle have, hvad der tilhørte den. Tyren fulgte efter mig. Den
havde næsten indhentet mig, da jeg snublede i et hul efter en
pæl og faldt. Tyren løb hen over mig efter græskaret og sønder-
rev det med sine horn og havde givet mig samme omgang, hvis
jeg ikke var faldet.«8

Han fortalte også om en ulykke, han var ude for som 17-årig:
»Jeg red på en meget arrig hest, som jeg ikke kendte, og mens vi
var på ned ad en stejl, stenet bakke, udnyttede hesten terrænet,
sprang væk fra vejen og løb for fuld fart ned ad den stenede
skrænt og begyndte at sparke og forsøge at kaste mig af op over
sit hoved og ned på stenene, men jeg blev siddende på hovedet
af den, greb med et jerngreb fat i ørene og ventede hvert øjeblik
at blive knust mod klipperne. Mens jeg sad overskrævs på hestens
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nakke og kun havde ørerne at styre med, styrtede hesten ned ad
bakken for fuld fart, indtil den stødte ind i en klippe og blev slået
til jorden. Jeg fløj fem meter gennem luften hen over både he-
stens hoved og klippestykkerne og landede på benene, som var
det eneste synlige, som havde reddet mit liv, for var jeg landet på
nogen anden måde, måtte jeg været omkommet øjeblikkeligt,
for mine knogler måtte være blevet knust under mig som halm-
strå. Jeg havde brækket mit venstre ben to steder og slået mine
ankler af led på en chokerende måde, og hesten var nær rullet
hen over mig i sit forsøg på at komme op at stå. Min onkel, Titus
Woodruff, så mig styrte og hentede assistance og bar mig hjem til
sig. Jeg lå fra klokken 14 til 22 uden lægehjælp. Så kom min far
med dr. Swift fra Farmington, som satte knoglerne på plads og
bandt skinner om mine ben og kørte mig i sin hestevogn 13
kilometer hjem til min far. Jeg havde meget ondt. Jeg blev imid-
lertid plejet godt, og efter otte uger kunne jeg færdes udenfor på
mine krykker.«9

Wilford Woodruffs liv blev stadig skånet, selv om han også som
voksen ofte blev ramt af ulykker. Som 41-årig gav han et sammen-
drag af de uheld, han havde været ude for, og udtrykte sin taknem-
lighed for, at Herren havde skånet ham.

»Jeg har brækket begge ben – det ene ben to steder – begge
arme, brystbenet og tre ribben, og begge ankler har været gået af
led. Jeg har været nær ved at drukne og fryse ihjel. Jeg er blevet
skoldet og bidt af en gal hund. Jeg været under to vandmøllehjul
– har lidt af adskillige alvorlige sygdomme og været alvorligt for-
giftet – har landet i en bunke jernbaneskinner – har med nød og
næppe undgået en kugleregn og er på et hængende hår und-
sluppet en masse andre ulykker.

Det virker mirakuløst, at jeg med alle de kvæstelser og bræk-
kede knogler, jeg har haft, ikke er lam i noget lem, men at jeg har
kunnet udholde det hårdeste anstrengelser, strabadser og rejser.
Jeg har ofte vandret 60, 80 og engang 100 kilometer på en dag.
Gud har beskyttet mig og vist mig barmhjertighed og har således
skånet mit liv. Disse velsignelser er jeg min himmelske Fader dybt
taknemlig for og beder om, at jeg resten af livet må tjene ham og
opbygge hans rige.«10
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Søgte og fandt Herrens sande kirke

Wilford Woodruff var en ung mand, da han for første gang fik
ønske om at tjene Herren og lære om ham. Han sagde: »Allerede
i en tidlig alder var jeg optaget af religiøse temaer.«11 Men han
valgte ikke at tilslutte sig nogen kirke. Han var i stedet fast beslut-
tet på at finde Jesu Kristi eneste sande kirke. Han blev inspireret
af sine forældres og andre venners undervisning og af Åndens
hvisken og blev overbevist om, »at Kristi kirke var i ørkenen – at
der havde været et frafald fra den rene og uforvanskede religion,
og at man stod over for en stor omvæltning.«12 Han blev især dre-
vet af noget, som en vis Robert Mason havde skrevet. Han havde
profeteret, at Wilford ville opleve at smage frugten af det gen-
givne evangelium (se side 1-3 i denne bog).

Præsident Wilford Woodruff mente, at andre sidste dages hel-
lige kunne lære noget af hans personlige erfaringer13 og fortalte
mange år senere ofte beretningen om hans søgen efter sandhe-
den. Han fortalte:

»Jeg kunne ikke finde noget trossamfund, hvis lærdomme, tro
eller praksis stemte overens med Jesu Kristi evangelium eller de
ordinancer og gaver, som apostlene forkyndte. Skønt præsterne
på den tid forkyndte, at den tro, de nådegaver, mirakler og ordi-
nancer, som de fordums hellige nød, forsvandt og ikke længere
behøvedes, troede jeg ikke på det – kun at de forsvandt på grund
af menneskenes vantro. Jeg troede på, at de samme nådegaver,
mirakler og den samme kraft ville findes i den ene æra som i den
anden, når Gud havde en kirke på jorden, og at Guds kirke ville
blive oprettet på jorden, og at jeg skulle opleve det. Disse prin-
cipper stod prentet i min bevidsthed, for jeg havde gransket Det
Gamle og Det Nye Testamente i inderlig bøn om, at Herren ville
vise mig, hvad der var rigtigt og forkert, og lære mig frelsens vej
uden hensyn til menneskers meninger, og Herrens Ånd lærte
mig i løbet af tre år, at han stod i begreb med at oprette sin kirke
og sit rige på jorden i de sidste dage.«14

»Min sjæl var grebet af denne tanke,« sagde han. »I min tidlige
ungdom bad jeg dag og nat om, at jeg måtte opleve at se en pro-
fet. Jeg ville have rejst 1000 kilometer for at kunne se en profet
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eller et menneske, som kunne forklare mig det, jeg læste om i
Bibelen. Jeg kunne ikke slutte mig til nogen kirke, for jeg kunne
ikke dengang finde nogen kirke, som forfægtede disse princip-
per. Mangen en midnatsstund har jeg ved floden, i bjergene og i
mit savværk ... bønfaldt Gud om at måtte få lov at møde en pro-
fet eller et menneske, som kunne forklare mig det, som hører
Guds rige til, sådan som jeg læste det.«15

Wilford Woodruffs søgen endte, da han var 26 år gammel. Den
29. december 1833 hørte han ældste Zera Pulsipher, en sidste
dages hellig missionær, prædike. I sin dagbog beskrev han sin
reaktion på ældste Pulsiphers prædiken:

»Han begyndte mødet med nogle indledende bemærkninger og
bad derpå. Jeg følte Guds Ånd vidne om, at han var Guds tjener.
Han fortsatte dernæst med at prædike med myndighed, og da han
var færdig med sit foredrag, følte jeg virkelig, at det var den første
evangeliske prædiken, jeg nogen sinde havde hørt. Jeg mente, at
det var det, jeg så længe havde søgt. Jeg følte ikke, at jeg kunne
forlade huset uden at vidne om sandheden over for tilhørerne. Jeg
åbnede øjnene, ørerne og hjertet, så jeg kunne se, høre og forstå,
og dørene, så jeg kunne betjene ham, som havde undervist os.«16

Wilford Woodruff inviterede ældste Pulsipher og hans kamme-
rat, Elijah Cheney, til at bo hos sig. Bror Woodruff tilbragte nogen
tid med at læse i Mormons Bog og tale med missionærerne og
blev to dage efter døbt og bekræftet som medlem af Jesu Kristi
Kirke af Sidste Dages Hellige. Fra da af ændrede hans liv sig. Da
han nu havde fundet sandheden, viede han sit liv til at forkynde
den for andre.

»Et ønske om at drage ud og forkynde evangeliet«

Wilford Woodruff var fast besluttet på at holde de pagter, han
havde indgået i dåben, og var et villigt redskab i Herrens hånd.
Han var altid rede til at adlyde hans vilje. Sidst i 1834 nærede
han »et ønske om at drage ud og forkynde evangeliet,«17 og han
modtog et kald til at tjene i det sydøstlige USA. Han vidste, at der
lå mange trængsler forude, og at det kunne være farligt at rejse,
men han fandt styrke i sit vidnesbyrd og i sin tro. Han mindedes
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senere: »Jeg vidste, at evangeliet, som Herren havde åbenbaret
for Joseph Smith, var sandt og af så stor værdi, at jeg ønskede at
forkynde det for alle mennesker, som ikke havde hørt det. Det
var så godt og så ligetil, at det forekom mig, at jeg kunne få folk
til at tro på det.«18

Da Wilford Woodruff begyndte sin første mission, var han for
nylig blevet ordineret til præst i Det Aronske Præstedømme. Hans
kammerat, som var blevet ordineret til ældste, blev hos ham
under de første trængsler, men mistede hurtigt modet og vendte
hjem til Kirtland i Ohio. Wilford, som nu var alene i en fremmed
egn, bad om hjælp og fortsatte med at missionere, mens han
vadede gennem sumpe og moser. Han kom til sidst til Memphis i
Tennessee, »træt og sulten«.19 Hans første missionæroplevelse var
der at tale til en stor tilhørerskare. Han fortalte:

»Jeg tog hen til den bedste kro på egnen, som blev drevet af
Josiah Jackson. Jeg fortalte ham, at jeg var fremmed, og at jeg
ikke havde nogen penge. Jeg spurgte ham, om jeg kunne over-
natte på kroen. Han spurgte mig om, hvad mit ærinde var. Jeg
fortalte ham, at jeg forkyndte evangeliet. Han lo og sagde, at jeg
ikke ligefrem lignede en prædikant. Det kunne jeg ikke bebrejde
ham, for alle de prædikanter, han nogen sinde havde mødt, red
på fine heste eller i fine vogne, bar fine klæder, fik store veder-
lag og ville hellere lade denne verden synke i afgrunden end at
vade 300 kilometer gennem mudder for at redde menneskene.

Kroværten ville have lidt sjov, så han sagde, at jeg kunne bo på
kroen, hvis jeg ville prædike. Han ville gerne se, om jeg kunne
holde en prædiken. Jeg må indrømme, at jeg på dette tidspunkt
blev lidt skælmsk og bønfaldt ham om at lade mig slippe for at
prædike. Jo mere jeg bad ham om at have mig undskyldt, des
mere opsat var mr. Jackson på, at skulle prædike ...

Jeg satte mig til at spise i den store sal. Inden jeg blev færdig,
begyndte lokalet at blive fyldt med nogle af de rige og fine bor-
gere fra Memphis klædt i fine klæder og silke, hvorimod I kan
forestille jer, hvordan jeg så ud efter at have vandret gennem
mudder. Da jeg havde spist færdig, blev bordet båret ud af salen
hen over hovedet på folk. Jeg blev vist hen i et hjørne, hvor jeg
fik et stativ til en bibel, en salmebog og et stearinlys. Omkring mig
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sad en halv snes mænd med kroværten i midten. Omkring 500
mennesker havde forsamlet sig, ikke for at høre en evangelisk
tale, men for at more sig ... Hvordan tror I det var? At være på sin
første mission, at være uden kammerat eller ven og at blive bedt
om at prædike for en sådan forsamling? For mig var det en af de
mest fornøjelige stunder i mit liv, skønt jeg følte, at det havde
været rart med lidt selskab.

Jeg læste en salme op, og bad dem om at synge den. Der var
ingen, som havde lyst til at synge et ord. Jeg fortalte dem, at jeg
ikke havde en tone i livet, men at jeg med Herrens hjælp ville
både bede og prædike. Jeg knælede ned for at bede, og mæn-
dene omkring mig faldt også på knæ. Jeg bad Herren om at
skænke mig sin Ånd og vise mig tilhørernes sande væsen. Jeg
lovede Herren i min bøn, at jeg ville fortælle forsamlingen det,
som han ville give mig. Jeg rejste mig og talte i halvanden time.
Det var en af de bedste prædikener i mit liv.

I et syn i mit sind så jeg de forsamlede menneskers levned og
foreholdt dem deres misgerninger og den belønning, de kunne
få. Mændene, som sad omkring mig, sænkede hovedet. Tre
minutter efter at jeg var færdig, var jeg den eneste tilbage i salen.

Kort efter blev jeg anvist en seng, der stod i et værelse, som
stødte op til en større værelse, hvor mange af mændene, som jeg
havde talt til, var samlet. Jeg kunne høre, hvad de talte om. En af
dem sagde, at han godt kunne tænke sig at vide, hvordan den
mormondreng kendte til deres fortid. Lidt efter begyndte de at
skændes om en eller anden læresætning. En af dem foreslog, at
de skulle spørge mig. Kroværten sagde: ›Nej, vi har fået nok for
i aften.‹

Næste morgen spiste jeg et godt morgenmåltid. Kroværten
sagde, at hvis jeg kom til denne egn igen, måtte jeg besøge ham
og blive der, så længe jeg havde lyst.«20

I november 1836 afsluttede Wilford Woodruff sin mission i det
sydøstlige USA. Han skrev i sin dagbog, at han i 1835 og 1836
havde tilbagelagt 15.688 km, holdt 323 møder, oprettet 4 grene,
døbt 70 mennesker og bekræftet 62, udført 11 præstedømmeor-
dinationer og helbredt 4 mennesker ved håndspålæggelse, og at
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han var sluppet fra 6 forskellige pøbelhobe.21 Han blev ordineret
til ældste i juni 1835 og halvfjerdser i maj 1836.

Da ældste Woodruff vendte tilbage til Kirtland, så han, at mange
kirkeledere var faldet fra og havde sat sig op imod profeten Joseph
Smith. »I frafaldsperioden i Kirtland,« sagde han senere, »vidste
Joseph Smith knap, når han mødte et menneske, om det var en
ven eller en fjende, medmindre Guds Ånd åbenbarede det for
ham. De fleste af de ledende brødre modarbejdede ham.«22

Selv »midt i dette mørke,«23 var Wilford Woodruff trofast over
for profeten og tro mod sin beslutning om at forkynde evangeliet.
Han blev kaldet til De Halvfjerds’ Første Kvorum, og i den egen-
skab fortsatte han med at vidne om sandheden og rejse til konfe-
rencer i området. Efter mindre end et år i Kirtland handlede han
på en tilskyndelse til at tage på en fuldtidsmission til Fox Islands
ud for kysten af staten Maine. Han sagde:

»Guds Ånd har sagt til mig: ›Vælg en kammerat og drag omgå-
ende til Fox Islands.‹ Jeg kende ikke mere til Fox Islands, end jeg
kendte til Kolob. Men Herren bad mig om at drage af sted, så det
gjorde jeg. Jeg valgte Jonathan H. Hale, og han drog med mig. Vi
uddrev nogle onde ånder, forkyndte evangeliet og gjorde nogle
undere ... Jeg kom til Fox Island og udførte et godt stykke arbejde
der.«24 Da ældste Woodruff ankom til Fox Islands, fandt han »et
folk, som længtes efter den fordums orden.« Han forklarede
senere: »Uden at jeg skal dvæle ved det, vil jeg sige, at jeg døbte
over 100 mennesker, mens jeg var der.«25

Fortsat missionering som Herren Jesu Kristi apostel

Mens ældste Woodruff var på mission på Fox Islands i 1838, fik
han et kald, som indebar, at han blev missionær resten af livet.
»Den 9. august fik jeg et brev,« skrev han, »fra Thomas B. Marsh,
som på daværende tidspunkt var præsident for De Tolv Apostle,
hvori der stod, at profeten Joseph Smith havde fået en åbenba-
ring, hvori navnene på dem, som skulle overtage pladserne efter
dem, som var faldet fra, blev nævnt: John E. Page, John Taylor,
Wilford Woodruff og Willard Richards.

Præsident Marsh tilføjede: ›Du skal hermed vide, broder
Woodruff, at du er blevet udpeget til at være en af de tolv apostle,
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I 1839 forlod ældste Wilford Woodruff (i forgrunden), ældste

Brigham Young (i baggrunden) og andre medlemmer af De Tolv

Apostles Kvorum deres hjem for at forkynde evangeliet i England.
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og at du i henhold til Herrens ord, som netop er blevet givet, skal
skynde dig til Far West, og den 26. april forlade de hellige her og
rejse til andre himmelstrøg på den anden side af det store dyb.‹«

Præsident Woodruff sagde senere: »Indholdet af dette brev var
blevet åbenbaret for mig flere uger forinden, men jeg havde ikke
nævnt det for nogen.«26

Pålægget om at »rejse til andre himmelstrøg på den anden side
af det store dyb« sigtede til Herrens befaling om, at De Tolv skulle
missionere i Storbritannien. Kort efter at ældste Wilford Woodruff
var blevet ordineret til apostel den 26. april 1839, rejste han til
Storbritannien som et af de »særlige vidner om Kristi navn i hele
verden« (L&P 107:23).

Ældste Woodruff udførte senere andre missioner i USA og i
Storbritannien. Han blev kendt som en af de største missionærer
i Kirkens historie. Denne bog rummer mange beretninger fra
hans missionæroplevelser.

De hellige indsamles

I vore dage opfordres de sidste dages hellige til at opbygge
Guds rige, hvor de bor, og således styrke Kirken over hele ver-
den. I Kirkens første tid opfordrede sidste dages hellige missio-
nærer nyomvendte til at udvandre til Kirkens hovedsæde, hvad
enten det var i Kirtland i Ohio, eller i Jackson County i Missouri
eller i Nauvoo i Illinois eller i Salt Lake City i Utah.

Omkring to år efter Joseph og Hyrum Smiths martyrium blev de
hellige tvunget til at forlade deres hjem i Nauvoo og oprette en
midlertidig bosættelse i Winter Quarters i Nebraska. Ældste
Woodruff, som havde været på mission i England, vendte tilbage
til hovedgruppen af de hellige. Da han forlod Winter Quarters, var
han med til at lede de hellige på deres mest kendte udvandring –
vandringen over USA’s sletter og bjerge til deres forjættede land i
Saltsødalen. Han var med det første kompagni af pionerer og
kørte præsident Brigham Young, som var syg, den sidste strækning
af rejsen. Ældste Woodruff var til stede, da præsident Young rejste
sig fra sit leje i vognen, skuede ud over landskabet foran dem og
udbrød: »Det er nok. Dette er det rette sted. Kør videre.«27
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Ældste Wilford Woodruff og hans familie

boede i dette hus i Nauvoo i Illinois.

Ældste Woodruff fortsatte med at indsamle de hellige til deres
forjættede land. På en af sine missioner tilbragte han og hans fami-
lie to og et halvt år i Canada og i det nordøstlige USA, hvor han
hjalp medlemmer af Kirken med at komme til Saltsødalen. Han
var med den sidste gruppe af disse hellige, da han havde følgende
oplevelse, som viste, hvor lydhør han var over for Åndens tilskyn-
delser:

»Jeg så en damper, som var parat til at lægge fra. Jeg spurgte
kaptajnen om, hvor mange passagerer han havde om bord. ›350.‹
›Kunne du få plads til 100 til?‹ ›Ja.‹ Jeg skulle lige til at fortælle
ham, at vi gerne ville med, da Ånden sagde til mig: ›Gå ikke om
bord på den damper, hverken dig selv eller dit følge.‹ Javel, sagde
jeg. Jeg havde lært noget om den stille, sagte røst. Jeg gik ikke om
bord på den damper, men ventede til næste morgen. En halv time
efter, at damperen havde lagt fra, brød den i brand. Roret blev
betjent med reb i stedet for kæder, så passagererne kunne ikke
komme i land. Natten var sort og ikke en sjæl blev reddet. Hvis
jeg ikke havde givet agt på denne tilskyndelse i mig, var jeg selv
gået ned med resten af følget.«28
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Tjeneste i Saltsødalen

Da de hellige havde bosat sig i Saltsødalen, fik ældste Woodruff
andre ansvar. Han blev ikke længere sendt på oversøiske fuldtids-
missioner. I stedet fik han medansvar for at hjælpe flere hellige
med at udvandre til Kirkens hovedsæde, mødes med besøgende,
virke som politiker, arbejde med kunstvanding og dyrkning af jor-
den og fremavle afgrøder og udvikle dyrkningsmetoder. Han
besøgte ofte de helliges kolonier i Utah, Arizona og Idaho, for-
kyndte evangeliet og opmuntrede de hellige til at varetage deres
pligter.

Wilford Woodruff virkede som Kirkens assisterende historiker
fra 1856 til 1883 og som Kirkens historiker fra 1883 til 1889, en
periode som strakte sig over de fleste af de år, hvor han sad i De
Tolv Apostles Kvorum. Skønt hans ansvar krævede en stor del af
hans tid, anså han det for en ære, for han mente, at »denne kir-
kes historie skal bestå i tid og al evighed.«29 Hans virke som hi-
storiker var i forlængelse af det arbejde, som han havde varetaget
siden 1835, hvor han påbegyndte sin dagbog – en personlig
optegnelse over sit liv og Kirkens historie (side 121-124).

Wilford Woodruff fulgte i sin vedvarede indsats for at styrke
Kirken, tjene i samfundet og forsørge sin familie, de principper,
som han havde lært af sin arbejdsomme far. Ældste Franklin D.
Richards fra De Tolv Apostles Kvorum sagde, at ældste Woodruff var
»kendt for sin flid, ihærdighed og fysiske udholdenhed. Skønt han
ikke var en stor mand, kunne han udføre et stykke arbejde, som
ville have udmattet mænd med en almindelig fysisk.«30

Ældste Woodruffs dagbog er fuld af notater om lange dage med
hårdt slid. Han fortalte engang om, hvordan han som 67-årig var
klatret op ad en fire meter høj stige med sin søn Asahel for at
plukke ferskner fra et træ. Asahel var ved at miste balancen.
Ældste Woodruff forsøgte at redde Asahel, men faldt selv ned.
Han skrev: »Jeg faldt ned på jorden tre meter under stigen, lan-
dede på min højre skulder og hofte og slog mig grimt. Asahel
kom ikke noget videre til. Jeg havde meget ondt og kunne ikke
bevæge mig hele natten.«31 Næste dag skrev han: »Jeg havde
meget ondt i dag og kunne dårligt bevæge mig, men gik alligevel
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i marken og kom hjem til aften.«32 Om denne hændelse sagde
Matthias Cowley: »Man undrer sig naturligvis over, hvad en mand
i den alder bestiller oppe i et træ. For det første var det for æld-
ste Woodruff aldrig et spørgsmål om alder, når han så noget, han
mente skulle gøres, forudsat at det kunne lade sig gøre for ham.
Han var overalt ... Han var altid parat til at træde til. Hvis han så
en kvist øverst oppe i et æbletræ, som skulle saves af, havde tan-
ken næppe bemægtiget sig ham, førend han var oppe i træet, og
han havde altid svært ved at bede andre om at gøre noget, han
selv kunne gøre.«33

Tempelbygning og tempeltjeneste

Når som helst de hellige opholdt sig et længere stykke tid et
centralt sted, byggede de et tempel. Sådan gjorde de i Kirtland,
i Nauvoo og endelig i Salt Lake City. Derved var de lydige mod
en åbenbaring, som Herren havde givet gennem profeten Joseph
Smith – en åbenbaring, som ældste Woodruff nedfældede i sin
dagbog:

»Hvad var hensigten med at indsamle jøderne eller Guds folk i
nogen tidsalder? Hovedformålet var at bygge et hus til Herren,
hvorved han kunne åbenbare sit folk sit hus’ forordninger og sit
riges herligheder og lære folket om frelsens vej; thi der er visse
forordninger og principper, som, når de læres og praktiseres, må
udføres på et sted eller i et hus, der er bygget til dette formål.
Dette blev udtænkt af Gud, før verden blev til, og det var i denne
hensigt, at Gud planlagde at indsamle jøderne ofte, men de næg-
tede. Det er i samme hensigt, at Gud samler sit folk sammen i de
sidste dage for at bygge et hus til Herren for at berede dem til for-
ordninger og begavelser, tvætninger og salvelser osv.«34

Ældste Woodruff formanede ofte sine medhellige til at tage
del i templets velsignelser. Han sagde: »Jeg mener, at bygningen
af templer er noget af det vigtigste, som Herren har krævet af de
sidste dages hellige i tidernes fyldes uddeling, for at vi kan gå ind
i disse templer og ikke alene forløse de levende, men også vore
døde.«35 Med sin karakteristiske flid var han et forbillede med
hensyn til tempeltjeneste og sikrede, at ordinancerne blev udført
for tusindvis af hans forfædre.
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Templet i Manti i Utah, som præsident Wilford Woodruff indviede i 1888.

Som så mange andre profeter på sin tid profeterede ældste
Woodruff, at der en dag ville findes templer over hele jorden.36

Han glædede sig over at se denne profeti begynde at gå i opfyl-
delse, da fire templer blev bygget og indviet i Utah-territoriet i de
første 46 år efter, at de hellige kom til Saltsødalen – i byerne St.
George, Logan, Manti og Salt Lake City.

Præsident Woodruff bad bønnen ved indvielsen af templet i
Manti og i Salt Lake City. I et budskab til alle Kirkens medlemmer
vidnede han og hans rådgivere i Det Første Præsidentskab om de
velsignelser, som ville blive skænket dem, der deltog i tempelind-
vielserne i den hensigt at dyrke Gud med oprigtighed: »De skal
høre Helligåndens blide hvisken, og himlens skatte og engles
betjening skal gives dem fra tid til anden, for [Herren] har lovet
det, og hans løfte glipper ikke!«37 Han skrev om en sådan ople-
velse, som han havde ved indvielsen af templet i Logan:

»Mens jeg deltog i indvielsen af dette tempel, funderede jeg
over de mange timer, jeg i min tidlige ungdom havde tilbragt med
at anråbe Gud om at lade mig leve på jorden længe nok til at
opleve Kristi Kirke blive oprettet, og et folk opstå, som ville tage
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imod det fordums evangelium og stride for den tro, som engang
blev givet de hellige. Herren lovede mig, at jeg skulle opleve at
finde Guds folk og få et navn og en plads ... i hans hus – et navn,
som er bedre end sønner eller døtre, et navn, som ikke skulle
slettes. Og i dag glæder jeg mig over at have et navn blandt hans
folk og medvirke til at indvie endnu et tempel til hans allerhellig-
ste navn. Lovet være Gud og Lammet for evigt.«38

Wilford Woodruffs virke som Kirkens præsident

Da præsident John Taylor døde den 25. juli 1887, blev De Tolv
Apostles Kvorum Kirkens ledende organ med præsident Woodruff
som præsiderende embedsmand. Præsident Woodruff følte det
tunge ansvar, det var at lede hele Kirken og skrev følgende i sin
dagbog: »Dette sætter mig i en meget ejendommelig situation – en
situation, som jeg aldrig i mit liv har tragtet efter. Men ved Guds
forsyn er det faldet i min lod, og jeg beder Gud, min himmelske
Fader, om at skænke mig nåde, som svarer til min opgave. Det er
et agtværdigt og ansvarsfuld hverv for enhver at beklæde og en stil-
ling, som kræver stor visdom. Jeg havde aldrig regnet med at over-
leve præsident Taylor ... Men sådan er det gået ... Jeg kan blot sige:
Dine veje er forunderlige, O Herre, Gud du Almægtige, for du har
visselig udvalgt de svage i denne verden til at udføre dit værk på
jorden. Måtte din tjener Wilford være rede til alt, hvad der måtte
vente ham på jorden, og have styrke til at udrette alt, hvad him-
lens Gud måtte kræve ved hans hænder. Denne velsignelse beder
jeg min himmelske Fader om i Jesu Kristi, den levende Guds Søns,
navn.«39 Præsident Woodruff blev opretholdt som præsident for
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 7. april 1889. Han var
Kirkens fjerde præsident i denne uddeling.

Vidnesbyrd om Herrens sidste dages-værk

I sine taler til Kirkens medlemmer vidnede præsident Woodruff
gentagne gange om evangeliets gengivelse, ligesom han havde
gjort gennem hele sit virke. Men i de sidste ni år af sit liv bar han
vidnesbyrd med et stadig stigende eftertryk. Han var den sidste,
som havde fungeret som apostel sammen med Joseph Smith, og
han følte et presserende behov for at efterlade et tydeligt og
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Præsident Wilford Woodruff i midten med sine rådgivere i

Det Første Præsidentskab: Præsident George Q. Cannon

til venstre og præsident Joseph F. Smith til højre.

varigt vidnesbyrd om genoprettelsens profet. Omkring et år før
præsident Woodruff døde, sagde han:

»Der er mange ting, jeg ikke forstår, og en af dem er, hvorfor
jeg stadig er her i min høje alder. Jeg forstå ikke, hvorfor jeg er
blevet skånet, så længe som jeg er, når så mange andre apostle
og profeter er blevet kaldt hjem ... Jeg er den eneste, der lever i
kødet, som har modtaget mine begavelser under profeten Joseph
Smiths hænder. Jeg er den eneste i kødet, som var blandt de tolv
apostle, da han overdrog dem Guds rige og pålagde dem at over-
tage dette rige. Han stod i et værelse i omtrent tre timer og gav
os sin sidste forelæsning. Værelset var fyldt som af en fortærende
ild. Hans ansigt var skinnende som rav, og hans ord var som
lynild for os. De gennemtrængte vores ganske legeme fra isse til
fod. Han sagde: ›Brødre, Herren den Almægtige har på mit hoved
beseglet ethvert præstedømme, enhver nøgle, enhver magt og
ethvert princip, som hører til tidernes fyldes sidste uddeling for
at kunne opbygge Guds rige. Alle disse principper, dette præste-
dømme, apostelembedet og Guds riges nøgler har jeg beseglet
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på jeres hoved, og nu må I ranke ryggen og overtage dette rige,
ellers bliver I fordømt.‹ Jeg glemmer aldrig de ord – ikke så længe
jeg lever. Det var den sidste tale, han holdt i kødet. Kort efter led
han martyrdøden og blev kaldt hjem til herlighed.«40

Som præsident for Kirken opfordrede præsident Woodruff de
hellige til at søge og følge Helligåndens vejledning, være tro mod
deres pagter, forkynde evangeliet hjemme og ude, være ærlige i
deres timelige ansvar og være flittige til at tjene i templet og for-
ske i deres slægt. Hans råd var en gentagelse af en opfordring,
han havde givet, da han var medlem af De Tolvs Kvorum: »Uanset
hvor dygtige vi er, må vi hele tiden stræbe efter at blive dygtigere
og bedre. Vi har levet efter en lov og et evangelium, som er for-
skellig fra andres, og vi har et anderledes rige for øje, og vores
mål må være tilsvarende højere for Herren vor Gud, og vi må
styre og beherske os derefter, og jeg beder Gud min himmelske
Fader om, at hans Ånd må hvile på os og sætte os i stand dertil.«41

Manifestet udstedes

Præsident Woodruff blev styrket og vejledt af Herren og førte
de sidste dages hellige gennem en af de mest turbulente perioder
i denne uddeling. I slutningen er 1880’erne praktiserede Kirken
stadig flerkoneri i lydighed mod den befaling, Herren havde givet
profeten Joseph Smith. Men USA’s regering havde få år forinden
vedtaget visse love, som forbød flerkoneriet. Til loven var knyttet
hårde straffe, efter hvilke Kirkens ejendom kunne beslaglægges
og Kirkens medlemmer kunne nægtes deres borgerrettigheder, fx
deres stemmeret. Denne udvikling åbnede mulighed for, at der
ved domstolene kunne anlægges sag mod sidste dages hellige,
som praktiserede flerkoneri. Kirken forsøgte at få loven omstødt,
men forgæves.

Disse forhold var dybt bekymrende for præsident Woodruff.
Han søgte Herrens vilje i sagen og modtog til sidst en åbenbaring
om, at sidste dages hellige skulle ophøre med indgå polygame
ægteskaber. Han adlød Herrens befaling og udstedte det, som blev
kendt som manifestet – en inspireret erklæring, der stadig ligger
til grund for Kirkens holdning til flerkoneri. I denne offentlige
erklæring, som er dateret 24. september 1890, udtalte han, at det
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var hans agt at underordne sig landets lov. Han bevidnede også, at
Kirken var hørt op med at forkynde flerkoneri.42 Den 6. oktober
1890 opretholdt de sidste dages hellige ved et af generalkonfe-
rencens møder deres profets erklæring og støttede enstemmigt, at
han »i kraft af sin stilling har fuldmagt til at udstede manifestet.«43

Den evige familie

Omkring tre måneder før profeten Joseph Smith led martyr-
døden, holdt han en forelæsning for en stor gruppe hellige.
Ældste Wilford Woodruff, som nedfældede et sammendrag af
talen, sagde, at profeten talte om »en af de vigtigste og mest inter-
essante emner, der nogen sinde var blevet forelagt de hellige.«44

I sin tale kom profeten ind på familiens evige beskaffenhed. Han
talte om vigtigheden af at blive beseglet til sine forældre og at
fortsætte denne beseglingsordinance gennem sine slægtled:

»Dette er Elias’ ånd: At vi forløser vore døde og kæder os sam-
men med vore forfædre, som er i himlen, og besegler vore døde
til at komme frem i den første opstandelse, og her ønsker vi, at
Elias’ magt skal besegle dem, som bor på jorden, til dem, som bor
i himlen ... Gå hen og besegl på jorden jeres sønner og døtre til
jer selv og jer selv til jeres forfædre i evig herlighed.«45

I de følgende årtier vidste de sidste dages hellige, at der skulle
være »et eller andet sammenføjende led mellem fædrene og bør-
nene« (L&P 128:18). Fremgangsmåden var dog ikke lagt helt fast.
Som præsident Woodruff sagde, så havde profeten ikke levet
længe nok til, at »komme nærmere ind på dette.«46 De handlede
efter »alt det lys og den kundskab [de] havde,«47 og beseglede ofte
sig selv til Joseph Smith, Brigham Young eller andre kirkeledere
på deres egen tid i stedet for til deres egne fædre og mødre. Som
præsident for Kirken omtalte præsident Woodruff denne praksis
og sagde: »Vi har ikke fulgt disse principper i fuld overensstem-
melse med Guds åbenbaringer til os og beseglet fædrenes hjerte
til børnene og børnene til fædrene. Jeg har ikke følt, at det var rig-
tigt, ej heller har præsident [John] Taylor eller nogen anden siden
profeten Joseph, som har udført adoptionsordinancen i vor Guds
templer. Vi har følt, at vi endnu ikke havde modtaget alt, hvad der
var at åbenbare om dette emne.«48
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Denne yderligere åbenbaring fik præsident Woodruff den 5.
april 1894.49 Tre dage senere fortalte han i en generalkonferen-
cetale om åbenbaringen: »Da jeg spurgte Herren om, hvem jeg
skulle besegles til ... sagde Guds Ånd til mig: ›Har du ikke en
kødelig far?‹ ›Jo, jeg har.‹ ›Hvorfor så ikke ære ham? Hvorfor ikke
blive beseglet til ham?‹ ›Jo,‹ sagde jeg. ›Det er rigtigt.‹ Jeg blev
beseglet til min far og bør lade min far blive beseglet til sin far
og så videre, og derfor må enhver, som præsiderer over et tem-
pel, påtage det ansvar fra nu af og for evigt, medmindre Herren
den Almægtige giver anden befaling, at sørge for, at alle bliver
beseglet til deres egen far ... Det er Guds ord til sit folk. Alle, som
præsiderer over disse templer i Israels bjerge må lægge sig dette
på sinde. Hvilken ret har jeg til at berøve et menneskes ret til sin
slægtslinje? Hvilken ret har nogen til det? Nej, jeg siger: Enhver
må blive beseglet til sin far, og da gør I nøjagtig det, som Gud
sagde, da han kundgjorde, at han ville sende profeten Elias i de
sidste dage (se Mal 3:23-24) ...

Vi ønsker, at de sidste hellige fra nu af sporer deres slægtslinje
så langt tilbage, som de kan, og bliver beseglet til deres fædre og
mødre. Lad børnene blive beseglet til deres forældre, og gør
denne kæde så lang, som I kan ...

Brødre og søstre, læg jer dette på sinde. Lad os gribe vore
optegnelser, udfylde dem i retfærdighed for Herren og praktisere
dette princip, så skal Guds velsignelser skænkes os, og de, som
bliver forløst, vil prise os i kommende tider. Jeg beder Gud om,
at vi som folk på åbne vore øjne, ører og hjerte, så vi kan se, høre
og forstå det store og prægtige værk, som hviler på vores skuldre,
og som himlens Gud kræver, at vi udfører.«50

»Vi be’r til Gud for dig«

Den 1. marts 1897 samledes de sidste dages hellige Tabernaklet
i Salt Lake City for at fejre præsident Wilford Woodruffs 90-års fød-
selsdag. Der hørte de en ny salme: »Vi be’r til Gud for dig«. Evan
Stephens havde tilpasset noderne fra en eksisterende salme og
havde skrevet en ny tekst som hyldest til Kirkens elskede profet:
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Vi be’r til Gud for dig, du vor profet,
at han vil gøre din byrde så let,
at tiden ej skal dig helt tynge ned,
men at du livet her kan glædes ved,
men at du livet her kan glædes ved.

Vi be’r til Gud for dig af al vor magt,
at han vil give dig visdom og kraft
til os at lede frem fra dag til dag,
og føre os til kamp for sandhedssag,
og føre os til kamp for sandhedssag.

Vi be’r til Gud for dig med barnesind,
og barnets bøn vil nå i Himlen ind.
Han vil dig skænke alt, for vi har bedt.
Herren velsigne dig, du vor profet,
Herren velsigne dig, du vor profet.51

Halvandet år senere, den 2. september 1898, døde præsident
Wilford Woodruff og sluttede sig til sine medhellige, som var gået
forud for ham i døden. Ved hans bisættelse, som blev holdt i
Tabernaklet, »hvilede der over hele ceremonien en fredfyldt stem-
ning, som gennemtrængte forsamlingen og dulmede alles sorg.«
Indenfor var Tabernaklet »kunstnerisk draperet i hvidt« med
»overdådige og pragtfulde« blomsterdekorationer samt hvede- og
havreaks. »På hver sin side af orgelet sås årstallet 1847 og store
buketter af bynke og solsikker [og] toppe af fyrretræer« til minde
om pionerernes ankomst til Saltsødalen i juli 1847. Oven over et
stort portræt af præsident Woodruff hang et skilt med ordene »Er
død, men taler stadig« oplyst som hyldest til Guds profet, hvis
lærdomme og eksempel skulle blive ved med at inspirere de sid-
ste dages hellige i deres iver efter at opbygge Guds rige.52
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Fra og med Joseph Smiths første syn er evangeliet

»blevet forkyndt i vor tid i dets sande herlighed, kraft, orden og lys.«
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K A P I T E L  1

Evangeliets gengivelse

Herren gengav sit evangelium i
dets sande herlighed, kraft, orden
og lys ved profeten Joseph Smith.

Fra Wilford Woodruffs liv

Da Wilford Woodruff var barn, var han og hans familie venner
med Robert Mason, som var kendt for sine markante religiøse
anskuelser. Præsident Woodruff har skrevet:

»Han mente, at der i Kristi kirke nødvendigvis måtte være pro-
feter, apostle, drømme, syner og åbenbaringer, på samme måde
som på de fordums helliges tid, og han mente, at Herren i de sid-
ste dage ville lade et folk og en kirke fremstå med profeter og
apostle og alle de gaver, beføjelser og velsignelser, som den nogen
sinde i nogen æra havde haft ... Han kom ofte hjem til os, da jeg
var dreng, og forklarede mig og mine brødre disse principper, og
jeg troede ham.

[Han] bad meget og havde drømme og syner, og Herren viste
ham meget ved syner, som skulle ske i de sidste dage.

Jeg vil fortælle om et syn, som han fortalte mig om. Sidste gang
jeg så ham, sagde han: ›Jeg arbejdede i min mark midt på dagen,
da jeg blev henrykket i et syn. Jeg blev sat midt i en stor frugthave.
Jeg var meget sulten, og jeg gik længe rundt i frugthaven og ledte
efter noget frugt, jeg kunne spise; men jeg fandt ingen frugt i hele
frugthaven, og jeg græd, fordi jeg ikke fandt nogen frugt. Mens jeg
stod og kiggede på frugttræerne og spekulerede over, hvorfor der
ikke var nogen frugt, begyndte træerne at falde til jorden omkring
mig, indtil der ikke stod et eneste træ tilbage, og mens jeg
undrede mig over dette skue, så jeg nogle spæde skud skyde fra
træernes rod, og de voksede og blev til unge, livskraftige træer for
øjnene af mig. De satte knopper, blomstrede og bar frugt, indtil
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træerne var tunge af den fineste frugt, jeg nogen sinde havde set,
og jeg glædede mig over at se så megen god frugt. Jeg gik hen til
et træ, plukkede hænderne fulde og forundredes over, hvor dej-
lige de så ud, og netop som jeg skulle til at smage på dem, hørte
synet op, og jeg befandt mig det samme sted, som jeg stod, da
synet begyndte.

Jeg knælede på jorden og bad Herren om i Jesu Kristi navn at
udlægge synet for mig. Herren sagde til mig: »Dette er udlæg-
ningen af synet: De store træer i skoven symboliserer den genera-
tion, du lever i. Der er ingen Kristi kirke, eller Guds rige, på jorden
i din generation. Der er ingen frugt af Kristi kirke på jorden. Der
er intet menneske, som er ordineret til at forrette ordinancerne i
frelsens evangelium på jorden i denne tid og generation. Men i
den næste generation opretter jeg, Herren, mit rige og min kirke
på jorden, og frugterne af Kristi rige og kirke – dem som har fulgt
profeterne, apostlene og hellige i enhver uddeling – skal igen fin-
des i deres fylde på jorden. Den dag skal du opleve, og du skal
holde frugten i dine hænder, men skal aldrig spise af den i
kødet.«‹«

Præsident Woodruff fortsatte: »Da [han] havde fortalt mig om
synet og udlægningen af det, sagde han til mig: ›Jeg kommer
aldrig til at spise af denne frugt i kødet, men det gør du, og du
bliver en fremtrædende leder i dette rige.‹ Han vendte sig derpå
og gik sin vej. Det var de sidste ord, han nogen sinde sagde til
mig ...

Han så dette syn omkring år 1800, og han fortalte mig det i
1830 – samme forår som denne kirke blev oprettet.

Dette syn og alt det andet, som han fortalte mig, gjorde stort
indtryk på mig, og jeg bad inderligt Herren om ved sin Ånd at
lede mig og berede mig til hans kirke, når den kom.«

Da Wilford Woodruff sluttede sig til Kirken, skrev han et brev til
sin ven Robert Mason. »Jeg ... fortalte ham, at jeg havde fundet
Kristi kirke – den kirke, som han havde fortalt mig om. Jeg fortalte
ham om dens oprettelse og om Mormons Bogs fremkomst, at der
i Kirken var profeter og apostle og alle gaver og velsignelser, og at
Kristi riges og Kristi kirkes sande frugt fandtes blandt de hellige,
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sådan som Herren havde vist ham det i hans syn. Han fik mit brev
og læste det igen og igen og holdt det i hænderne, sådan som han
havde holdt frugten i synet, men han var meget gammel og døde
kort efter. Han døde, før nogen ældste kunne forrette evangeliets
ordinancer for ham.

Ved den første mulighed, jeg fik, efter at læren om dåb for
afdøde var blevet åbenbaret, blev jeg døbt på hans vegne.«1

Wilford Woodruffs lærdomme

Jesu Kristi evangelium er evigt og uforanderligt.

Herren har mange gange i forskellige uddelinger sat sig for at
oprette sit rige på jorden. I forskellige perioder og tidsaldre har
han var ladet ædle ånder fremstå, som er blevet iklædt et jordisk
tabernakel. Han har inspireret disse mennesker, givet dem åben-
baringer, fyldt dem med inspiration og med lys, sandhed og med
det, der hører Guds rige til.2

Hvis I mødte fader Adam, Set, Moses, Aron, Kristus eller apost-
lene, ville de alle forklare jer de samme principper, som vi har
fået forklaret. Der ville ikke være den mindste afvigelse. Dette
evangelium er af natur evigt og uforandreligt.3

Der har altid kun været ét evangelium, og kun dette skal blive
forkyndt for menneskenes børn, og det har aldrig ændret sig og
ændrer sig aldrig i tid eller evighed. Det er det samme i enhver
æra, og ordinancerne er de samme. De, som troede på evangeliet,
nærede tro på Jesus, før han kom i kødet, og der blev prædiket
omvendelse fra synd, før hans tid såvel som efter. De praktiserede
også dåb til syndsforladelse samt overdragelse af Helligåndens
gave ved håndspålæggelse. Og de havde Kirkens organisation
med inspirerede mennesker deri ... Alt dette er nødvendigt i
enhver æra.4

Når som helst Herren har en kirke på jorden, og den kirke
tager imod Kristi evangelium, og de nyder Helligånden, så tilhø-
rer enhver nådegave, som nogen sinde har tilhørt Guds kirke,
denne kirke.5
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Jesus Kristus oprettede sin kirke, mens han

virkede på jorden, men medlemmerne faldt

fra kort efter hans død og opstandelse.

Jesus Kristus ... gav jøderne evangeliet og oprettede sit rige
blandt dem, og det blev oprettet med alle dets nådegaver og
beføjelser: De syge blev gjort raske, onde ånder blev drevet ud og
Åndens gaver blev tilkendegivet blandt dem. Men jøderne forka-
stede ham, og til sidst slog de ham ihjel ... De tog ikke imod ham,
og derfor blev evangeliet på befaling givet til ikke-jøderne.6

Da riget blev forkyndt for ikke-jøderne, blev det forkyndt med
apostle og profeter, med helbredende kraft, med åbenbaringer
direkte fra Gud og med enhver nådegave, som jøderne troede på,
og varede ved, så længe de var trofaste. Da riget gik til ikke-
jøderne, var det fuldkomment i dets organisation, men med tiden
ændrede de ordinancerne i Guds rige og faldt fra på grund af den
samme vantro og har i århundreder været uden himlens sande
orden ... Med tiden blev Guds riges nådegaver og beføjelser taget
bort, og dem, som virkede i Guds fordums kirke blev næsten alle
slået ihjel. De blev slået ihjel, fordi de stræbte efter at bevare den
i dens renhed, og de forsøge af al magt at grundfæste de princip-
per, som Gud havde åbenbaret.7

Lange århundreder gik. Millioner af mennesker blev født,
levede på jorden, døde og gik til åndeverdenen, og ikke en
eneste sjæl havde, så vidt vi ved, nogen myndighed til at drage
omkring blandt menneskene og forrette ordinancerne i livets og
frelsens evangelium. Der var uden tvivl millioner af gode men-
nesker, som handlede efter det bedste lys, de havde ... og som
trådte frem på deres tid og forkyndte evangeliet efter det lys, som
de besad. Men de havde ikke myndighed til at forrette en eneste
ordinance, som var gyldig efter døden. De havde ikke det hellige
præstedømme.8

Verden var stort set uden kundskab om sandheden og om
Helligånden, som udøses for at lede menneskene på sandhe-
dens vej ... Selve det, at generation efter generation er blevet
født og har oprettet systemer og organisationer, som alle hævder
at stemme overens med frelsesplanen, og dog er i modstrid med
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»Jesus Kristus ... gav jøderne evangeliet og oprettede sit rige blandt dem.«

hinanden, indtil de har oprettet snesevis af kirker, som alle har
forskellige læresætninger, viser, at noget er gået galt.9

Efter århundreder med frafald gengav Herren

evangeliets fylde ved profeten Joseph Smith.

Evangeliet er blevet forkyndt i vor tid i dets sande herlighed,
kraft, orden og lys, som det altid er blevet det, når Gud har haft
et folk, som han anerkendte. Den samme organisation og det
samme evangelium, som Kristus døde for, og som apostle satte
livet til for at retfærdiggøre, er atter oprettet i denne slægt.
Hvordan er det sket? Ved at en hellig engel fra Gud [talte] fra
himlen til mennesket og åbenbarede det mørke, som verden var
indhyllet i, og afslørede det store mørke, som hvilede over fol-
keslagene – de begivenheder, som skulle finde sted i denne
generation, og som hastigt ville følge hinanden indtil Messias’
komme (se JS–H 1:30-49). Englen forklarede Joseph Smith de
principper, som er nødvendige for verdens frelse, og Herren gav
ham befalinger og overdrog ham præstedømmet og gav ham
magt til at forrette de ordinancer, som hører til Herrens hus. Han
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fortalte ham, at evangeliet ikke fandtes blandt menneskene, og
at hans rige ikke var organiseret på den sande måde i verden, at
menneskene var afveget fra hans sande orden, havde ændret
ordinancerne og brudt den evige pagt og havde arvet løgne og
fabler. Han fortalte ham, at det var blevet tid til at lægge grund-
volden til Guds rige blandt menneskene for sidste gang som for-
beredelse til det afsluttende skue.10

Hvad gjorde Joseph Smith, da han havde modtaget præste-
dømmet og dets ordinancer? Jeg skal fortælle jer, hvad han
gjorde. Han gjorde det, som menneskene gennem sytten århun-
dreder og halvtreds generationer, der er døde og borte, og som
alle kristenhedens gejstlige og religioner og hele verden tilsam-
men ikke havde været i stand til: Han forkyndte Jesu Kristi evan-
gelium i dets fylde, i al dets enkelthed og tydelighed, sådan som
dets ophavsmand og apostlene havde forkyndt det. Skønt han var
en ulærd dreng, forkyndte han Jesu Kristi kirke og Guds rige som
en fuldkommen organisation, sådan som Paulus havde forkyndt
det – med hoved, fødder, arme og hænder, hvor hvert af legemets
lemmer er fuldkomne for himlen og jorden (se 1 Kor 12:12-28).
Hvordan kunne en [ulærd] dreng udrette det, som alle de lærde
fra den kristne verden ikke havde formået gennem sytten århun-
dreder? Det kunne han, fordi han blev drevet af Guds kraft. Han
blev undervist af de mænd, som i kødet havde forkyndt det
samme evangelium, og derved opfyldte han det, som fader Adam,
Enok, Moses, Elias, Esajas, Jeremias samt Jesus og hans apostle
alle havde profeteret om.

Paulus kunne med rette sige: »Jeg skammer mig ikke ved evan-
geliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror« (se Rom
1:16). Og således kan de sidste dages hellige sige: »Vi skammer os
ikke ved Kristi evangelium.« Jeg skammer mig ikke over at sige, at
Joseph Smith var Guds profet. Jeg skammer mig ikke over at
vidne om, at han blev kaldet af Gud og lagde grundvolden til
denne kirke og dette rige på jorden, for det er sandt, og enhver,
som er inspireret af Helligånden, kan se og forstå dette.

... Han levede, indtil han havde modtaget enhver nøgle, ordi-
nance og lov, som er blevet givet menneskene på jorden fra fader
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Profeten Joseph Smith modtog »under Peter, Jakob og Johannes’ hænder ...

apostelembedet og alt, hvad dertil hører.«

Adams tid af angående denne uddeling. Under Moses’ hænder
modtog han magt og nøgler til at kunne indsamle Israels hus i de
sidste dage. Under [Elias’] hænder modtog han nøgler til at kunne
besegle fædrenes hjerte til børnene og børnenes hjerte til
fædrene. Under Peter, Jakob og Johannes’ hænder modtog han
apostelembedet og alt, hvad dertil hører. Under Moronis hænder
modtog han alle nøgler og beføjelser, som kræves af Josefs træ-
stykke i Efraims hænder. Under Johannes Døbers hænder modtog
han Det Aronske Præstedømme med alle dets nøgler og beføjelser
samt enhver anden nøgle og magt, som tilhører denne uddeling,
og jeg skammer mig ikke over at sige, at han var Guds profet.11

I modsætning til Adam, som blev næsten tusind år gammel, blev
Joseph Smith kun otteogtredive. Han frembragte Josefs træstykke
i Efraims hænder – beretningen om dette kontinents fordums
befolkning. Ved Guds kraft oversatte han den, og den er blevet
udgivet på mange sprog. Derudover organiserede han Jesu Kristi
Kirke af Sidste Dages Hellige på en grundvold af apostle og profe-
ter med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten (se Ef 2:20).
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Mænd fra forskellige samfundslag blev ordineret til præstedøm-
met og sendt ud for at forkynde evangeliet for verden. Gud for-
talte Joseph Smith, at han skulle beskære vingården endnu en
gang for sidste gang før Menneskesønnens komme (se L&P
24:19). Siden da er tusindvis af Israels ældster blevet sendt ud i
verden for at forkynde evangeliet ... Enhver må læse åbenbarin-
gerne i Lære og Pagter, som blev givet ved ham i den korte tid,
han levede her i kødet. Det er en af de mest storslåede opteg-
nelser, noget menneske nogen sinde har givet menneskeheden.
Derudover organiserede han tempelbegavelserne og udrettede
meget andet. Hvem kan forvente, at han, i den korte tid han
levede i kødet, kunne udrette mere, end han gjorde? Jeg modtog
mine tempelbegavelser under hans hænder. Han frembragte alle
disse ordinancer, som er blevet givet de sidste dages hellige.
Faktisk er det et under, at han nåede så meget, som han gjorde.12

Nu kan vi nyde privilegiet ved at vandre

i det gengivne evangeliums lys.

Ethvert folk, som har fået åbenbaret Jesu Kristi evangelium, og
som har fået overdraget præstedømmet og myndigheden til at
forrette ordinancerne i hans hus, anser jeg for velsignet af Herren
... Det betragter jeg som vores privilegium i dag. Vi kan vandre i
lyset, vi kan forstå og kende sandheden, og vi kan kende vejen til
frelse og ophøjelse i vor Fader og vor Guds nærhed. Vi så heldigt
stillet, at vi kan kende hans planer og vilje gennem hans tjenere,
profeterne. Herren har givet os lærere og inspirerede mænd, som
er inspireret af Ånden og Guds kraft, og han har iklædt dem sand-
hed og begavet dem med visdom, så de til enhver tid kan vise os
den sti, vi skal vandre ad. Det er en stor velsignelse.13

Når jeg grunder ... over menneskehedens stade og tænker
over, hvor anderledes vi er end masserne, føler jeg, at vi bør være
vor store velgører taknemlig. Der er millioner af mennesker, som
samles i forskellige huse, katedraler og kirker for at dyrke Gud,
men er der blot en af disse mange menigheder, der mødes, som
har en forståelse af sandheden, medmindre der er en sidste dages
hellige ældste, som er kaldet til at forkynde for jordens indbyg-
gere? Mødes de med en forståelse af principperne i det samme
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evangelium, den samme frelsesplan, Jesu Kristi evangelium, på
en måde, som forener dem?

Gud kan ikke forene et folk, som har så mange forskellige
anskuelser, og en så stor mangfoldighed af lærdomme, som stri-
der diametralt mod hinanden, som vi ser det i verden. Men vi er
et velsignet folk, vi har principperne om enighed og samdræg-
tighed og ved at praktisere dem, bindes vi sammen og forenes.

Det er på dette princip, at de sidste dages hellige er velsignede
og gjort frie. Vi skånes i vid udstrækning for de problemer og
indviklede tilstande, de falske lærdomme, det mørke og den vild-
farelse og overtro, som vi har været hyllet i, indtil lyset viste men-
neskenes børn, at de var i mørke, for sådan forholdt det sig for
os alle: Indtil lyset skinnede, ravede vi stort set alle rundt i mør-
ket. Om vi var nok så ærlige og blev drevet af de bedste og hel-
ligste følelser, var menneskeheden dog, indtil evangeliets fylde
blev åbenbaret, som blinde, der famlede sig langs muren (se Es
59:9-11). Vi havde ingen apostle, ingen profeter, vi havde ingen
inspirerede mænd, som kunne rejse sig og sige os, hvad vi skulle
gøre for at blive frelst, og vi måtte gå igennem al den modgang,
elendighed og mørke, som menneskenes børn er underkastet,
mens de lever under falske lærdomme, falske overleveringer og
falske lærere ...

Alt dette slipper vi for. Mørket spredes og lyset fra de evige
sandheder er begyndt at skinne på vores forstand ...

Dette regner jeg for en af de største velsignelser, som Gud har
givet menneskenes børn: At få den rene sandhed forkyndt ...

Hvor findes den mand eller kvinde, som fattede noget som
helst om Gud eller om evigheden, førend Joseph Smith åbenba-
rede evangeliet i dets fylde? Jeg kunne læse i Bibelen om det, vi
nu tror på og modtager, men jeg var omgivet af verdens overle-
veringer og kunne ikke forstå det.

Vi undervises nu fra tid til anden i de enkle principper i Jesu
Kristi evangelium, frelsesplanen – hvordan vi skal leve for at have
vor himmelske Faders billigelse. Er det ikke den allerstørste vel-
signelse? Hvis dette folk kunne fatte deres velsignelser, behø-
vede de ikke et øjeblik at være ulykkelige. Hvis dette folk kunne
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fatte deres stilling og deres sande forhold til Gud, ville de føle
sig fuldstændig overbevist, og de ville indse, at vor himmelske
Fader er barmhjertig mod os og har skænket os store og herlige
velsignelser.14

Jeg takker Gud for, at jeg lever i denne tid, hvor jeg har hørt
Kristi evangelium blive forkyndt i dets fylde.15

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Gennemgå beretningen på side 1-3. Hvad var det, Robert
Mason savnede i sit liv? Hvad lærer denne beretning os om
det store frafald og evangeliets gengivelse?

• Læs side 3-5, og se efter nogle kendetegn på Herrens sande
kirke. Hvorfor er det vigtigt, at Kirken altid oprettes efter samme
fremgangsmåde?

• Hvad førte ifølge præsident Woodruff til det store frafald?
Hvad førte det store frafald til? (Se side 4-5). Hvordan ser vi
tydeligt disse følger i vore dage?

• Gennemgå side 5-8, og se efter nogle af profeten Joseph Smiths
bedrifter med hensyn til evangeliets gengivelse. På hvilke måder
har disse bedrifter påvirket dig?

• Læs den udtalelse, som begynder i næstsidste afsnit  på side 6.
Hvordan kan vi vise, at vi ikke skammer os ved Jesu Kristi gen-
givne evangelium?

• Læg mærke til ordene mørke og lys på side 8-10. Hvad lærer
du af præsident Woodruffs brug af disse ord? Hvad ville du
savne, hvis du ikke havde taget imod det gengivne evangelium?

Relevante skriftsteder: Es 29:10-14; Am 8:11-12; Mormon 1:13-14;
L&P 128:19-21
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Noter
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Om profeten Joseph har præsident Woodruff sagt: »I både sit

offentlige og private liv havde han den Almægtiges Ånd, og han besad 

en storsindethed, som jeg ikke siden er stødt på hos noget menneske.«
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Joseph Smith:
Profet, seer og åbenbarer

Joseph Smith, denne uddelings profet, var
altid tro mod de åbenbaringer, han modtog fra
det høje, levede op til sit forudbestemte kald

og beseglede sit vidnesbyrd med sit blod.

Fra Wilford Woodruffs liv

Helt fra sin første tid som nyt medlem af Jesu Kristi Kirke af
Sidste Dages Hellige havde Wilford Woodruff et vidnesbyrd om
profeten Joseph Smith. Han har sagt: »Jeg var fuldstændig over-
bevist om, at Joseph var profet, før jeg mødte ham. Jeg var på
ingen måde forudindtaget imod ham.«1 I april 1834, omkring fire
måneder efter at bror Woodruff var blevet døbt, rejste han til
Kirtland i Ohio, hvor han mødte profeten Joseph for første gang.
Han har senere fortalt:

»Mit første møde med ham var ret usædvanligt. Jeg fik øje på
ham ude på marken sammen med hans bror Hyrum. Han havde
en meget gammel hat på og var i færd med at skyde til måls. Jeg
blev præsenteret for ham, og han inviterede mig med hjem.

Jeg tog imod invitationen og iagttog ham nøje for at lære ham
nærmere at kende. På vej hen til huset fortalte han, at dette var
første gang i lang tid, han havde slappet lidt af.

Kort efter at vi var kommet hjem til ham, gik han ind i et tilstø-
dende værelse, hentede et ulveskind og sagde: ›Bror Woodruff,
kunne du ikke hjælpe mig med at garve det?‹ Jeg tog frakken af, gik
i gang og følte, at det var en ære at hjælpe ham ... Ulveskindet
skulle ligge på sædet i hans vogn ...

Det var mit første møde med profeten Joseph Smith, den store
seer i denne sidste uddeling.«2

K A P I T E L  2
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Da præsident Woodruff fortalte om denne hændelse, sagde
han, at nogle mennesker ville være blevet forarget over at se en
kirkeleder foretage sig noget sådant. Men hans egne iagttagelser
af Joseph Smith, både offentligt og privat, styrkede blot hans
vidnesbyrd om profetens mission. Lige fra den første tid i
Kirtland og indtil profetens martyrium ti år senere virkede
Wilford Woodruff trofast sammen med Joseph Smith, selv da
nogle af hans venner og medarbejdere i Kirken faldt fra. Han
sagde: »Med al det frafald, vi har været vidne til, og med alle de
vanskeligheder og trængsler, vi har lidt ... var det ingen fristelse
for mig at betvivle dette værk eller at tvivle på, at Joseph Smith
var Guds profet.«3

Den 19. marts 1897 foretog den 90-årige præsident Woodruff
en lydoptagelse af sit vidnesbyrd. Han var den første kirkepræsi-
dent, som gjorde det. I sit korte budskab brugte han meget af
tiden på at vidne om profeten Josephs mission, hvilket afspej-
lede en livslang hengivenhed for sin ven og leder:

»Jeg bærer vidnesbyrd om, at Joseph Smith var Guds sande
profet, at han var ordineret af Gud til at lægge grundvolden til
hans kirke og rige i tidernes fyldes sidste uddeling ... Profeten
Joseph satte livet til for Guds ord og for sit vidnesbyrd om Jesus
Kristus, og han skal krones som martyr i overværelse af Gud og
Lammet. I alle profeten Josephs vidnesbyrd til os kom Guds kraft
med tydelighed til kende i ham.«4

Wilford Woodruffs lærdomme

Både offentligt og privat var profeten Joseph Smith

kærlig, barmhjertig og trofast.

Jeg har rejst tusindvis af kilometer med Joseph Smith. Jeg
kendte hans væsen.5

Jeg har jublet over det, jeg kendte til bror Joseph, for i både
sit offentlige og private liv havde han den Almægtiges Ånd, og
han besad en storsindethed, som jeg ikke siden er stødt på hos
noget menneske.6

I sin sjæl var han dybt optaget af menneskeslægtens velfærd.7
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Bror Joseph ville have omsluttet hele menneskeslægten i frel-
sens principper, hvis han havde magtet det.8

Den uddeling, som han blev kaldet til at indlede, er den mest
betydningsfulde, som nogen sinde er givet menneskene, og det
måtte være netop en sådan mand, som stod i spidsen for den –
en mand, som var tro mod Gud og mod sine brødre, som var seer
og åbenbarer, og hvis tro på Gud var en sådan, at han aldrig
vaklede eller tvivlede, men holdt ud og opmuntrede andre til at
fremme det store værk, som lå foran dem.9

Joseph Smith blev forudordineret til at

oprette Guds værk i de sidste dage.

Joseph Smith blev holdt tilbage i åndeverdenen i tusindvis af
år for at kunne blive født i kødet på det rette tidspunkt og blive
inspireret af Gud, blive besøgt af ham og blive gjort skikket og
rede til den mission, han blev betroet.10

Joseph Smith blev i lige så høj grad som Jeremias udpeget af
Herren, før han blev født. Herren sagde til Jeremias: »Før jeg dan-
nede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders
skød, helligede jeg dig; jeg gjorde dig til profet for folkene« (Jer
1:5). Han fik befaling om at foreholde Jerusalems indbyggere
deres ugudelighed. Han følte, at det var en svær opgave, men i
sidste ende gjorde han, hvad han havde fået befaling om. Så hvad
angår Joseph Smith, siger jeg, at han fik dette hverv før verden
blev skabt, og han kom frem, da Herren anså tiden for at være
inde, til at oprette dette værk på jorden.11

Profeten Joseph Smith blev undervist af Gud Faderen, af

Jesus Kristus, af Helligånden og af engle fra himlen.

Joseph Smith er ofte blevet betegnet som en ulærd mand
uden boglig uddannelse. Han var husmandssøn og havde ikke
mange muligheder for at få en uddannelse. Hvilke forudsæt-
ninger havde han for at åbenbare evangeliet i dets fylde for ver-
den? Overhovedet ingen, ud over at han blev undervist af engle
fra himlen ved Guds røst og ved Helligåndens inspiration og
kraft. De principper, som er blevet åbenbaret for verden ved ham
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»Faderen og Sønnen viste sig for [Joseph Smith] som svar på hans bønner.«

er lige så sande som Guds trone. De har allerede påvirket verden
og vil fortsætte dermed, indtil Menneskesønnen kommer.12

Joseph Smith blev drevet af Helligånden, og Faderen og
Sønnen viste sig for ham som svar på hans bønner, og Faderen
sagde til ham: »Denne er min elskede Søn. Hør ham!« (Se JS–H
1:17). Han lyttede opmærksomt til Jesu Kristi ord og blev ved
med det, indtil han ligesom Frelseren blev slået ihjel.13

Jeg har aldrig, så vidt jeg ved, noget sted læst om den samme
kraft, som i nogen uddeling er blevet tilkendegivet for menne-
skenes børn, som blev tilkendegivet for Guds profet ved organi-
seringen af denne kirke, da Faderen og Sønnen begge viste sig for
profeten Joseph som svar på hans bøn ... Det er en vigtig åben-
baring, som aldrig er blevet givet på samme måde i nogen udde-
ling, som Gud har givet vedrørende sit værk. Guds profet blev
betjent af engle fra himlen, da han organiserede Kirken. De var
hans lærere, og alt, hvad han foretog sig, og alt, hvad han gjorde
fra begyndelsen og frem til hans martyrium, blev åbenbaret af
Jesus Kristus.14
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Jeg vil sige, at jeg tror ikke, at der nogen sinde har levet et men-
neske ... som var tættere knyttet til Gud Faderen og Gud Sønnen
og Gud Helligånden, end profeten Joseph Smith var. Han besad
åbenbaringens kraft fra den dag, han blev kaldet til at modtage
præstedømmet, til han døde som martyr. Han nød åbenbaringens
kraft dag efter dag. Det kommer tydeligt til udtryk i åbenbaring-
erne i Lære og Pagter. Når som helst Herren følte, at han måtte
irettesætte ham, måtte Joseph Smith med sin egen mund irette-
sætte sig selv, og han holdt sig ikke tilbage for at meddele Herrens
ord, også selv om det var imod ham selv. Han var ét med Herren,
han var ét med Helligånden, og han var ét med englene i himlen.15

Denne mand var så at sige omgivet af den Almægtiges profe-
tier, åbenbaringer og forordninger, og han måtte oplæres, ikke af
noget menneske, men Guds engle måtte komme ned og under-
vise ham; han måtte oplæres ved Guds åbenbaringer, og han blev
i årevis undervist ved syner og åbenbaringer og ved hellige
engle, udsendt af Gud fra himlen til at undervise ham og berede
ham til at lægge grundvolden til denne kirke.

... Selv Joseph kunne ikke, medmindre han var henrykket i
evighedens syner, fatte vigtigheden af grundvolden til det værk,
han havde lagt. Når han åbnede sin forstand, kunne han i mange
henseender forstå Guds hensigter, og disse åbenbaringer mod-
tog han, og de vejledte ham.16

Trods prøvelser og forfølgelse var profeten

Joseph Smith tro mod sit vidnesbyrd.

Da Joseph fortalte den kristne verden om de principper, som
Gud havde tilkendegivet for ham, vakte han straks deres antipati.
Han måtte kæmpe mod overleveringer, som de havde nedarvet
fra deres forfædre, som ikke kendte Gud eller hans handlemåder
– overleveringer som var gået i arv til dem gennem tiderne, og
som stred mod himlens frelsende sandheder.17

Hele verden satte sig op imod ham – præst såvel som bonde.
Hvad var der galt? Ikke andet end at Joseph Smith var ligesom
andre profeter og apostle. Han frembragte en uddeling af Jesu
Kristi evangelium, som kom i kontakt med folkets overleveringer
– overleveringer, som er gået i arv fra generation til generation.18
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Hans liv var én vedvarende kamp, hvor han mødte modstand
fra alle kanter, især fra tidens præster, men han levede med det
og glædede sig overordentlig over sit arbejde, indtil han afslut-
tede sit vidnesbyrd i kødet – efter at have arbejdet omtrent fjor-
ten år med dette formål. Han måtte vade gennem dybt vand,
men han mistede aldrig modet, til trods for at han måtte strides
med fjender indefra og fjender udefra. Han tabte aldrig storhe-
den af sit kald eller guddommeligheden af dette værk af sigte,
men talte og handlede i alle forhold blandt folk som den, han var
– Guds profet, den sidste uddelings seer og åbenbarer.19

Enhver følelse i hans sjæl, enhver stemning i hans sind og
enhver handling i hans liv beviste, at han var fast besluttet på at
forsvare sandhedens princip, om han så skulle ofre livet.20

Herren fortalte Joseph, at han ville sætte ham på prøve for se,
om han ville holde hans pagt eller ej, om han så skulle dø. Og
han viste sit værd, og skønt han måtte strides med hele verden
og måtte modstå sine falske venners forræderi, og skønt hele
hans liv var præget af modgang og ængstelser og bekymringer,
så var han under alle sine trængsler, sine fængselsophold, pøbe-
lens angreb og mishandling altid tro mod Gud og tro mod sine
venner.21

Med en vision om Kirkens skæbne forberedte

profeten Joseph Smith de tolv apostle og gav

dem magt til at fortsætte Herrens værk.

Kirken blev organiseret den 6. april 1830 med seks medlem-
mer, men Joseph nærede tro på, at det rige, som netop var ble-
vet oprettet, som et sennepsfrø ville blive en stor kirke og et
stort rige på jorden.22

Joseph Smith var den, han hævdede at være: Guds profet, seer
og åbenbarer. Han lagde grundvolden til denne kirke og dette
rige og oplevede at overdrage nøglerne til riget til Israels ældster
– til de tolv apostle. Han tilbragte den sidste vinter, han levede –
tre til fire måneder – sammen med De Tolvs Kvorum, hvor han
underviste dem. Det var ikke blot et par timer, hvor han forret-
tede evangeliets ordinancer for dem, men han tilbragte dag efter
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Ældste Wilford Woodruff var til stede, da profeten Joseph Smith

overdrog rigets nøgler til De Tolv Apostles Kvorum.

dag, uge efter uge og måned efter måned med at forklare dem
og nogle få andre om Guds rige.23

Nogen tid før sin død blev profeten Joseph af Herren inspire-
ret til at forudse sin egen bortgang fra jorden. Dette kom til
udtryk på forskellige måder, men især ved hans store iver efter at
overdrage de tolv apostle alle det hellige præstedømmes nøgler
og al myndighed, som han havde modtaget. Han kundgjorde
både privat og offentligt, at de var udrustet og fuldt ud skikket,
og at han havde lagt Guds rige på skuldrene af de tolv apostle.
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Jeg, Wilford Woodruff, som er det sidste menneske i kødet,
som var til stede ved den lejlighed, føler, at jeg skylder Jesu Kristi
Kirke af Sidste Dages Hellige, Israels Hus og hele verden at bære
mit sidste vidnesbyrd for alle folkeslag om, at Joseph Smith,
Guds profet, i vinteren 1843-1844 kaldte de tolv apostle sammen
i Nauvoo og tilbragte mange dage sammen med os, hvor han gav
os vore tempelbegavelser og forklarede os de herlige principper,
som Gud havde åbenbaret for ham. Og ved den lejlighed stod
han blandt os i næsten tre timer og forklarede os om den stor-
slåede og sidste uddeling, som Gud havde sat sig for at oprette
på jorden i disse sidste dage. Værelset var som fyldt af en fortæ-
rende ild. Profeten var iført Guds kraft, og hans ansigt strålede
og var klart, og han afsluttede sin tale, som jeg aldrig i tid eller
evighed skal glemme, med følgende ord:

»Brødre, mit hjerte har været tynget af frygt for, at jeg måske
skulle blive taget fra bort jorden med Guds riges nøgler på mig
uden at have overdraget dem til andre. Gud har overdraget mig
alle Guds riges nøgler, som er nødvendige for at kunne organi-
sere og opbygge Kirken, Zion og Guds rige på jorden samt
berede de hellige til Menneskesønnens komme. Jeg takker Gud,
brødre, fordi jeg har levet længe nok til at opleve den dag, hvor
jeg er i stand til at give jer jeres begavelser, og jeg har nu over-
draget jer alle Det Aronske og Det Melkisedekske Præstedømmes
og apostelembedets beføjelser med alle de tilhørende nøgler og
beføjelser, som Gud har overdraget mig. Og jeg lægger nu al
arbejdet, byrden og ansvaret for denne kirke og Guds rige på
jeres skuldre, og jeg befaler jer nu i Herren Jesu Kristi navn at
ranke ryggen og for himlen og jorden og for Gud, engle og men-
nesker tage denne kirke og Guds rige på jer. Hvis I ikke gør det,
bliver I fordømt.«

Og den samme Ånd, som fyldte værelset dengang, brænder i
mit bryst, mens jeg nedfælder dette vidnesbyrd.24

Profeten Joseph Smith beseglede sit vidnesbyrd med sit blod.

Joseph Smith levede, indtil han havde givet verden sit vidnes-
byrd, og da han havde overdraget Brigham Young og sine brødre
alle disse nøgler, beføjelser og velsignelser, og da han havde
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ladet disse nøgler blive på jorden i den hensigt, at de aldrig mere
skulle tages herfra, og da han havde gjort dette og frembragt
optegnelsen, den åbenbarede bog, som rummer hele denne
generations skæbne – jøde, ikke-jøde, Zions og Babylons, alle
jordens folkeslag – beseglede han dette vidnesbyrd med sit blod
i fængslet i Carthage, hvor onde og ugudelige mænd berøvede
ham og hans bror Hyrum livet.25

Jeg må sige, at jeg dengang fandt det besynderligt, at profeten
og hans bror Hyrum fik lov til at blive taget fra os. Men Joseph
Smith var ordineret og lagde på Guds befaling og ved himlens
magt og åbenbaringer grunden til denne storslåede uddeling og
tidernes fylde. Han kom til verden og blev ordineret til at organi-
sere denne kirke, Kristi kirke, for sidste gang på jorden som for-
beredelse til Menneskesønnens komme. Efter hans død blev jeg
ved eftertanke overbevist om, at han var blevet ordineret til at dø
– til at udgyde sit blod som et vidnesbyrd for denne uddeling.26

Joseph ... var til sin dødsdag trofast og tapper i sit vidnesbyrd
om Jesus.27

Han bar sit vidnesbyrd, lod det nedskrive, beseglede det med
sit blod og satte livet til, og dette vidnesbyrd står stadig ved magt
for hele verden, og skal vedblive dermed til verdens ende.28

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Hvad usædvanligt var der ved Wilford Woodruffs første møde
med Joseph Smith? (Se side 13-14). Hvad lærer denne beret-
ning os om profeten Joseph Smith?

• Slå op på side 14-15, og gennemgå afsnittet om Joseph Smiths
personlighed. Hvorfor er det nyttigt at kende til Joseph Smiths
personlighed privat såvel som offentligt? Hvordan påvirker
vores adfærd inden for hjemmets fire vægge vores evne til at
undervise og lede?

• Hvilke forhold ved Joseph Smiths måde at opnå kundskab om
evangeliets fylde på, gør indtryk på dig? (Se side 15-17).
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• Hvordan reagerede profeten Joseph Smith på modgang? (Se
side 18). Hvad kan vi lære af hans eksempel?

• Hvorfor overdrog profeten Joseph Smith rigets nøgler til de tolv
apostle? (Se side 18-20). Hvorfor er det vigtigt for os at vide, at
dette skete?

• Gennemgå præsident Woodruffs beretning om Joseph Smiths
død (side 20-21). Hvilke tanker gør du dig om det offer, som
Joseph og Hyrum Smith bragte?

• Hvad gjorde indtryk på dig, da du læste præsident Woodruffs
beretning om profeten Joseph Smith?

• Hvorfor er det vigtigt at få et vidnesbyrd om profeten Joseph
Smith? Hvad kan vi gøre for at styrke vores vidnesbyrd om
profeten?

Relevante skriftsteder: 2 Nephi 3:6-15; L&P 5:10; 135; JS–H
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Tidernes fyldes uddeling

Som sidste dages hellige har vi en hellig pligt til at være
med til at opbygge Guds rige i denne sidste uddeling.

Fra Wilford Woodruffs liv

På forskellige tidspunkter i verdenshistorien har Herren opret-
tet evangeliske uddelinger. I hver uddeling har han åbenbaret sit
evangelium ved en eller flere bemyndigede tjenere. Ved profeten
Joseph Smiths hjælp oprettede Herren den nuværende udde-
ling, som i Lære og Pagter omtales som »tidernes fyldes udde-
ling« (L&P 128:20).

I foråret 1834 var Wilford Woodruff til stede ved et præste-
dømmemøde i Kirtland i Ohio. Ved dette møde begyndte han at
forstå Kirkens skæbne i denne uddeling. Han har senere fortalt:

»Profeten bad alle, som bar præstedømmet, om at samles i den
lille skole, de havde dér. Det var en lille hytte på omkring 18 kva-
dratmeter. Men den rummede hele præstedømmet i Jesu Kristi
Kirke af Sidste Dages Hellige, som dengang var i Kirtland ... Det
var første gang, jeg mødte Oliver Cowdery og hørte ham tale. Det
var første gang, jeg mødte Brigham Young og Heber C. Kimball
og brødrene Pratt [Orson og Parley] og Orson Hyde og mange
andre. Der var ikke andre apostle i Kirken end Joseph Smith og
Oliver Cowdery. Da vi var samlet, bad profeten Israels ældster om
sammen med ham at bære vidnesbyrd om dette værk. Dem, som
jeg har nævnt, talte, og mange, som jeg ikke har nævnt, bar vid-
nesbyrd. Da de var færdige, sagde profeten: ›Brødre, jeg er blevet
meget opbygget og informeret ved jeres vidnesbyrd her i aften,
men jeg vil gerne sige til jer i Herrens nærvær, at I kender ikke
mere til denne kirkes og dette riges skæbne end et barn på
moders skød. I fatter det ikke.‹ Jeg blev ret overrasket. Han sagde:
›Det er kun en lille håndfuld præstedømmebærerne, I ser her i
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Som medlem af De Tolv Apostles Kvorum arbejdede ældste Wilford Woodruff

med iver for at grundfæste Jesu Kristi kirke i tidernes fyldes uddeling.
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aften, men denne kirke kommer til at opfylde Nord- og
Sydamerika – den kommer til at opfylde hele verden.‹«1

Wilford Woodruff viede sit liv til at opbygge Guds rige, og han
blev fortsat undervist af Joseph Smith, selv efter profetens død.
Han fortalte om et syn, han havde set, hvori han talte med Joseph
Smith: »Jeg så ham i døren til himlens tempel. Han kom hen til
mig og talte til mig. Han sagde, at han havde travlt og ikke kunne
standse op og tale med mig. Den næste person, jeg mødte, var far
Smith [Joseph Smith sen.]. Han havde heller ikke tid til at tale
med mig. Jeg mødte en halv snes brødre, som havde haft høje
stillinger på jorden, og ingen af dem havde tid til at standse op
og tale med mig. Jeg var meget forbløffet. Lidt efter mødte jeg
igen profeten og fik lejlighed til at stille ham et spørgsmål.

›Hvorfor har du så travlt,‹ spurgte jeg. ›Jeg har haft travlt hele
livet, men jeg regnede med, at jeg kunne tage den med ro, når
jeg kom i Himmeriget, hvis jeg nogen sinde gjorde det.‹

Joseph sagde: ›Det skal jeg sige dig, bror Woodruff. I alle udde-
linger, hvor præstedømmet har været på jorden og de hellige er
kommet i det celestiale rige, har de haft en bestemt arbejds-
mængde at udføre som forberedelse til at komme til jorden sam-
men med Frelseren, når han kommer for at regere på jorden.
Alle uddelinger har haft rigelig tid til at udføre dette arbejde. Det
har vi ikke. Vi hører til den sidste uddeling, og der skal udføres
så meget arbejde, at vi må skynde os for at nå det.‹«2

Wilford Woodruffs lærdomme

Herren og hans profeter har fra før verdens

skabelse set hen til denne uddeling.

Alle inspirerede mennesker har fra fader Adams til Jesu tid
mere eller mindre haft en forestilling om tidernes fyldes storslå-
ede og sidste uddeling, hvor Herren ville løfte hånden for at for-
berede jorden og et folk til Menneskesønnens komme og et
retfærdigt styre.3

Jeg går ud fra, at det arbejde ... som har fundet sted, siden
denne kirke blev organiseret, blot har været at udføre vor him-
melske Faders storslåede plan – den plan, som blev givet fra før

K A P I T E L  3
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verden blev grundlagt. Faktisk er der ingen anden uddeling, som
alle Guds profeter og inspirerede mennesker har set hen til med
så megen interesse ...

Esajas så vor tid i et profetisk syn og bruger meget stærke ord
til at udtrykke sine følelser for den. Et sted siger han: »Himlen
skal råbe af fryd og jorden juble, bjergene skal bryde ud i fry-
deråb, for Herren trøster sit folk, han forbarmer sig over sine
hjælpeløse. Men Zion siger: ›Herren har svigtet mig, Herren har
glemt mig!‹ Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en
mor det barn, hun fødte?« »Ja,« siger Herren, »det kan en kvinde
godt,« men han glemmer ikke Zion. Han siger: »I mine hænder
har jeg tegnet Zion, hendes mure har jeg altid for øje« (se Es
49:13-16).

Gud har haft sit Zion for sine øjne fra før verden blev grundlagt.4

Herren har ikke skabt denne verden ved en tilfældighed. Han
har aldrig gjort noget ved en tilfældighed. Jorden er blevet skabt
med visse formål for øje, og et af disse formål var dens endelige
forløsning og oprettelsen af hans styre og rige på den i de sidste
dage som forberedelse til Herren Jesu Kristi styre, han hvis ret
det er at regere. Denne fastsatte tid er nu kommet. Den uddeling
står vi overfor. Vi lever midt i den.5

Intet kan hindre Kirken i at nå sit mål.

Denne kirke vokser fortsat. Det er den eneste sande kirke på
hele jorden. Dens historie begyndte, før verden blev grundlagt.
Den er blevet ved med at vokse og bliver større fra den dag, den
blev organiseret, og til nu ... Det er den allerhøjeste Guds hen-
sigt, at den skal stå på jorden i magt og herlighed og pragt, sådan
som Guds profeter forudså det i deres tid og generation. Den er
det rige, som Daniel så, og den skal fortsætte med at rulle frem,
indtil den fylder hele jorden (se Dan 2:34-35, 44-45; L&P 65:2).6

Vi tror, at denne kirke skal bane vejen for Kristi komme. Han
skal regere som konge, og denne kirke skal blive Guds rige, som
alle kristne beder om må komme, sådan at Guds vilje må ske på
jorden, således som den sker i himlen (se Matt 6:10).7
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Ingen magt på denne jord kan knuse denne kirke. Hvorfor?
Fordi Gud holder den i sine hænder. Han har grundlagt den, og
han har ved snesevis og atter snesevis af profeter lovet, at den
skal bestå.8

Da Joseph og Hyrum blev slået ihjel, gik »mormonismen« ikke
til grunde. Troen på Gud, håbet og kærligheden, Guds hus’ ordi-
nancer og det hellige præstedømmes magt gik ikke til grunde.
Alt dette havde himlens Gud bestemt.9

Guds rige nyder fremgang – ikke tilbagegang.10

Er der nogen sidste dages hellig eller noget andet menneske,
som nogen sinde har set denne kirke, eller dette rige, gå tilbage?
... Trods vore udfordringer har dette rige nydt fremgang og trivsel
dagen lang lige indtil nu. Skal det nogen sinde have tilbagegang?
Nej, aldrig. Herrens Zion står i al sin skønhed, magt og herlighed
skrevet i den almægtige Guds hænder, og han har den bestandigt
for sit åsyn. Hans forordninger står fast, og ingen kan ændre
dem.11

»Denne kirke er fortsat med at vokse ... Den er det rige, som Daniel så,

og den skal fortsætte med at rulle frem, indtil den fylder hele jorden.«
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Om end al mørkets magt skal strides mod os, er Herren dog
vor ven, og han vil stå os bi og give os styrke til at opbygge Zion
og udføre dette værk, indtil Menneskesønnen kommer. Fat der-
for mod ... Vi må alle være forenet i den sag, som vi kæmper for.
Hvis vi er det, skal vi sejre.12

Det har ikke altid været en dans på roser. Fra begyndelsen og
til i dag har vi været i krig og mødt modgang, men vi og verden
behøver ikke at bekymre os for »mormonismen«, for den skal
aldrig gå til grunde, førend Herren Jesus Kristus kommer i him-
lens skyer.13

Guld og sølv skal forgå, huse og jorder skal svinde bort, alt
timeligt skal forgå, men præstedømmet, frelsen, Guds rige og
profeti skal aldrig gå til grunde, men blive opfyldt.14

Vi er blevet holdt tilbage i åndeverdenen for

at opbygge Guds rige i denne uddeling.

Vi er blevet holdt tilbage i åndeverdenen i tusinder af år, for at
vi kunne leve i kødet i de sidste dage og opbygge Guds rige. Hvis
vi forstår det, hvad tænker vi sidste dages hellige da på? Vi har en
stor krig at kæmpe. Lucifer, morgenrødens søn, og alle hans hær-
skarer er forenet imod os. Sammenlignet med alle jordens ind-
byggere udgør vi blot en lille håndfuld. Gennem hele
verdenshistorie har der kun været få mænd og kvinder, som var
tilstrækkelig selvstændige til at forsage det onde og tjene Herren.
Men vi er fundet værdige til at blive talt blandt hans folk. Det er
derfor på tide, at vi vågner op, iklæder os Guds kraft og det hel-
lige præstedømme og højner dette præstedømme og får de vel-
signelser, som tilhører det.15

Der har aldrig været et folk som dette. Der har aldrig været et
værk som dette, siden Gud skabte verden. Jo vist, der var været
mennesker, som har forkyndt evangeliet, men i tidernes fylde
har Herren løftet sin hånd for at oprette sit rige. Dette er den sid-
ste uddeling. Han har ladet mænd og kvinder fremstå for at
udføre hans værk, og som jeg så ofte har sagt, er mange af os fra
denne verdens skabelse og til den generation, vi nu lever i, ble-
vet holdt tilbage i åndeverdenen.16
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Guds åbenbaringer i Bibelen, Mormons Bog samt Lære og
Pagter er ved at blive opfyldt. Vi er ved at opfylde dem. Så lad os
da, mens vi er her, være trofaste mod Gud, den store Elohim,
som er Gud for jøderne såvel som for ikke-jøderne. Han regner
med os og ikke med andre. Han regner med de sidste dages hel-
lige. Hvorfor? Fordi ingen andre har modtaget det evige evange-
lium i dets fylde. Ingen har sat sig for at opbygge dette rige. Min
tro og opfattelse af denne sag er, at vi blev udpeget, før verden
blev til – sådan som de fordums apostle blev det – til at komme
til verden i kødet og tage dette rige på os, og det må vi gøre eller
blive fordømt. Det er vores lod i dag. De himmelske skarer skuer
ned på os. Selv Gud og hans søn, Jesus Kristus, og alle apostlene
og profeterne, som har beseglet deres vidnesbyrd med deres
blod, iagttager dette folk. De lader deres røst lyde for jer, de iagt-
tager jeres gerninger, for de ved udmærket, at jeres bestemmelse
er at opbygge dette rige, at opbygge Zion og helliggøre det, hel-
liggøre jorden og berede verden til Menneskesønnens komme.17

Som sidste dages hellige har vi et storslået værk at udføre.

Joseph Smith ... kom som opfyldelse af en profeti og udførte
det, som blev forlangt af ham. Han lagde grundvolden til dette
værk, modtog præstedømmets og apostelembedets nøgler og
enhver nådegave i Kirkens organisation, som kræves for at
kunne videreføre den. Vi er kaldet til at bygge videre på den
grundvold, som han lagde.18

Hvis vi kunne åbne vores forstand og skue ud i fremtiden og
se dette rige og det, som det nødvendigvis må opnå, og hvad vi
må udrette, og de krige, vi må udkæmpe, ville vi helt bestemt se,
at vi står over for en stor opgave.19

Vores særlige kald er at opbygge Zion og berede dets indbyg-
gere til at stå på hellige steder, mens Herrens straffedomme udø-
ses over de ugudelige.20

Det er Guds hensigt og vilje, at de sidste dages hellige skal få
en klar forståelse af, at de står midt i Guds sidste storslåede udde-
ling til menneskene, og at de må få en klar forståelse af de ansvar,
som påhviler dem som aktører i den. Og de må aldrig glemme, at
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alle mørkets kræfter tilsammen aldrig vil kunne forpurre Guds
hensigter med hensyn til det værk, som han har løftet hånden for
at udføre i den tid og generation, vi lever i. De sidste dages hel-
lige må leve for Herrens åsyn på en sådan måde, at de forstår det
hverv, som påhviler os, og de ansvar, som vi må leve op til, for
Herren kræver visse ting af os i vor tid og generation, sådan som
han har krævet det af sit folk i enhver tidsalder, når han har givet
dem det evige evangeliums fylde og det hellige præstedømmets
magt og myndighed ...

Det er ligeledes Guds vilje, at vi skal betale vores tiende og
offergaver. Det er hans vilje, at vi skal adlyde visdomsordet. Det
er hans vilje, at vi skal holde budene og forkynde dem for andre.
Vi vil blive holdt ansvarlige for alt, hvad vi ikke fik gjort, men som
vi burde have gjort, såvel som alt, hvad vi gør. Vi må være ét af
hjerte og sind og ikke lade noget timeligt eller åndeligt skille os
fra vores kærlighed til Gud og vore medmennesker.

... Vi bør være forenet, og vi bør være optaget af hinandens vel-
befindende. Vi bør forkynde principperne i Kristi evangelium for
vore sønner og vore døtre såvel som for verden og berede os til
de forestående begivenheder, som omtales i de åbenbaringer,
som Herren har givet os. Han har allerede påbegyndt sin ger-
ning, sit forunderlige værk og under, blandt jordens indbyggere,
som omtalt af Esajas (se Es 29:14). Han trækker ikke hånden til-
bage, førend hans hensigter er blevet bragt til udførelse.21

Vi står over for et stort arbejde, og vi kan kun udføre det, hvis
vi lægger alle kræfter og alle talenter og evner i det. Vi må bede
Guds ånd om at hjælpe os, for uden denne Ånd formår vi kun
ganske lidt.22

Jeg vil sige jer, at når jeg kigger mig omkring og ser tilstanden
i verden på den ene side og det arbejde, som ligger foran os, på
den anden side, og det stade, som Guds rige må nå for at opfylde
dets endelige mål og Jesu Kristi åbenbaringer, må vores hoved-
opgave være at opbygge Guds rige og udbrede det ...

... Vi må stræbe efter at opbygge riget og ikke alene sikre os
vore egne velsignelser, men bestræbe os på at blive befriere på
Zions bjerg og forsøge at gøre alt det gode, vi kan, og anstrenge
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os for at fremme Zions sag og interesse i enhver stilling, som vi
er kaldet til at virke i.

Hvis vi handler således, giver Gud os fremgang, og vi skal
stedse have fred i sindet, og da skal intet holdes tilbage fra den,
som søger Guds riges retfærdighed og velsignelser, sådan som
Herren har sagt ...

... Vi står over for mange udfordringer, og der skal ske mange
omvæltninger på jorden, og riget vokser. Og jeg vil her formane
alle sidste dages hellige, som hører mig i dag, til at grunde over
jeres tilværelse og granske jeres hjerte og se, om I nyder yndest
hos Herren vor Gud. Og lad os derpå til stadighed øge vores tro,
håb, retfærdighed og ethvert dydigt princip, som er en forud-
sætning for, at vi kan klare enhver prøvelse, som vi måtte få for
at bevise, at vi er Guds venner – om vi vil holde pagten eller ej.
Vi vil blive prøvet fra nu af, og indtil Messias kommer, eller så
længe vi lever på jorden.23

De sidste dages hellige behøver ikke at frygte, hvis blot de vil
være tro mod de pagter, som de har sluttet med deres Gud, og

»Vores særlige kald er at opbygge Zion og berede

dets indbyggere til at stå på hellige steder.«
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nøje efterleve hans principper, der vil vejlede os, mens vi opbyg-
ger hans Zion.

Men hvis vi svigter vore pagter og lader hånt om de lærdomme,
som han har givet os, da kan I sidste dages hellige være forvisset
om, at vi er i stor fare. Guds hensigter bliver ikke forpurret, men
vi vil blive hjemsøgt, og de, som fremturer, skal blive forkastet og
nægtet enhver lod og del i de velsignelser, som er blevet lovet
Zion.24

Herren er med sit folk, men som sidste dages hellig tror jeg
ikke, at vi altid påskønner vore privilegier. Vi er blevet bedt om
at udføre et arbejde. Herren har lagt dette arbejde i vore hænder,
og vi bliver holdt ansvarlige over for himlene og jorden for, at vi
bruger de talenter – det lys og den sandhed – som vi har fået.25

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Gennemgå side 23-25. Hvordan er Joseph Smiths profeti ved
at gå i opfyldelse? Hvad kan vi lære af præsident Woodruffs syn?

• Hvorfor har profeterne set hen til denne uddeling? Hvorfor er
det vigtigt for os at forstå, at »vi lever midt i« den sidste udde-
ling? (Se side 25-26).

• Hvad mener vi, når vi vidner om, at vi tilhører »den eneste
sande kirke på hele jorden«? (Side 26; se også L&P 1:30).
Hvordan kan vi ydmygt delagtiggøre andre i denne sandhed?

• Hvad gør indtryk på dig, når du studerer præsident Woodruffs
lærdomme om Kirkens endelige skæbne? (Se side 26-28).

• Løb hurtigt side 27-28 igennem, og læg mærke til ting, som
skal forgå, og ting, som varer evigt. Hvilke forskelle er der på
det, som forgår, og det, som består?

• Læs præsident Woodruffs lære om, at vi er blevet »holdt tilbage
i åndeverdenen« for at blive født i denne uddeling (side 28-29).
Hvilke tanker gør du dig, når du grunder over disse udtalelser?
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• Se på billedet på side 31. Hvad har dette billede med opbyg-
ningen af Guds rige at gøre? Hvilke pligter har vi ifølge præsi-
dent Woodruff for at hjælpe til med at opbygge Guds rige? (Se
side 29-32).

• Læs det sidste afsnit på side 32. Hvilke privilegier nyder vi i
denne uddeling? Hvad tror du, det vil sige at »påskønne vore
privilegier«?

Relevante skriftsteder: L&P 6:32-34; 64:33-34; 121:26-32;
138:53-56
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Det hellige præstedømmes
magt og myndighed

Gud overdrager præstedømmet til sit folk 
til deres velsignelse og ophøjelse.

Fra Wilford Woodruffs liv

I sin ungdom længtes Wilford Woodruff efter at finde en kirke
med ægte præstedømmemyndighed – med »magt i himlene og
på jorden.«1 I en tale, han holdt i 1889, sagde han:

»Som barn gik jeg i søndagsskole ... I søndagsskolen læste jeg
Det Nye Testamente. Jeg lærte vers efter vers og kapitel efter kapi-
tel. Hvad lærte jeg af dette testamente? Jeg lærte om livets og frel-
sens evangelium. Jeg lærte om et evangelium, som havde magt i
himlene og på jorden. Jeg lærte, at Kirken bestod af profeter,
apostle, hyrder og lærere og med nogle til at hjælpe og andre til
at lede. Hvorfor? ›For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så
Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen
og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske,
en vækst, som kan rumme Kristi fylde‹ (se 1 Kor 12:28; Ef 4:11-13).

Det var, hvad jeg lærte, og det gjorde indtryk på mig. Jeg tro-
ede på det, skønt jeg aldrig havde hørt nogen præst eller teolog
på jorden forkynde det. I min tidlige ungdom gik jeg til møder i
næsten ethvert trossamfund, der fandtes. Engang var jeg til et af
disse stormøder, som undertiden blev holdt i Connecticut, hvor
40-50 præster fra forskellige trosretninger var samlet. De bad Gud
om en vækkelse og om mange andre ting. Ved dette møde fik alle
mulighed for at stille spørgsmål. Jeg var ikke ret gammel. Jeg rej-
ste mig, trådte ud på midtergangen og sagde til præsterne: ›Mine
venner, kan I sige mig, hvorfor I ikke argumenterer for den tro,
som engang blev forkyndt for de hellige? Kan I sige mig, hvorfor
I ikke fremfører det evangelium, som Jesus Kristus forkyndte, og
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Peter og Johannes helbreder en lam mand (se ApG 3). Den unge Wilford

Woodruff søgte »den tro, som engang blev givet de hellige« – en religion med

den samme »magt fra Gud«, som fandtes i Frelserens kirke i tidens midte.

som hans apostle forkyndte? Hvorfor argumenterer I ikke for en
religion, som giver jer magt for Gud, kraft til at gøre de syge
raske, til at gøre de blinde seende, til sætte den lamme i stand til
at gå, og som giver jer Helligånden og de nådegaver, som er ble-
vet tilkendegivet, siden verden blev skabt? Hvorfor lærer I ikke
folk de principper, som de gamle patriarker og profeter for-
kyndte, da de modtog åbenbaringer fra Gud? De fik besøg af
engle, de havde drømme og syner, og de modtog hele tiden
åbenbaringer, som ledte dem ad den sti, de skulle vandre.‹

Den øverste ældste sagde: ›Unge mand, du ville være meget
klog og kunne gøre megen nytte på jorden, hvis du ikke troede på
alt det vås. Alt dette blev givet menneskenes børn i verdens mørke
tidsaldre, og det blev givet netop for at oplyse menneskenes børn
på den tid, for at de måtte tro på Jesus Kristus. I dag lever vi i evan-
geliets strålende lys og har ikke brug for det.‹ Da sagde jeg: ›Så giv
mig verdens mørke tider tilbage. Giv mig de tider, hvor menne-
skene fik disse principper.‹«2
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Den 29. december 1833 hørte
Wilford Woodruff endelig evangeliet
blive forkyndt af Guds bemyndigede tje-
nere. Han har fortalt følgende: »For før-
ste gang i mit liv mødte jeg en ældste i
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.
Det var Zera Pulsipher. Han fortalte mig,
at han var blevet inspireret af Herren.
Han havde været i færd med at tærske i
sin lade, da Herrens røst talte til ham og
bød ham bryde op og rejse mod nord,
hvor Herren havde en opgave til ham.

Han bad sin nabo, bror [Elijah] Cheney, som var medlem af
Kirken, om at rejse med. De vandrede næsten 100 kilometer ... i
høj sne, og det første hus, de følte sig tilskyndet til at standse op
ved, var dér, hvor min bror og jeg boede. De trådte indenfor og
talte med min svigerinde. De fortalte hende, hvem de var, og hvad
deres ærinde var. De fortalte hende, at de var blevet tilskyndet til
at vandre mod nord, og at det først var, da de kom til dette hus, at
de følte sig tilskyndet til at standse op. Da de forkyndte deres lære,
sagde hun, at hendes mand og svoger var mænd, som troede på
disse principper, og at de havde bedt Gud om dem i årevis. De traf
aftalte om et møde i skolebygningen på farmen.

Da jeg kom hjem om aftenen, fortalte min svigerinde mig om
dette møde. Jeg havde været i færd med at trække tømmer op på
bredden af Lake Ontario (jeg var i trælastfaget), og jeg satte mine
heste på græs, sprang maden over og gik til mødet. Huset og går-
den var fyldt med mennesker. For første gang i mit liv lyttede jeg
til en evangelisk tale, som blev holdt af denne kirkes ældster. Det
var det, jeg havde søgt, siden jeg var dreng. Jeg inviterede mæn-
dene med hjem. Jeg lånte Mormons Bog og sad oppe hele nat-
ten og læste. Om morgenen sagde jeg til bror Pulsipher, at jeg
ville døbes. Jeg havde fået et vidnesbyrd om, at disse principper
var sande. Min bror og jeg ... blev døbt, og vi var de første, som
blev døbt i det amt.«3

Ældste Pulsipher døbte Wilford Woodruff i en bæk den 31.
december 1833 og bekræftede ham samme dag. Tre dage senere

Zera Pulsipher

K A P I T E L  4
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fik Wilford Woodruff Det Aronske Præstedømme og blev ordine-
ret til lærer. Det var begyndelsen på et livslangt virke i Herrens
tjeneste. Med et tilbageblik på den dag sagde han: »Min mission
begyndte med det samme.«4

Wilford Woodruffs lærdomme

Gud gør alle sine gerninger ved præstedømmets magt.

Jeg kender ikke noget emne i Kirken, som er vigtigere for jor-
dens indbyggere og for os selv, end det hellige præstedømme.5

Ved præstedømmets magt har Gud, vor evige Fader, organise-
ret alle verdener og forløst alle verdener, som nogen sinde er
blevet forløst. Ved det selv samme præstedømme har menne-
skene på jorden forrettet Kristi evangeliums ordinancer.6

Det hellige præstedømme er den kanal, gennem hvilken Gud
kommunikerer og handler med menneskene på jorden, og de
hellige budbringere, som har besøgt jorden for at kommunikere
med menneskene, er mennesker, som har haft og æret præste-
dømmet, mens de var i kødet, og alt, hvad Gud har ladet ske for
menneskenes frelse – fra mennesket blev skabt på jorden til ver-
dens forløsning – er sket og skal ske i kraft af det evige præste-
dømme.7

Herren har aldrig haft en kirke på jorden – siden den først
blev organiseret og indtil i dag – som ikke har været organiseret
ved åbenbaring, med apostle og profeter, hyrder, lærere og
nogle til at hjælpe og andre til at lede, som var udrustet med det
hellige præstedømme – den magt, som Gud delegerer til men-
neskene, og som giver dem myndighed til at handle for Gud. Og
uden dette præstedømme har intet menneske, siden verden blev
skabt, har ret til at forrette nogen af ordinancerne i hans hellige
hus, ej heller har noget menneske ret til dette præstedømme,
har vi fået at vide, medmindre han kaldes af Gud, som Aron blev
det, han som blev kaldet ved åbenbaring (se Hebr 5:4). Hvad er
hensigten med dette præstedømme? Det er at forrette evangeli-
ets ordinancer, det evangelium, som tilhører vor Fader i himlen,
den evige Gud, jødernes Elohim og ikke-jødernes Gud.8
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Ingen har myndighed fra Gud til at forrette livets og frelsens
ordinancer for menneskenes børn, [uden] ved det hellige præ-
stedømmes magt. Dette præstedømmes magt findes blandt de
sidste dages hellige.9

Præstedømmebærere skal bruge præstedømmet til at

tjene og opbygge Guds rige, ikke til at opbygge sig selv.

Hvilket stort ansvar det er at bære dette himmelske, evige præ-
stedømme! Og vi skal aflægge regnskab for det. Apostle, halv-
fjerdsere, højpræster, ældster og alle mænd, som bærer en del af
dette præstedømme, som er blevet givet os, skal stå til regnskab
for det.10

Vi har fået en opgave lagt på skuldrene. Det havde Joseph
Smith også, og Brigham Young, de tolv apostle, og det har vi alle,
og vi bliver fordømt, hvis vi ikke udfører den. Det går op for os,
når vi kommer på den anden side af sløret ... Jeg har ofte ønsket,
at jeg fuldt ud kunne fatte det ansvar, jeg har over for Gud, og det

Præsident Wilford Woodruff forkyndte, at præstedømmet er

»den magt, som Gud delegerer til menneskene, og som giver

dem myndighed til at handle for Gud.«
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ansvar, som påhviler enhver, som bærer præstedømmet i denne
generation. Men jeg vil sige jer, brødre, at jeg tror, at vi er for
optaget af det verdslige. Som bærere af det hellige præstedømme
i denne generation forstår vi ikke i det omfang, som vi burde, det
store ansvar, vi er under over for Gud og den høje himmel såvel
som over for jorden. Jeg tror, at vi er for langt fra Herren.11

Hvis vi ... som bærer det hellige præstedømme, bruger dette
præstedømme i nogen anden hensigt end at opbygge Guds rige,
ja, hvis vi gør det, mister vi vores magt ... Det har mange forsøgt
– mænd med høje embeder i præstedømmet, sågar apostelem-
bedet – at opbygge sig selv med præstedømmets myndighed. Og
hvor er de henne? Da er deres magt og myndighed borte ... Lad
os tænke over dette. Det siger jeg også til mig selv. Jeg siger det
samme til apostlene, halvfjerdserne og højpræsterne. Man kan
ikke bruge præstedømmet med noget andet formål under him-
len end at opbygge riget og gøre Guds vilje, og hvis man forsø-
ger at handle på anden måde, mister man sin magt.12

Jeg har altid med stor interesse læst den åbenbaring, som
blev givet Joseph Smith som svar på hans bøn i fængslet i
Liberty (se L&P 121:34-46). Jeg har altid ment, at denne åben-
baring fra Gud til denne mand, endskønt den kun består of
nogle få sætninger, rummer lige så vigtige principper som
nogen anden åbenbaring fra Gud til menneskene. Han lod
Joseph forstå, at denne bar præstedømmet, hvilket præste-
dømme var efter Guds orden og efter Melkisedeks orden, det
selv samme præstedømme, ved hvilket Gud selv udførte alle
sine gerninger i himlene og på jorden, og alle, som bar dette
præstedømme, besad den samme magt. De, som bar dette præ-
stedømme, kommunikerede med himlene, havde magt til at
flytte himlene, havde magt til at udføre himlenes værk, og når
nogen højnede dette kald, gav Gud sine engle befaling, og hans
virke blev ledsaget af magt og kraft både i denne verden og i
den tilkommende. Men hvis nogen bruger dette præstedømme
i nogen anden hensigt end at opbygge Guds rige, i hvilken hen-
sigt det blev givet, unddrager himlene sig, magten i præste-
dømmet forsvinder, og han overlades til at vandre i mørke og
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ikke i lyset, og dette er årsagen til frafald blandt alle menne-
sker, såvel i denne generation som i enhver anden.13

Vi har fået præstedømmet overdraget os, men hvis vi ikke bru-
ger det rigtigt, bliver vi bragt under fordømmelse. Lad os derfor
ranke ryggen og tage riget på os. Lad os arbejde på at få
Helligånden – Jesu Kristi evangeliums magt – som er lagt i vore
hænder, for hvis vi gør det, velsigner Gud os i vore anstrengelser.14

Herren støtter enhver, som bærer en del af præstedømmet,
hvad enten han er præst, ældste, halvfjerdser eller apostel, hvis
han højner sit kald og gør sin pligt.15

Jeg blev engang meget glad, da jeg så en gruppe diakoner
højne deres kald ... De gik gennem [deres] by og flækkede
brænde for alle enkerne i byen. Stavspræsidenten, bror [George]
Teasdale, havde omkring 12 rummeter brænde liggende på sin
grund, og en aften, hvor han kom hjem, opdagede han, at det var
forsvundet. Han spekulerede på, hvad der var blevet af det, og da
han kiggede sig omkring, fandt han det hele i brændeskuet i flæk-
ket stand. De højnede på fremragende vis deres kald her.

I dag lever vi i nogle henseender under særlige forhold. Vi må
sætte vores lid til Herren og gøre det rette. Jeg ved, at præste-
dømmet er blevet givet til at frelse menneskene og forrette ordi-
nancerne, både for de levende og de døde. Titusinder er blevet
forløst i åndeverdenen af deres efterkommere, som lever i kødet
og bærer nøglerne til deres dødes frelse. Gud har ladet befriere
på Zions bjerg fremstå, mens kongemagten tilhører Herren, som
profeten Obadias har sagt (se Obad 1:21). Dette folk er i færd
med dette arbejde nu. Herren er med jer, og jeres forfædre i
åndeverdenen jubler. Lad os derfor være trofaste, mens vi er her.
Gud har udpeget os til at bære dette præstedømme. Af de ... mil-
lioner af mennesker, som lever på jorden, har Herren udvalgt
denne håndfuld mænd til at bære det, til at ordinere, til at orga-
nisere, til at advare verden og til at forkynde evangeliet for dem.
Jeg håber, at mine brødre, som bærer dette præstedømme, hu-
sker på, hvor dyrebart det er ...

... Lad os være trofaste. Lad os ikke miste grebet om præste-
dømmet, ej heller om Guds rige. Lad os bede til Herren i løndom
og påkalde hans hellige navn. Det er kilden til vores styrke.16
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Hvis vi er tro mod vore pagter og ansvar,

modtager vi præstedømmets velsignelser

i dette liv og i det tilkommende.

Når Herren skænker menneskenes børn gaver i forbindelse
med præstedømmet, har de, som modtager disse gaver, ansvar
for, hvordan de bruger dem.17

Når en apostel eller en præsident, en biskop eller enhver, som
bærer præstedømmet fungerer, virker han med myndighed fra
Herren Jesus Kristus. Da har dette præstedømme virkning, og
alle velsignelser, som en af Guds tjenere overdrager menneske-
nes børn, vil træde i kraft både i dette liv og i det tilkommende.
Hvis jeg får en velsignelse af det hellige præstedømme, eller hvis
jeg får en velsignelse af en patriark, rækker disse gaver og vel-
signelser ind i den næste verden; og hvis jeg er tro mod mine
pagter i dette liv, kan jeg gøre krav på enhver velsignelse, som er
blevet udtalt over mig, fordi den myndighed, hvorved de blev
udtalt, er skænket af Gud, og det er ved den, at den Allerhøjestes
sønner forretter livets og frelsens ordinancer for menneskenes

»Hvilket stort ansvar det er at bære dette himmelske, evige præstedømme!«
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børn, og disse officielle handlinger står ved magt for disse men-
nesker hinsides graven såvel som i dette liv. Det er de sande
skatte. Det er de skatte, som varer ved i al evighed, og i kraft af
disse velsignelser, som evangeliet giver os, har vi magt til at få
vores legeme tilbage og beholde vores identitet i evigheden. Ja,
dette kan vi gøre krav på i kraft af det hellige præstedømme.18

Jeg tænker ofte på de løfter, som er blevet givet vedrørende
præstedømmet. I en åbenbaring om dette emne siger Herren
følgende: »Thi de, der er trofaste og får disse to præstedømmer,
hvorom jeg har talt, og som ærer deres kaldelse, bliver hellig-
gjort ved Ånden til deres legemers fornyelse ... Alt det, som min
Fader har, gives ham. Derfor modtager alle de, som får præste-
dømmet, denne min Faders ed og pagt, som han ikke kan
bryde eller ophæve« (se L&P 84:33-40). Jeg spørger somme
tider mig selv: Fatter vi dette? Fatter vi, at hvis vi holder præ-
stedømmets lov, bliver vi Guds arvinger og Jesu Kristi medar-
vinger? Jeg klar over, at vi hverken har set eller hørt eller med
hjertet har fattet den herlighed, som er holdt i beredskab til de
trofaste (se 1 Kor 2:9).19

Hvilken slags mænd og kvinder, som er kaldet til at tage del i
dette sidstedages-værk, bør vi da være? Vi bør være mænd og
kvinder, som nærer tro, og som er trofaste mod den sandhed,
som er blevet åbenbaret og overdraget os. Vi bør være mænd og
kvinder, som er loyale over for Gud og hans hellige præste-
dømme, tro mod ham og tro mod hinanden. Vi bør ikke lade hus
eller jord, guld eller sølv eller noget af denne verdens gods
aflede os fra den store opgave, som Gud har sendt os herned for
at udføre. Vores mål er højt, vores skæbne er storslået, og vi må
aldrig skuffe vor Fader eller de himmelske skarer, som våger over
os. Vi bør ikke skuffe de millioner i åndeverdenen, som også
våger over os med en interesse og en ængstelse, som vi næppe i
vores hjerte kan fatte. Dette er store og prægtige ting, som Gud
kræver af os. Vi ville ikke være værdige til frelse, og vi ville ikke
være værdige til evigt liv i Guds rige, hvis noget kunne bortlede
os fra sandheden eller fra vores kærlighed til den.20
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Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Hvilke indtryk ledte den unge Wilford Woodruff til at søge den
sande kirke? (Se side 34-37). Hvilken sammenhæng er det
mellem disse indtryk og præstedømmet?

• Gennemgå side 37-38, og læg mærke til, hvad Herren lader
udføre ved præstedømmets magt. Hvordan tager en præste-
dømmebærer del i Herrens værk?

• Hvorfor er det vigtigt for både mænd og kvinder at lære om
præstedømmet?

• Hvordan har præstedømmet været en velsignelse for dig?

• Hvilke specifikke principper finder du i præsident Woodruffs
lærdomme om en præstedømmebærers ansvar? (Se side
38-40).

• Hvilke holdninger og handlinger får ifølge præsident Woodruff
himlene til at unddrage sig en præstedømmebærer? Hvorfor er
det umuligt for en mand at bruge præstedømmet til personlig
vinding? (Se side 38-40; se også L&P 121:34-40). Hvordan må
en præstedømmebærer leve for at have »magt til at udføre him-
lenes værk«? (Se side 39-40; se også L&P 121:41-46).

• Hvad vil det sige at højne et kald i præstedømmet? (Se side 
40). Hvilke eksempler har du set på brødre, som højner deres
kald i præstedømmet?

• Gennemgå det sidste afsnit i kapitlet (side 41-42). På hvilke
måder bringer præstedømmet velsignelser både i dette liv og
i det tilkommende?

Relevante skriftsteder: Joh 15:16; Hebr 5:4-6; Alma 13:1-20; L&P
84:17-48; 107:18-20; 5. trosartikel
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Helligånden og
personlig åbenbaring

Alt efter vores trofasthed, kan Helligånden
oplyse os, vejlede os og lede os til evigt liv.

Fra Wilford Woodruffs liv

I oktober 1880 fortalte præsident Wilford Woodruff de hellige, at
han for nylig var blevet besøgt af præsident Brigham Young, som
døde i 1877, og af præsident Heber C. Kimball, som døde i 1868.
»Da vi kom til vores bestemmelsessted,« fortalte præsident
Woodruff, »bad jeg præsident Young om at undervise os. ›Nej,‹
sagde han, ›jeg har aflagt mit sidste vidnesbyrd i kødet. Jeg skal
ikke mere tale til dette folk. Men jeg er kommet for at tale med
dig,‹ sagde han. ›Jeg er kommet for at våge over dig og for at se,
hvad medlemmerne foretager sig.‹ Derpå sagde han: ›Jeg ønsker,
at du skal forklare medlemmerne – og du bør også selv følge dette
råd – at de må arbejde og leve på en sådan måde, at de kan få
Helligånden, for uden den kan I ikke opbygge riget. Uden Guds
Ånd er I i fare for at vandre i mørket og i fare for ikke at kunne leve
op til jeres kald som apostle og ældster i kirken og Guds rige.‹«1

Dette råd var ikke nyt for præsident Woodruff. Blandt sine
brødre var han kendt som »en mand, der var modtagelig for
Herrens Ånd, en mand, der blev ledet af inspiration i udførelsen
af sine pligter i langt højere grad end nogen visdom eller døm-
mekraft, som han selv besad.«2 Han fortalte ofte om en åndelig
oplevelse, som han havde haft, mens han og hans familie var på
vej til det østlige USA, hvor han var blevet kaldet til at udføre en
mission. Han sagde:

»En aften kørte jeg min hestevogn ind på gårdspladsen hos
bror Williams [et lokalt medlem af Kirken]. Bror Orson Hyde [fra
De Tolvs Kvorum] kørte i en vogn ved siden af mig. I min vogn
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sad min hustru og mine børn. Da jeg havde sat hestene på græs
og havde spist til aften, lagde jeg mig til at sove i vognen. Jeg
havde kun ligget der et øjeblik, da Ånden sagde: ›Stå op og flyt
vognen.‹ Jeg fortalte min hustru, at jeg måtte stå op og flytte vog-
nen. ›Hvorfor?‹ spurgte hun. ›Det ved jeg ikke,‹ sagde jeg. Det var
alt, hun spurgte mig om i sådanne tilfælde. Når jeg fortalte hende,
at jeg ikke vidste hvorfor, var det nok for hende. Jeg stod op og
flyttede vognen ... Jeg så mig omkring og gik i seng. Ånden lød
igen: Gå hen og flyt hestene væk fra egetræet. ... Jeg gik hen og
flyttede hestene over i en lille nøddelund. Så gik jeg igen i seng.

En halv time senere kom der en hvirvelvind, som knækkede
egetræet en halv meter over jorden. Det blæste hen over tre eller
fire hegn og landede på gårdspladsen i nærheden af bror Orson
Hydes vogn og lige der, hvor min havde stået. Hvad ville der ikke
have været sket, hvis jeg ikke havde lyttet til Ånden? Min hustru,
mine børn og jeg selv ville uden tvivl være blevet slået ihjel. Det
var den stille, sagte røst, jeg hørte – ikke noget jordskælv, ingen
torden, ingen lynild, men Guds Ånds stille, sagte røst. Den red-
dede mit liv. Det var åbenbaringens ånd.«3

Præsident Woodruff lagde vægt på, at alle Kirkens medlemmer
lod sig vejlede af Helligånden – at de søgte personlig åbenbaring.
Han sagde: »Guds kirke kunne ikke overleve en dag uden åben-
baring.«4

Wilford Woodruffs lærdomme

Helligånden er en ånd, som vidner om Gud Faderen,

om Jesus Kristus og om evangeliets sandhed.

Helligånden er en af personerne i Guddommen. Gud Faderen
og Gud Sønnen har hver især et tabernakel [et legeme af kød og
knogler], og Gud selv har skabt mennesket i sit eget billede. Men
Helligånden er en ånd, som vidner for menneskenes børn om
Faderen og Sønnen (se L&P 130:22).5

Hvad er det største vidnesbyrd nogen mand eller kvinde kan
have om, at dette er Guds værk? Jeg vil fortælle jer, hvad det stør-
ste vidnesbyrd er, som jeg har haft. Det sikreste vidnesbyrd er
Helligåndens vidnesbyrd, et vidnesbyrd om Faderen og Sønnen.6

K A P I T E L  5
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Mennesker kan med deres lumskhed og rænker bedrage vore
øjne og vore ører, men Helligånden fører aldrig nogen bag lyset.7

I Skriften står der, at der er en ånd i mennesket, den
Almægtiges ånd, som giver ham indsigt (se Job 32:8). Det er efter
dette princip, at vi bliver fortrolige med sandheden og evangeli-
ets kraft, som vi har modtaget. Det evige livs principper tilkende-
gives for os ved Helligåndens inspiration, for denne Ånd hviler på
os, den taler til vore tanker, og hvis vi giver agt på det, den lærer
os, og har de rette følelser, forstår vi tydeligt tingene, som de er.8

Enhver trofast sidste dages hellig kan modtage

Helligåndsgaven, som er den største gave nogen kan

få i dette liv.

Enhver person, som har omvendt sig fra sine synder og er ble-
vet døbt til syndernes forladelse efter Guds orden og i lighed med

»Enhver trofast mand og kvinde og ethvert barn, som er gammelt nok

til at tage imod Kristi evangelium,« kan modtage Helligåndsgaven.
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Jesus Kristus, som blev begravet i vandet i lighed sin død og steg
op i lighed med sin opstandelse, har ret til Helligånden. Den er
blevet ham lovet, og den tilhører ham. Det er alle menneskers ret
at have den, og hvis de modtager Helligånden og [hans] gaver,
modtager de inspiration, lys og sandhed. De får øjne at se med,
ører at høre med og hjerte at forstå med.9

Hvis I har Helligånden hos jer – og det bør I have – kan jeg sige
jer, at der ikke findes nogen større gave, ej heller nogen større
velsignelse, ja, der gives ikke noget større vidnesbyrd til nogen på
jorden. Man kan blive betjent af engle, man kan opleve mange
mirakler, man kan opleve mange undere på jorden, men jeg vil
hævde, at Helligåndsgaven er den største gave, som kan skænkes
noget menneske. Det er ved denne kraft, at vi har udrettet, hvad
vi har. Det er den, som bærer os oppe gennem alle forfølgelser,
prøvelser og trængsler, som vi udsættes for.10

Enhver mand eller kvinde, som har sluttet sig til Guds kirke og
er blevet døbt til syndernes forladelse, har ret til åbenbaring, har
ret til, at Guds Ånd bistår dem i deres arbejde, i deres betjening
af deres børn samt i deres rådgivning af deres børn og af dem,
som de er kaldet til at præsidere over. Helligånden er ikke forbe-
holdt mænd, ej heller apostle eller profeter. Den tilhører enhver
trofast mand og kvinde og ethvert barn, som er gammelt nok til
at tage imod Kristi evangelium.11

Vi må blive fortrolige med Helligåndens stille, 

sagte røst – åbenbaringens røst.

Der er en fastlagt måde ... hvorpå åbenbaring fra Herren mod-
tages til at lede hans kirke. Men der er kun ét menneske på jor-
den ad gangen, som besidder denne magt. Men hvert enkelt
medlem har ret til at få åbenbaring fra Herren til vejledning for sit
eget liv og til at vidne for ham om sandheden af Kirkens officielle
lærdomme og beslutninger.12

Hvad er åbenbaring? Det er Helligånden, som inspirerer et
menneske. Joseph Smith sagde på sin tid til bror John Taylor:
»Bror Taylor, giv agt på Guds Ånds hvisken, giv agt på Åndens til-
skyndelser til dig, og før dem ud i livet, så bliver [dette] et åben-
baringsprincip for dig, og du kommer til at kende og forstå denne
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Ånd og kraft.« Det er nøglen, grundlaget for al åbenbaring ... Jeg
har selv stræbt efter at blive fortrolig med denne Ånd og med at
lære, hvordan den virker.13

Hvor mange af jer har fået åbenbaring? Hvor mange af jer har
hørt Guds Ånd – den stille, sagte røst – hviske til jer? ... Jeg har fået
mange vidnesbyrd, siden jeg tilsluttede mig denne kirke og dette
rige. Jeg er fra tid til anden blevet velsignet med visse nådegaver,
visse åbenbaringer og betjeninger, men hos dem har jeg aldrig
fundet noget, jeg kunne sætte større lid til end til Helligåndens
stille, sagte røst.14

Menneskene er tilbøjelige til at skue for højt eller forvente noget
opsigtsvækkende, at de ofte går glip af Guds Ånd og den Almægtiges
inspiration. Det er ikke i stormen eller jordskælvet, at vi skal søge
Guds Ånd, men i den stille, sagte røst (se 1 Kong 19:11-12).15

Takket være Helligåndsgaven modtager vi velsignelser,

som vejleder os nu og bereder os til evigt liv.

Man kan skænke enhver mand eller kvinde al den rigdom og
herlighed, som hjertet kan begære, og er de tilfredse? Nej. De
føler stadig en smertende tomhed. Vis mig derimod en betler på
gaden, som har Helligånden hos sig, og hvis sjæl er fyldt af denne
Ånd og kraft, så skal jeg vise jer et menneske, som har fred i sin-
det, og som virkelig er rig, og som ejer en glæde, som ingen kan
opnå på nogen anden måde.16

Når vi nyder Helligånden, og når vi bestræber os på at efterleve
vores religion her på jorden, er vi de lykkeligste mennesker på
Guds fodskammel, uanset hvilken situation vi befinder os i. For
mig betyder det ikke noget, om vi er rige eller fattige, om vi er lyk-
kelige eller trængte, for hvis et menneske efterlever sin religion
og nyder Guds yndest og Ånd, gør det for ham ingen forskel,
hvad der sker på jorden. Der kan være jordskælv, krig, brand eller
sværd i landet, men han føler sig tryg. Det er sådan, jeg føler.17

Enhver, som tager imod denne Ånd, har en indre talsmand –
en leder, som styrer og vejleder ham. Denne Ånd åbenbarer, dag
for dag, for enhver, som nærer tro, de ting, som er til hans gavn
... Det er denne inspiration fra Gud til sine børn i enhver æra,
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som er en af de gaver, der er nødvendige for at bære mennesket
oppe og sætte det i stand til at vandre ved tro og til at gå fremad
og adlyde alle de bud og befalinger og åbenbaringer, som Gud
har givet sine børn for at vejlede dem i livet.18

Enhver bør stræbe efter at få Guds Ånd og derpå følge dens
tilskyndelser. Dette er åbenbaring. Det betyder ikke noget, hvad
Ånden byder jer, for den byder jer aldrig gøre noget, som er
forkert.19

Vi er omgivet af ... onde ånder, som strider mod Gud og mod
alt, som søger at opbygge Guds rige, og vi har brug for, at
Helligånden sætter os i stand til at overvinde disse kræfter ...

... Det er den Ånd, vi må have for at kunne bringe Guds hen-
sigter til udførelse på jorden. Vi har mere brug for den end for
nogen anden gave ... Vi er omringet af fjender, omsluttet af mørke
og fristelser, og vi har brug for at være vejledt af Guds Ånd. Vi må
bede til Herren, indtil vi får Talsmanden. Den bliver os lovet, når
vi bliver døbt. Den er lysets, sandhedens og åbenbaringens ånd
og kan være hos os alle samtidig.20

I vil opdage, at hvis vi nogen sinde forsøger at gøre andet end
det, som Helligånden tilskynder os til, forvilder vi os ind i tågen
og ind i mørke og trængsel og kommer bort fra den vej, som vi
følger. Hver dag, vi lever, har vi brug for, at Herrens kraft – kraf-
ten fra hans Hellige Ånd og styrken fra præstedømmet – er med
os, så vi kan vide, hvad vi skal gøre. Og hvis vi vil leve på denne
måde for Herrens åsyn, åbenbarer Ånden fra dag til dag for os,
hvad vore pligter er. Det betyder ikke noget, hvad vi er i færd
med. Vi bør først finde ud af, hvad Herrens vilje er, og derpå gøre
den. Da bliver vores arbejde veludført og antageligt for Herren.21

Gennem hele mit liv og mit arbejde har jeg hver gang, når
Herrens Ånd har budt mig gøre et eller andet, altid erfaret, at det
var rigtigt at gøre det. Ved den kraft er jeg blevet bevaret ... I må
have åbenbaringens ånd hos jer. Og når I får den, kan I være
trygge, og I vil gøre nøjagtig det, som Herren ønsker af jer.22

Tanken om, at vi kan adlyde evangeliet samt blive helliggjort og
beredt derved til at arve evigt liv, er et af de herligste principper,
som nogen sinde er blevet åbenbaret for menneskene ... Vi har da



51

K A P I T E L  5

et håb, som verden ikke kender til, og som de ikke kan fatte.
Medmindre de fødes af Guds Ånd, kan de end ikke se Guds rige, og
de kan ikke komme ind i det, medmindre de fødes af vand og af
Ånd (se Joh 3:5), og derfor kan de ikke opleve de glædelige for-
ventninger og det håb, som vi nærer. De åbner ikke deres øjne, ører
og hjerte, så de kan se, høre og føle kraften i Kristi evangelium.23

Det er vores privilegium at følge tilskyndelserne fra Herrens
Ånd og at lade den være vores vejleder og følgesvend, og ved at
gøre det skal himlens velsignelser skænkes os lige så hurtigt,
som vi er parate til at tage imod dem.24

Åndens stadige ledsagelse kræver vores

stadige indsats og trofasthed.

Jeg er meget opsat på ... at vi som et folk udfører vores pligt,
efterlever vores religion, bevarer troen og vandrer for Herren på
en sådan måde, at Helligånden kan være vores stadig ledsager og
lede os i fremtiden. Det er min bøn og mit ønske.25

Værdige sidste dages hellige kan modtage Helligånden, som »bistår dem

i deres arbejde, i deres betjening af deres børn samt i deres rådgivning

af deres børn og af dem, som de er kaldet til at præsidere over.«
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Jeg ved, at det kræver, at vi til stadighed strider, arbejder og er
trofaste for Herren, for at vi kan bevare Helligåndens følgeskab,
og at vi lever sådan, at vi kan opnå disse velsignelser.26

Der er intet, som vi bør anstrenge os mere for at opnå, mens
vi lever i kødet, end Guds Ånd, Helligånden, Talsmanden, som vi
har ret til at modtage, når vi adlyder evangeliets vilkår.27

Det store løfte, som er knyttet til forkyndelsen af evangeliet,
som det er blevet åbenbaret fra himlen i vor tid, er, at
Helligånden skal blive overdraget den oprigtigt angrende, som
adlyder dens hellige ordinancer. Gennem Helligånden formidles
kundskab om det forgangne, det nuværende og det tilkom-
mende, og Faderens tanker og vilje kundgøres. På denne måde
åbenbarer den Almægtige sine hensigter for dem, som adlyder
hans bud, og hvis levned er rent og antageligt for ham, så de kan
blive beredt til alle begivenheder og prøvelser, som måtte
komme på deres vej.

Hvis der er medlemmer af Kirken, som ikke af egen erfaring
ved, at dette er sandt, kan de være sikre på, at de ikke lever op
til deres privilegier. Alle hellige bør være i tæt kontakt med
Helligånden og gennem den med Faderen, ellers er der fare for,
at det onde får magt over dem, og at de falder fra undervejs.

Derfor siger vi til de sidste dages hellige: Helligånden dvæler
ikke i et uhelligt tabernakel. Hvis I vil nyde den fulde styrke af
jeres religion og dens gaver, må I være rene. Hvis I har svagheder
eller har begået tåbeligheder og synder, må I omvende jer fra
dem, I må oprigtigt aflægge dem. Vi kan ikke behage Gud på
nogen anden måde. Hans navn er »Hellighedens Mand« (se
Moses 6:57), og han glæder sig, når hans børn bestræber sig på at
være rene.28

Hvis vi ikke modtager åbenbaring, er det fordi, vi ikke lever,
som vi burde leve, og fordi vi ikke højner vore [kald i] præste-
dømmet, som vi burde. Hvis vi gjorde det, gik vi ikke glip af
nogen åbenbaring, og ingen ville være gold eller ufrugtbar.29

Lad os aflægge alle misgerninger og alle vaner, som hindrer os
i at føle fællesskab med Gud ... Hvis disse småting har en tendens
til at hindre vore glæder og forringe os i Herrens øjne, bør vi
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lægge dem fra os og vise, at vi er fast besluttet på at gøre vor him-
melske Faders vilje og at udføre det arbejde, som det påhviler os
at udføre ... Når jeg gør noget, som hindrer mig i at nyde Herrens
Ånd, kaster jeg det af mig, så snart jeg lægger mærke til det.30

Vi stræber efter at adlyde Guds celestiale lov. Vi forkynder Jesu
Kristi evangelium og anstrenger os for at efterleve dets princip-
per. Spørgsmålet er så, om det kan betale sig for os at gøre det?
Kan de betale sig at være trofast? Kan det betale sig at underkaste
sig alle prøvelser og trængsler og forfølgelse og selv døden for
Guds riges skyld, for frelse og evigt liv, den største af alle gaver,
som Gud kan skænke menneskenes børn? Ja, det kan det, og jeg
håber, at de sidste dages hellige, at alle øvrighedspersoner, ja, at
vi alle vil være trofaste for Herren, at vi vil huske vore bønner,
anstrenge os for Helligånden, anstrenge os for at komme til at
kende Guds tanker og vilje, så vi kan kende den rette sti at van-
dre ad, så vi kan opnå Herrens Ånd og Helligånden, og så vi kan
overvinde verden og højne vores kald, indtil vi når gennem
denne prøvetid.31

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Hvad lærer du af beretningerne på side 45-46?

• Hvad har du lært om Helligånden og hans roller, mens du har
studeret dette kapitel?

• Gennemgå det andet hele afsnit på side 48. Hvorfor kan vi
betragte Helligåndsgaven som »den største gave«, vi kan mod-
tage i dette liv? Gennemgå det sidste afsnit i kapitlet ovenfor.
Hvordan bereder Helligånden os til evigt liv, »den største af
alle gaver«?

• Hvordan kan præsident Woodruffs lærdomme gøre os bedre til
at genkende Helligåndens tilskyndelser? (Se side 46-47, 48-50;
se også L&P 6:15, 22-23; 11:12-14). Hvorfor er det vigtigt at
huske på, at Helligånden som regel taler med en »stille, sagte
røst«?
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• Læs afsnittet, som begynder nederst på side 49. Hvilke »sande
skatte« kan vi få, når vi har Helligånden hos os? (Se side 49-
51). 

• Tænk på en oplevelse, hvor du blev vejledt af Helligånden. På
hvilke måder har Helligåndens ledsagelse været en velsignelse
for dig?

• Gennemgå sidste afsnit i kapitlet (side 51-53). Hvorfor må vi
anstrenge os konstant for til stadighed at være vejledt af
Helligånden? Hvad kan hindre os i at føle Helligåndens til-
skyndelser? Hvad kan få os til at føle Helligånden?

Relevante skriftsteder: Joh 14:26; 15:26; 16:13; 1 Kor 2:9-14;
1 Nephi 10:17-19; 2 Nephi 32:1-5; Moroni 10:5; L&P 8:2-3; 14:7

Noter

1. The Discourses of Wilford Woodruff,
udv. G. Homer Durham, 1946,
s. 290; se også side 289.

2. Joseph F. Smith, Evangeliske lær-
domme, s. 143.

3. Deseret Weekly, 5. september 1891,
s. 323.

4. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 61.

5. Deseret Weekly, 21. september 1889,
s. 393.

6. Deseret News: Semi-Weekly, 7. sep-
tember 1880, s. 1.

7. Deseret News: Semi-Weekly, 30. juli
1878, s. 1.

8. Deseret News, 26. juni 1861, s. 130.
9. Deseret News: Semi-Weekly, 2. maj

1876, s. 4.
10. Deseret Weekly, 6. apr. 1889, s. 451.
11. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 53.
12. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 54.
13. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 45-282.
14. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 45.
15. Wilford Woodruffs dagbog, 20. januar

1872, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages
Helliges arkiv.

16. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 5.

17. Deseret News: Semi-Weekly, 20. juli
1875, s. 1.

18. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 7-282.

19. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 293-294.

20. Deseret Weekly, 7. november 1896,
s. 643.

21. Deseret News, 4. marts 1857, s. 411.
22. Conference Report, april 1898, s. 31.
23. Deseret News: Semi-Weekly, 4. marts

1873, s. 3.
24. Deseret News, 26. december 1860,

s. 338.
25. Deseret Weekly, 6. marts 1897, s. 371.
26. Deseret News: Semi-Weekly, 20. juli

1875, s. 1.
27. Contributor, august 1895, s. 637.
28. »Epistle«, Woman’s Exponent,

15 april 1888, s. 174; fra et brev
skrevet af præsident Woodruff på
vegne af De Tolvs Kvorum.

29. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 51.

30. Deseret News, 26. februar 1862, s. 274.
31. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 129.



55

K A P I T E L  6

Undervis og lær ved Ånden

Vi har brug for, at Helligånden vejleder os, når vi
lærer om evangeliet og underviser andre i det.

Fra Wilford Woodruffs liv

Som forberedelse til en konference i oktober 1855 bad ældste
Wilford Woodruff i en bøn om at blive vejledt til at finde ud af,
hvad han og hans brødre skulle forkynde for medlemmerne.
Som svar på sin bøn modtog han følgende åbenbaring: »Lad
mine tjenere få Helligånden og bevare min Ånd hos sig, så skal
den fortælle dem, hvad de stedse skal undervise medlemmerne
i. Og forman medlemmerne til bevare min Ånd hos sig, så skal de
blive i stand til at forstå Herrens ord, når de får det forkyndt.« 1

Præsident Woodruff havde et stort vidnesbyrd om dette princip
og indledte ofte sine konferencetaler med at give udtryk for sit
ønske om at måtte undervise ved Helligåndens kraft. Derudover
mindede han ofte de hellige om deres pligt til at lytte og lære ved
samme kraft. Han sagde engang: »Vi er alle afhængige af Herrens
Ånd, af åbenbaring, af inspiration, af Helligånden, når vi skal
undervise de mennesker, som vi er kaldet til at tale til, og hvis
Herren ikke giver mig Helligånden denne eftermiddag, så lover
jeg jer alle, [at] I kommer ikke til at høre ret meget fra bror
Woodruff.«2

Wilford Woodruffs lærdomme

Vi må kun forkynde evangeliet efter

Helligåndens inspiration.

Hverken jeg eller nogen anden er i stand til at undervise men-
neskenes børn og opbygge dem i Jesu Kristi evangelium uden
Helligånden, uden åbenbaring og uden den almægtige Guds
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Når vi underviser i evangeliet, må vi søge Ånden, så vi kan følge 
Jesu eksempel. Når vi mødes for at lære om evangeliet, må vi være 

opmærksomme og trofaste, sådan som Maria var det, da hun
»satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord« (se Luk 10:38-42).
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inspiration. Derfor beder jeg de sidste dages hellige om deres
tro og bønner. Ligesom enhver anden, som forsøger at forkynde
det, der hører Himmeriget til, har jeg brug for, at Guds Ånd hjæl-
per mig.3

Det er min overbevisning, at ingen – hverken i denne eller
nogen anden generation – kan undervise og opbygge jordens
indbyggere uden inspiration fra Guds Ånd. Som et folk er vi kal-
det til forskellige stillinger ... hvor vi i al vor forvaltning og arbejde
har forkyndt, at det er nødvendigt at erkende Guds hånd i alle
ting. Vi føler, at det er nødvendigt i dag. Jeg ved, at jeg ikke kan
undervise hverken sidste dages hellige eller verden uden Guds
Ånd. Det er, hvad jeg ønsker ... og derudover jeres tro og bønner,
så mine tanker må blive ledt i en retning, som kan være til gavn
for jer. I min offentlige forkyndelse lader jeg aldrig mine tanker
blive ledt i nogen anden retning end den, som Ånden viser mig,
og det er det standpunkt, som vi alle indtager, når vi mødes med
de hellige, eller når vi drager ud for at forkynde evangeliet.4

Herren sagde gennem Joseph Smith: »Og hvad de taler, drevet
af den Helligånd, skal anses som hellig skrift, skal være Herrens
vilje, skal være Herrens sind, skal være Herrens ord, Herrens røst
og Guds kraft til saliggørelse« (L&P 68:4). Hvorfor? Fordi
Helligånden er en del af Guddommen, og når et menneske taler
ved Helligånden, er det derfor Herrens ord. Vi må stræbe efter at
få denne Ånd, så den kan være hos hele tiden og blive et åben-
baringsprincip for os.5

Dette folk har et konstant behov for næring til deres sind, og
vi må alle stole på, at Helligånden og Herren giver vores sind
næring fra den uudtømmelige kilde af intelligens, som strømmer
fra Gud, for vi kan ikke få næring fra nogen anden kilde, som kan
ernære menneskets udødelige sind.6

Mennesket besidder en ånd, som skal vare evigt, en ånd, som
kommer fra Gud, og hvis det ikke får næring fra den samme kilde
eller kraft, som har skabt det, kan det ikke blive mæt.7

Hvis vi ikke har Helligånden, skal vi ikke undervise.8
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Når vi forkynder evangeliet, må vi huske på, at det er

de enkleste sandheder, som er mest opbyggende.

Af Jesu Kristi åbenbaringer fremgår det, at Frelseren blev født i
kødet, og Faderen sagde, at han ikke gav ham en fylde fra begyn-
delsen, men at han gik fra nåde til nåde, indtil han fik fylden og
blev kaldt Guds Søn, fordi han ikke fra begyndelsen modtog en
fylde (se L&P 93:12-14). På samme måde bør vi af hele vores sjæl
stræbe efter at få større nåde, lys og sandhed, så at vi, når tiden
er inde, må få en fylde (se L&P 93:20).

Herren har mange principper til os, og de vigtigste principper,
som han har til os, er de mest enkle. Evangeliets første princip-
per, som leder os til evigt liv, er de enkleste, og dog er der ingen,
som er herligere og vigtigere for os. Menneskene kan arbejde og
stille deres talenter, lærdom og kundskab til skue, enten på tryk
eller ved at prædike; de kan forsøge at forkynde hemmelighe-
derne og fremlægge noget fremmedartet, storslået og under-
fuldt, og de kan anstrenge sig af alle kræfter i menneskelig ånd
og styrke og uden hjælp fra Guds hellige Ånd, og dog opbygges
folk ikke, og deres forkyndelse beriger ikke. Det er det mest let-
fattelige, og det mest enkle, som opbygger os mest, hvis det for-
kyndes ved Guds Ånd, og der er intet mere vigtigt eller gavnligt
for os. Hvis vi har den Ånd hos os, hvis den til stadighed bor i os
og oplyser vores sind både nat og dag, er vi på sikker vej.9

Jeg vil gerne sige, at jeg i min tid i denne kirke fra tid til anden
har set mænd føre sig frem og give sig ud for at være Guds tjenere.
De forsøger at forklare principper, som de ikke ved noget om, i et
forsøg på at virke kloge. Det ser vi meget af i denne tid. Der var en
af Kirkens ledende ældster, som trådte frem for medlemmerne og
påtog sig at forkynde visse principper. Joseph hørte om det og bad
ham om skriftligt at redegøre for sin lære. Han skrev det ned, og da
han var færdig, læste han det op for profeten. Han spurgte Joseph,
hvad han mente om det. »Det er smukt,« sagde Joseph, »jeg kan
kun finde én fejl ved det.« »Hvad er det, bror Joseph?« »At det ikke
er sandt,« sagde Joseph. Derfor siger jeg: Fra tid til anden er der en
eller anden, som tror, at han er klog, som forsøger at forkynde
noget, der ikke står i Lære og Pagter, og som ikke er sandt ...
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... Forkynd sandheden, som I forstår den. Lad være med at spe-
kulere over det, som I ikke ved noget om, for det gavner ikke
nogen. Hvis I lytter til falsk lære, bliver I vildledt af falske ånder.
Husk dette, og lev efter det, så er I på den sikre side. Hold jer på
sandhedens sti, så skal det gå jer vel.10

Når vi mødes for at lære om evangeliet, har vi lige 

så vel brug for Ånden, som læreren har.

Jeg har tiltro til, at Guds Ånd ikke kun er med dem, som taler
og underviser ... Men og så med dem, som sidder og lytter.11

Vi har alle brug for inspiration fra den Almægtige ... hvad enten
vi underviser eller lytter.12

Jeg siger til mine brødre og søstre: Lad os prøve at berede
vores sind og hjerte ved bøn for Herren, så vi kan modtage til-
strækkelig med lys og inspiration fra Helligånden til at kunne se
og blive bevaret på livets sti, sådan at når vi modtager undervis-
ning og råd fra Guds tjenere, at vi da må være indstillet på at
gemme det i vores hjerte og praktisere det i vores tilværelse.13

Hvis vi har den del af Guds Ånd, som det er vores privilegium
at nyde og højner vores kald, så har vi det vidnesbyrd i os, som
vi bør have, hvis en ny lære forelægges, eller en gammel lære
forklares mere detaljeret. På denne måde drager vi nytte af
vore brødres undervisning og er i stand til at tage det evige livs
principper til os.14

Jeg håber og beder om, at vi, mens vi er samlet, må nyde Guds
Ånd, og at vore hjerter må være forenet som ét menneskes hjerte,
at vore bønner må blive bedt for Herrens åsyn, at hans velsig-
nelser må være med os, og at de, som taler til os, må gøre det ved
inspiration fra Helligånden og ved Guds kraft.15

Vi bør give [læreren] vores opmærksomhed, vore bønner og
vores tro, og hvis vi gør det, skal vi fra hans hjertes overflod mod-
tage det, som vil være til vores gavn.16

Når en fra Kirkens præsidentskab eller fra De Tolvs Kvorum
eller en af ældsterne rejser sig ... for at tale, ser medlemmerne
hen til dem i forventning om, at de nyder Helligånden i tilstræk-
kelig grad til at sige noget, som opbygger dem. Medlemmerne



60

K A P I T E L  6

»Vi har alle brug for inspiration fra den Almægtige ... 

hvad enten vi underviser eller lytter.«

ser næsten enstemmigt frem til dette. Men jeg siger på den
anden side, at præsidentskabet, De Tolv og ældsterne ... forven-
ter at medlemmerne [også] har Herrens Ånd, så de kan forstå,
for dette er lige så nødvendigt, for at de kan fatte det, som bliver
sagt til dem, såvel som det forlanges af brødrene, som forkynder
lærdomme, principper, sandhed og Jesu Kristi åbenbaringer.

Når medlemmernes sind er levendegjort og oplyst af Guds
kraft og af Helligåndsgaven, så de kan forstå og påskønne de
evige sandhedsprincipper og de åbenbaringer, som Gud har givet
... da er de rede til at drage nytte af de velsignelser, som udøses
over dem. Enhver af jer, som har oplevet denne velsignelse, og
det går jeg ud fra, at alle har fra tid til anden, er blevet forbløffet
på visse tidspunkter i jeres liv over den forskel, I har følt i jeres
sind. Jeg ved, det er tilfældet for mit eget vedkommende, og jeg
går ud fra, at det også er det for andres.

Der [har] været tidspunkter, hvor mit sind er blevet åbnet, så det
kunne forstå Guds ord og hans tjeneres lærdomme. Mit sind har
været åbnet og levendegjort ved Guds kraft og Helligåndsgaven,
således at når jeg har siddet her og hørt præsidentskabet og Guds
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tjenere undervise os i retfærdighedens princip og Guds ord, så har
jeg følt den styrke, den kraft og vigtigheden af disse evige sandhe-
der, som de har givet os at tænke over, mens de samme sandheder
på andre tidspunkter er blevet forkyndt, men er prellet af uden at
gøre det samme indtryk på mig.

... Jeg anser det for vigtigt, at vi anstrenger os for at få Ånden
og for at få den i større mål og have den hos os, således at vi, når
vi bliver undervist, må være rede til at lære ...

Jeg vil gerne sige, at eftersom mange af os har taget imod
evangeliet og er samlet med Guds hellige, er det vigtigt, at vi
arbejder i dag, at vi lever under Åndens tilskyndelser, så den fort-
sat kan tage til og styre vores gang blandt medmenneskenes
børn. Når et menneske har Helligånden hos sig og hører frelsens
enkle sandheder, forekommer de ham kosteligere end alt andet,
og han er rede til at ofre alt timeligt for at sikre sig frelse, men
når menneskenes sind formørkes, mister de Helligånden og
påskønnelsen af dette evangelium, og de indser ikke privilegiet
og æren ved at være sammen med Guds hellige ... ej heller for-
bliver de loyale over for deres himmelske Fader og ærer hans
navn på jorden eller værdsætter deres tilknytning til dem, som
bærer præstedømmet, og derfor går de ud i mørket ... Vi forun-
dres og overvældes, når vi oplyses af Guds Ånd og af de åbenba-
ringer, som Gud har givet os, og når vi vågner op og fornemmer,
hvor vigtigt dette er, ser vi den virkning og betydning, det har for
os, ikke kun at det bereder vores sind til at gå til åndernes ver-
den, men at det bereder os til at møde vores Fader i himlen.17

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Læs præsident Woodruffs udtalelser i de to første afsnit i dette
kapitel (side 55). Hvad fortæller disse udtalelser dig om ham?
Hvad fortæller de dig om undervisning og indlæring?

• Hvad lærer du af præsident Woodruffs ord om, at vi skal under-
vise ved Åndens kraft? (Se side 55 og 57; se også 2 Nephi 33:1-2).
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Hvordan vi forberede os på at blive vejledt af Helligånden, 
når vi underviser?

• Hvilke erfaringer har du haft med at undervise og lære ved Ånden?

• Gennemgå afsnittet, som begynder på side 58-59. Hvorfor er
det farligt at spekulere over noget, som vi ikke forstår? Hvorfor
bliver vi mest opbygget af enkle sandheder?

• Hvilke pligter har en elev? (Se side 59-61). Hvordan kan vi få
størst udbytte af en evangelisk lektion eller tale? Tænk over
eller drøft, hvordan man kan forberede sig på at blive under-
vist ved Ånden.

• Gennemgå det næstsidste afsnit på side 59. Hvordan har du
med din erfaring med at undervise i evangeliet nydt godt af
dine elevers opmærksomhed, bønner og tro?

• Hvordan kan vi ved hjælp af principperne i dette kapitel få
mere ud af studiet af denne bog? (Se også side v-ix). Hvordan
kan vi anvende disse principper i vores indlæring og under-
visning i evangeliet i hjemmet?

Relevante skriftsteder: Hebr 4:2; 2 Pet 1:21; 2 Nephi 31:3; 
Alma 17:2-3; L&P 11:18-21; 42:14; 50:13-22; 52:9; 100:5-8

Noter

1. Wilford Woodruffs dagbog, 19. okto-
ber 1855, Jesu Kristi Kirke af Sidste
Dages Helliges arkiv.

2. Deseret News: Semi-Weekly, 11. sep-
tember 1883, s. 1.

3. Millennial Star, 21. november 1895,
s. 737-738.

4. Deseret News: Semi-Weekly, 4. februar
1873, s. 2.

5. Deseret Weekly, 30. august 1889,
s. 226.

6. Deseret News, 4. marts 1857, s. 410.
7. Deseret News, 26. december 1860,

s. 338.

8. Deseret Weekly, 19. apr. 1890, s. 560.
9. Deseret News, 1. april 1857, s. 27.

10. Millennial Star, 26. maj 1890, s. 324.
11. Conference Report, april 1898, s. 2.
12. Deseret News: Semi-Weekly, 26. marts

1878, s. 1.
13. Deseret News: Semi-Weekly, 20. maj

1873, s. 1.
14. Deseret News, 30. juli 1862, s. 33.
15. Deseret Weekly, 13. apr. 1895, s. 513.
16. Deseret News, 1. april 1857, s. 27.
17. Deseret News, 1. april 1857, s. 27.
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Jesu Kristi forsoning

Jesu Kristi forsoning er frelsens grundlæggende
princip og håbets kilde for alle mennesker.

Fra Wilford Woodruffs liv

Da ældste Wilford Woodruff begyndte sit virke som apostel,
arbejdede han og hans brødre i USA og i England blandt men-
nesker, som nærede ærbødighed for Jesus Kristus som Guds Søn
og menneskehedens forløser. I erkendelse af at deres tilhørere
allerede havde en grundlæggende tro på Jesu Kristi forsoning,
fokuserede de på emner som fx profeten Joseph Smiths kald,
fremkomsten af Mormons Bog og præstedømmets gengivelse.1

Men når nogle mennesker betvivlede læren om forsoningen,
modbeviste ældste Woodruff deres påstande med kraft og klar-
hed. Han vidnede om, at »målet med Kristi mission på jorden var
at bringe sig selv som et offer til menneskehedens forløsning fra
den evige død.«2

I 1845 udgav et medlem af Kirken på De Britiske Øer en pjece
i et forsøg på at bevise, at det ikke var nødvendigt, at Jesus Kristus
skulle lide og dø for at forløse menneskene. Ældste Woodruff,
som på daværende tidspunkt præsiderede over De Britiske Øer,
modbeviste offentligt denne påstand i en artikel, som hed
»Rationality of the Atonement« (Forsoningens logik). Ved at
udgive artiklen håbede han at sikre, »at [Kirkens] opfattelse af
emnet med rette måtte blive forstået af alle, og at Guds hellige må
være beredt til at modstå angrebene fra den store fjende af men-
neskenes frelse, såvel som for i al evighed at berolige dem, som
tror på Guds åbenbaringer.«3 Hans ord, som både fordømte den
falske lære og priste Frelseren, afslørede hans vedvarede kærlig-
hed til Herren og hans dybe taknemlighed for forløsningsplanen.
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»Guds lam har ... gjort det for mennesket, som 

[mennesket] ikke selv var i stand til at gøre.«
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Han udtrykte sorg over, at den, som havde forfattet pjecen,
»var så forblindet af mørkets kræfter, at han havde forvildet sig
væk fra Guds riges orden og råd.« Han sagde: »Det ville være
meget bedre for et menneske at blive frataget alle talenter, end
at bruge dem i et forsøg på at bevise, at Kristi forsoning er uden
virkning, og at undergrave frelsens grundlæggende princip,
sådan som han har gjort.«4

Det meste af ældste Woodruffs artikel bestod af skriftsteder og
anførte et »væld af vidnesbyrd« fra de fordums profeter og fra
Herren selv.5 Han skrev, at læren om forsoningen »ikke alene var
et tema, som de gamle profeter og Guds tjenere glædede sig
over at dvæle ved, men at det var selve kilden til deres håb og
den drivkraft, hvorfra de hentede styrke og støtte.«6

Wilford Woodruffs lærdomme

Jesus Kristus kom efter sin Faders vilje til jorden

for at forløse os fra følgerne af faldet.

Jeg tror på, at den Almægtige vidste, hvad han ville stille op
med denne verden, før han skabte den. Han vidste, hvilken slags
ånder, der skulle bebo den, og hvilken slags arbejde, der skulle
udføres for at frelse sine sønner og døtre, som skulle komme til
verden. Og når vi læser beretningen om Guds måde at handle
med menneskene på fra verdens skabelse til denne uddeling, ser
vi, at Faderen har arbejdet på at velsigne sine sønner og døtre.
Han lod sin enbårne Søn dø for at forløse verden. Det var et
offer, som kun Gud selv kunne bringe. Og i disse sidste dage har
han påbegyndt organiseringen af den store, sidste uddeling –
den største af alle uddelinger.7

Vi har fået at vide af Frelseren selv, hvad Faderens hensigt var
med, at han skulle komme til verden. »For således elskede Gud
verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke
sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal
frelses ved ham« (Joh 3:16-17).

De åbenbaringer, som Gud har givet mennesket, viser med al
tydelighed, at Gud og de evige verdener styres ved celestial lov,

K A P I T E L  7
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og for at mennesket kunne tåle den samme herlighed som han
selv, var det nødvendigt, at han måtte holde den samme lov:
»Det, der regeres ved lov, bevares også ved lov og fuldkom-
mengøres og helliggøres også derigennem« (L&P 88:34). Men
mennesket overtrådte Guds lov og pådrog sig med rette for-
bandelsen for ulydighed, hvorfra han var ude af stand til at for-
løse sig selv, ej heller kunne intet mindre end et uendeligt offer
sone for hans fald.

Konsekvensen af denne ulydighed var som bekendt døden,
og denne forbandelse er gået i arv til alle Adams efterkommere.
Lad os huske på, at mennesket underkaster sig denne straf uaf-
hængigt og uden nogen medfødt kraft til at udvirke sin opstan-
delse og genindtrædelse i Guds nærhed og herlighed. Han er nu
i dødens vold og rige og for at vinde sejr over døden måtte en,
som var mere hellig og ren end den, som havde overtrådt,
komme ind i dødens rige for derved at tilintetgøre dette rige, og
medmindre dette skete, måtte døden have evig magt over men-
neskene. Det kræver ikke mange argumenter at bevise, at Guds
Søn i enhver henseende var kompetent til at udføre denne
opgave, eftersom han var ren, hellig og ulastelig. Og at han var
den, som var blevet udpeget til at gøre dette, underbygges til
fulde af Johannes’ vidnesbyrd om ham: »Se, dér er Guds lam,
som borttager verdens synd« (se Joh 1:29), således at »ligesom
alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus«
(1 Kor 15:22) ...

... Det [er] fuldt ud blevet fastslået og er ved et væld af vid-
nesbyrd blevet hævet over enhver tvivl ... fra Guds åbenbaringer,
givet i forskellige uddelinger og tidsaldre og på forskellige steder
på kloden, at målet med Kristi mission på jorden var at bringe sig
selv som et offer for at forløse menneskeheden fra evig død, og
at det var i fuldstændig overensstemmelse med Faderens vilje, at
et sådant offer måtte bringes. Han adlød nøje Faderens vilje på
alle måder fra begyndelsen, og han drak af det bitre bæger, som
han fik. Herved åbenbares herlighed, ære, udødelighed og evigt
liv tillige med den kærlighed, som er større end tro og håb, for
Guds lam har derved gjort det for mennesket, som [mennesket]
ikke selv var i stand til at gøre.8
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Vi kan kun få ophøjelsens gave i kraft

af Jesu Kristi forsoning og ved lydighed

mod evangeliets love og ordinancer.

Vi må som folk være klar over, at vor Fader i himlen har gjort
alt, hvad han kunne, for menneskeslægtens frelse. Han har kund-
gjort alle love, som er nødvendige for menneskets ophøjelse og
herlighed, og har ved lov gjort alt, hvad der kan gøres ... Jesus
døde for at forløse alle mennesker, men for at de kan få gavn af
hans død, og for at hans blod kan rense dem fra al synd, som er
begået i kødet, må de adlyde evangeliets lov. Vi er ved Kristi blod
blevet forløst fra Adams synder, og for at opnå frelse må vi være
lydige og trofaste mod evangeliets forskrifter.9

Hvis jeg nogen siden opnår frelsen i sin fylde, er det fordi, jeg
har overholdt Guds love.10

Retfærdigheden har i første omgang krævet sit, og Guds ord er
blevet bekræftet: »Den dag du spiser af det, skal du dø!« (Se
1 Mos 2:17). På den anden side er der blevet vist barmhjertighed,

»Målet med Kristi mission på jorden var at bringe sig selv

som et offer for at forløse menneskeheden fra evig død.«
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og Gud har vist sin kærlighed ved at bryde dødens bånd, hvorved
menneskets ånd og legeme genforenes. De retfærdiges ånder
opnår en ophøjelse i Guds og Lammets nærhed i de samme taber-
nakler [fysiske legemer], som de sled, arbejdede og led i, mens
de var på jorden. Uden denne sammenføjning er det umuligt for
menneskenes sjæle af opnå en fylde af herlighed. Der er en her-
lighed knyttet til dette, som bliver en evig kilde til glæde for alle
indbyggere i det celestiale rige. Men de, som forkaster Kristi evan-
gelium og ringeagter den barmhjertighed, som han tilbyder,
deres ånd må i den sidste opstandelse vende tilbage til deres lege-
mer og modtage deres straf i sin fylde i de samme tabernakler,
som de boede i, mens de bekrigede Gud. Vi formaner derfor alle,
som måtte høre disse ord, til at omvende sig fra deres synder og
adlyde Guds Søns evangelium.11

Hvad går det evangelium ud på, som Jesus selv forkyndte? Det
allerførste princip var tro på Messias. Det var det første princip,
som blev forkyndt for mennesket. Da Adam efter at være blevet
fordrevet fra Edens have drog til Adam-ondi-Ahman for at bringe
et slagtoffer, spurgte Herrens engel ham, hvorfor han gjorde det.
Adam svarede, at han ikke vidste hvorfor, blot at Herren havde
givet ham befaling derom. Han fik da at vide, at blodet af tyre og
bukke og af væddere og lam skulle hældes ud over alteret som
et sindbillede på det store og sidste offer, som skulle bringes for
verdens synders skyld (se Moses 5:4-7). Det første princip, som
blev forkyndt for fader Adam, var da tro på Messias, som skulle
komme i tidens midte for at sætte livet til som løsesum for men-
nesket. Det andet princip var omvendelse. Og hvad er omven-
delse? Det er at aflægge sin synd. Den, som omvender sig, hvis
han bander, holder op med at bande, eller hvis han er tyv, hol-
der op med stjæle. Han tager afstand fra alle tidligere synder og
begår dem ikke igen. Det er ikke omvendelse at sige: Jeg omven-
der mig i dag, og stjæler i morgen. Det er verdens omvendelse,
som vækker Guds mishag. Omvendelse er det andet princip.

Jeg har hørt mange mennesker sige, at det ikke er nødvendigt
med nogen ordinancer, men at tro på Herren Jesus Kristus alene
er tilstrækkeligt til at blive frelst. Det fremgår efter min opfattelse
ikke af nogen åbenbaring fra Gud til menneskene, hverken
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fordum eller nutidig. Tværtimod forkyndte patriarkerne og pro-
feterne samt Jesus Kristus og hans apostle tro på Kristus, omven-
delse og dåb til syndernes forladelse. Dåb til syndernes forladelse
er en af evangeliets ordinancer. En siger: Dåb er ikke nogen for-
udsætning for frelse. Jesus nøjedes ikke med at forkynde det,
men overholdt selv dette krav. Han blev dog ikke døbt til synder-
nes forladelse, men, som han sagde, »for [at] opfylde al retfær-
dighed«. Således var han i denne som i alle andre henseender et
forbillede for alle disciple (se Matt 3:15). Når et menneske lever
efter evangeliets principper, er han værdig til at modtage
Helligånden, og denne hellige gave overdrages i dag, som den
blev det i fordums tid ved håndspålæggelse af mænd, som har
myndighed til at forrette evangeliets ordinancer. Disse er evange-
liets første principper, som vi sidste dages hellige tror på og for-
kynder for vore medmennesker.12

Når mennesket formanes til at omvende sig fra deres synder,
gælder formaningen deres egne personlige synder, ikke Adams
overtrædelser. Ved Kristi død blev der sonet for det, som kaldes
arvesynden, uden hensyn til et menneskes egne gerninger. Ved
det samme offer blev der også sonet for menneskets egne syn-
der, men på betingelse af hans lydighed mod den evangeliske
frelsesplan, når den forkyndes for ham.13

Alle menneskenes børn, som [har nået] ansvarlighedsalderen,
er skyldige i synd, eftersom alle er lige så tilbøjelige til at handle
ondt som gnister, der stiger til vejrs. »Hvad skal vi gøre for at blive
frelst?« råbte de, som hørte Peters forkyndelse på pinsedagen (se
ApG 2:37), og det samme kan man sige gælder for alle mennes-
ker i enhver generation. Svaret er: Adlyd evangeliets love. Det er
det sikre middel, som er givet til frelse for menneskeslægten.14

Jeg føler, at vi som folk bør juble, og at vi bør påskønne disse
gaver og velsignelser, som Gud har lagt i vore hænder, og vi bør
bestræbe os på at højne vore kald og som folk indfri vor him-
melske Faders forventninger og vore forfædres forventninger ...

... Kristi evangelium er en af de største velsignelser, som kan
skænkes mennesket. Evigt liv, siger Herren, er Guds største gave
(se L&P 14:7). Det kan vi kun opnå ved lydighed mod dette evan-
gelium. Det er vores velsignelse, søskende.15
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Det er min oprigtige bøn, at vor Guds velsignelser må skæn-
kes os i tide, at når livet er til ende, og vi skal gå gennem sløret,
at vi da har gjort alt det, som blev forlangt af os og være parate
til at dvæle med de helliggjorte og de retfærdige, som er gjort
fuldkomne ved Lammets blod.16

Vi kan blive fuldkomne i Kristus i kraft

af forsoningens fortjenester.

Der er ingen anden, der har magt til at frelse menneskenes
sjæle og give dem evigt liv uden Herren Jesus Kristus under befa-
ling fra sin Fader.17

Det bør være vores fornemste opgave at huske på livets ord,
så vi kan gå frem i nåde og øge vores kundskab om Gud og blive

»Der er ingen anden end Herren Jesus Kristus som under sin Faders

befaling magter at frelse menneskenes sjæle og give dem evigt liv.«
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fuldkomne i Kristus Jesus, så vi kan modtage en fylde og blive
Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger (se Rom 8:16-17).18

Søskende, er vi ikke Guds sønner og døtre, og skal vi ikke, hvis
vi er trofaste, være ligesom han, når han åbenbares? (Se 1 Joh
3:2). Jo, og når den herlige dag oprinder, da skal vi endnu engang
have det privilegium at stå på denne jord og med glæde og taksi-
gelse møde ... tusindvis af andre, som har vasket deres klæder
hvide i Lammets blod, og som i kraft af hans forsonings fortje-
nester er blevet salvet til konger og præster for Gud og sammen
med ham regerer ophøjet i hans rige. Må vi alle blive fundet vær-
dige til denne belønning, og må vi, mens vi rejser gennem denne
foranderlige og sorgfulde verden, lægge vores tilværelse an efter
de værdiges ... og frem for alt følge i fodsporene på det store
eksempel på al retfærdighed, vor Herre Jesus Kristus. Hans nåde
være med jer alle for evigt.19

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Hvad fortæller beretningen på side 63-65 om præsident
Woodruffs følelser for Jesus Kristus?

• Gennemgå lærdommene på side 65-66. Hvad har præsident
Woodruff sagt om vores behov for Frelserens forsoning?

• Løb kapitlet igennem, og studér nogle af de skriftsteder, som
står anført nederst på denne side. Læg mærke til udtryk, som
beskriver, hvad Jesus Kristus måtte udholde for at frelse os alle
fra fysisk død og tilbyde os frelse for vore synder. Hvad føler
du, når du grunder over det, som Frelseren har gjort for dig?

• Hvad kan du sige til en, som hævder, at »det ikke er nødven-
digt med nogen ordinancer, at tro på Herren Jesus Kristus
alene er tilstrækkeligt til at blive frelst«? (Se side 67-70).

• Læs det sidste afsnit i dette kapitel (ovenfor), og læg særlig
mærke til udtrykket »hans forsonings fortjenester«. Studér der-
næst 2 Nephi 2:6-8 og Alma 22:14. Hvordan øger disse lær-
domme din forståelse af forsoningen?
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• Hvordan har dit vidnesbyrd om Frelserens forsoning påvirket
dig i din tilværelse?

Relevante skriftsteder: I artiklen, som er nævnt på side 63 og 65,
citerede eller henviste ældste Woodruff til følgende skriftsteder
om Jesu Kristi forsoning: Job 19:25; Matt 26:28; 27:52; Joh 1:29;
3:16-17; ApG 2:23; 4:12; 20:28; Rom 3:24-25; 1 Kor 15:22; Gal
3:17-24; Ef 1:7; Kol 1:19-20; Hebr 9:28; 10:7-10, 29; 11:26, 35;
1 Pet 1:18-21; 1 Joh 2:2; Åb 1:5; 5:9-10; 13:8; 1 Nephi 10:5-6; 
11:32-33; 2 Nephi 2:26; 9:3-14; 26:23-24; Jakob 6:8-9; Mosiah 3:11,
16-18; 15:19-20; 18:2; Alma 7:12; 11:42; 21:9; 34:8-15; 42:13-17;
3 Nephi 11:9-11; 27:14; Mormon 9:13; Ether 3:14; Moroni 10:33;
L&P 18:10-11; 19:16-19; 35:2; 38:4; 45:3-4; 88:34

Noter

1. Stjernen, januar 1991, s. 29.
2. »Rationality of the Atonement«,

Millennial Star, 1. oktober 1845,
s. 118.

3. Millennial Star, 1. oktober 1845,
s. 113.

4. Millennial Star, 1. oktober 1845,
s. 113.

5. Millennial Star, 1. oktober 1845,
s. 118.

6. Millennial Star, 1. oktober 1845,
s. 113-114.

7. Deseret Weekly, 17. aug. 1889, s. 225.
8. Millennial Star, 1. oktober 1845,

s. 114-115, 118.
9. Deseret News: Semi-Weekly,

11. august 1868, s. 2.
10. The Discourses of Wilford Woodruff,

red. G. Homer Durham, 1946, s. 23.

11. Millennial Star, 1. oktober 1845,
s. 118-119.

12. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 18-282.

13. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 3-282.

14. Deseret News: Semi-Weekly, 13. juni
1882, s. 1.

15. Deseret News: Semi-Weekly,
11. august 1868, s. 2.

16. Deseret News: Semi-Weekly, 26. juli
1881, s. 1.

17. Deseret News: Semi-Weekly News,
15. februar 1898, s. 7.

18. Deseret News, 1. april 1857, s. 27.
19. Millennial Star, 9. juli 1888,

s. 436-437.
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Døden og opstandelsen

Når en af vore kære dør, og vi grunder over
vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished
i Jesu Kristi gengivne evangelium og i den evige 

kendsgerning, at opstandelsen er virkelig.

Fra Wilford Woodruffs liv

I begyndelsen af august 1839 forlod ældste Wilford Woodruff sit
hjem i Montrose i Iowa i lydighed mod Herrens kald til at mis-
sionere på De Britiske Øer. Han sagde farvel til sin hustru Phoebe
og sit eneste barn, den etårige Sarah Emma. Phoebe var da alle-
rede gravid med Wilford jun., som blev født den 22. marts 1840.

Nogle få måneder efter at ældste Woodruff var rejst fra
Montrose, befandt han sig i øststaterne, hvor han forkyndte evan-
geliet og gjorde sig klar til at rejse til Storbritannien. I denne tid
skrev han i sin dagbog tre forskellige drømme, hvori han så sin
hustru. Efter den første drøm skrev han følgende i sin dagbog: »I
en drøm så jeg mrs. Woodruff i svære trængsler i Montrose. Jeg så
ikke Sarah Emma.«1 Hans omtale af den anden drøm var også
kort: »Om natten havde jeg en drøm, hvor jeg talte med mrs.
Woodruff, men jeg så ikke Sarah Emma.«2 Den tredje drøm var
mere detaljeret: »Vi glædede os meget over at tale med hinanden,
men vore omfavnelser var blandet med sorg, for efter at vi havde
talt om det hjemlige, spurgte jeg, hvor Sarah Emma var ... Hun
sagde grædende: ... ›Hun er død.‹ Vi sørgede et øjeblik, og så våg-
nede jeg ... Var det kun en drøm? Det vil tiden vise.«3

Den 14. juli 1840 skrev ældste Woodruff, som nu var kommet
til Storbritannien, i sin dagbog om en vigtig mærkedag for sin
familie: »I dag fylder Sarah Emma to år. Herren skærme min hu-
stru og mine børn mod sygdom og død, indtil jeg kommer
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Præsident Woodruff vidnede om, at Frelseren 

var »førstegrøden af opstandelsen«.
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hjem.« Men som altid anerkendte ældste Woodruff Herrens vilje
og tilføjede: »O Herre, jeg overlader dem i dine hænder. Giv dem
mad at spise, tøj på kroppen og trøst, så skal æren være din.«4 Tre
dage senere døde lille Sarah Emma.

Ældste Woodruff fik først nyt om sin datters død den 22. okto-
ber 1840, da han læste denne nyhed i et brev sendt til en af hans
brødre i De Tolvs Kvorum.5 Fire dage senere modtog han omsi-
der nyt fra Phoebe. Hendes brev var dateret den 18. juli. Han
skrev en del af hendes brev af i sin dagbog:

»Min kære Wilford, hvad mon du føler, når jeg fortæller dig, at
jeg i går var vidne til, at vores lille Sarah Emma gik bort fra denne
verden? Ja, hun er borte. Dødens ubarmhjertige hånd har revet
hende fra min favn ... Når jeg så på hende, tænke jeg ofte på,
hvad jeg ville føle, hvis hun blev taget fra mig. Jeg tænkte, at jeg
ikke kunne leve uden hende, især ikke nu hvor min ægtefælle er
bortrejst. Men hun er borte. Herren har hentet hende hjem til
sig selv i en eller anden vís hensigt.

Det er en prøvelse for mig, men Herren har stået mig bi på en
vidunderlig måde. Jeg kan se og føle, at han har hentet hende
hjem, og at han passer bedre på hende, end jeg nogen sinde
kunne have gjort, i den korte tid indtil jeg skal gense hende. Jo,
Wilford, vi har en lille engel i himlen, og jeg anser det for sand-
synligt, at hendes ånd har besøgt dig tidligere.

Det er svært at leve uden hende ... Hun efterlod et kys til sin
far, lige før hun døde ... Ældsterne lagde hænderne på hende og
salvede hende flere gange, men næste dag gik hendes ånd uden
et suk bort fra denne verden til en anden.

I dag tog Wilford [jun.] og jeg sammen med en hel del venner
til Commerce [i Illinois] for vise vores lille skat den sidste ære og
give hende en værdig begravelse. Hun havde ingen anden fami-
lie end sin mor og lille Wilford til at følge sig til graven og
udgyde tårer over hende ... Jeg har lige været ude at gå en beha-
gelig, men melankolsk tur til Sarahs grav. Hun hviler alene i fred.
Jeg kan kun sige: Herren gav, Herren tog, Herrens navn været
lovet (se Job 1:21).«6

Ud over at skrive Phoebes brev af skrev ældste Woodruff meget
lidt om sin datters død. Han nøjedes med at sige, at Sarah Emma



76

K A P I T E L  8

var blevet »taget fra tid«, og at hun var »borte og ikke var at få at
se igen i dette liv.«7

I sine 91 år måtte Wilford Woodruff se mange af sine kære dø,
blandt andet en række familiemedlemmer og alle de apostle,
som han havde tjent sammen med under profeten Joseph
Smiths ledelse. I disse alvorlige stunder fandt han trøst i sit vid-
nesbyrd om det gengivne evangelium og i den »evige kendsger-
ning«, at opstandelsen er virkelig.8 Han forklarede ofte, at når en
retskaffen sidste dages hellig dør, er det både en prøvelse og en
glæde. Hen imod slutningen af sit liv skrev han følgende instruk-
tioner vedrørende sin egen begravelse: »Jeg ønsker ikke, at min
familie eller venner skal bære sørgebind ved min begravelse eller
bagefter, for hvis jeg er trofast indtil døden, behøver ingen at
sørge over mig.«9

Wilford Woodruffs lærdomme

Når et menneske dør, går dets ånd til åndeverdenen,

hvor de retfærdige glæder sig sammen

og viderefører Herrens værk.

Mange [mennesker] tror, at når et menneske dør, så er det
slut, og at der ikke er noget bagefter. Kan noget fornuftigt men-
neske tro, at himlens Gud har skabt to eller tre milliarder ånder
og givet dem tabernakler [fysiske legemer], blot for at de skal
leve på jorden og derpå forsvinde ud i glemslen eller blive tilin-
tetgjort? Efter min mening kan intet tænksomt menneske nære
en sådan tro. Det strider mod almindelig fornuft og mod alvor-
lig eftertanke.10

Når vi sørger over vore døde venner, kan jeg ikke lade være
med at tænke på, at der for hvert dødsfald er en fødsel. Ånden
forlader det døde legeme og går levende hinsides sløret til den
store og prægtige skare, som også arbejder for at virkeliggøre
Guds hensigter med hensyn til at forløse og frelse en falden
verden.11

Der er jubel, når en af den levende Guds hellige ånder går til
åndeverdenen og mødes med de hellige, som er gået forud.12
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Nogle arbejder på denne side af sløret, andre på den anden.
Hvis vi bliver her, forventer vi at arbejde for frelsens sag, og hvis
vi går hinsides, forventer vi at fortsætte vores arbejde, indtil
Menneskesønnen kommer.13

I kraft af Jesu Kristi forsoning opstår alle mennesker, og

deres ånd genforenes med deres udødelige legeme.

Vi erkender, at alle dør med Adam, og at døden på grund af
faldet nødvendigvis må ramme hele menneskeslægten, og mar-
kens dyr, havets fisk, himlens fugle og alle Guds skabninger, hvad
denne jord angår. Det er en lov, som hverken kan ændres eller
kaldes tilbage ... Frelseren måtte selv smage døden. Han døde for
at forløse verden. Hans legeme blev lagt i graven, men det gik
ikke i forrådnelse, og efter tre dage opstod det fra graven og var
iklædt udødelighed. Han var førstegrøden af opstandelsen.14

Jeg er afklaret med hensyn til opstandelsen og har altid været
det. Jeg glæder mig over den. Vejen blev banet for os ved Guds
Søns blod.15

Når vi opstår, kommer vi frem iklædt et udødeligt legeme, og
al forfølgelse, lidelse, sorg, smerte og død, som følger med livet
på jorden, hører for evigt op.16

Denne lære om de dødes opstandelse er den mest vidunder-
lige. Det er en trøst, i hvert fald for mit vedkommende, at tænke
på, at min ånd i opstandelsens morgen får det privilegium at bo i
det selv samme legeme, som den boede i her. Som Israels ældster
har vi trætte og udmattede rejst mange tusind kilometer og arbej-
det for at forkynde Jesu Kristi evangelium for menneskenes børn.
Jeg ville blive meget glad for at få den samme krop i opstan-
delsen, som jeg havde, da jeg vadede gennem sumpe, svømmede
over floder og rejste rundt og arbejdede for at opbygge Guds rige
her på jorden.17

Evangeliet bringer trøst, når en af vore kære dør.

Uden Kristi evangelium er den adskillelse, som finder sted ved
døden, et af de mest trøstesløse emner, det er muligt at tænke på,
men så snart vi tager imod evangeliet og hører om opstandelsens
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princip, forsvinder en stor del af den trøstesløshed, sorg og
lidelse, som døden fører med sig. Jeg har ofte tænkt, at noget af
de mest trøstesløse på denne jord er at se et dødt legeme og at
se det blive lagt i graven og kastet til med jord. Uden evangeliet
er det som at træde ud i mørket. Men så snart vi tager imod evan-
geliet, så snart et menneskes ånd oplyses ved den Almægtiges
inspiration, kan han sammen med en af de gamle udbryde: »Død,
hvor er din sejr? Død, hvor er din brod? Dødens brod er synden,
og Guds gave er evigt liv ved vor Herre Jesus Kristus!« (1 Kor
15:55-57). Genopstandelsen af de døde vil stå virkelighedstro for
det oplyste menneske, og han har da et fundament, hvorpå hans
ånd kan hvile. Det er de sidste dages helliges opfattelse i dag. Vi
har vores egen kundskab – vi er ikke i mørke, hvad angår denne
sag. Gud har åbenbaret det for os, og vi forstår princippet om de
dødes opstandelse, og at evangeliet bringer liv og udødelighed
for dagen (se 2 Tim 1:10).18

Det er selvfølgelig svært at tage afsked med sine venner ... Det
er naturligt for os at give udtryk for vore følelser ved at græde,
når vi begraver vore elskede afdøde, og det er i orden og rigtigt
til en vis grænse. Men nogle går ofte til yderligheder, hvilket hver-
ken er i orden eller rigtigt for sidste dages hellige at efterligne.19

Af en eller anden grund eller årsag, som jeg ikke kender, jeg
har levet længe nok til at deltage i bisættelser og begravet mange
af de profeter og apostle og mange at de hellige, som har arbej-
det i denne kirke på deres tid og i deres generation ... Jeg har
aldrig i ånden sørget over at skulle begrave nogen profet, nogen
apostel eller nogen af den levende Guds hellige, som har været
trofaste mod Gud, og som har været tro mod deres pagter, og
som har taget imod Jesu Kristi evangelium og dets ordinancer
samt det hellige præstedømme. Den slags mænd og kvinder har
udført deres mission her på jorden med ære, med arbejde og
med kærlighed, indtil de er blevet kaldt hjem. De døde i troen,
og de skal få en krone af herlighed.

Sådan følte jeg, da præsident [Brigham] Young døde, og bror
[Heber C.] Kimball, bror [John] Taylor, de tolv apostle og alle,
som har antaget Kristi evangelium og har været tro mod den
mission. Der er en evig virkelighed – som verden vil opdage – i
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»Så snart vi tager imod evangeliet og hører om opstandelsens

princip, forsvinder en stor del af den trøstesløshed,

sorg og lidelse, som døden fører med sig.«

dette liv. Der er en evig virkelighed i døden. Der er en evig vir-
kelighed i opstandelsen og i de tilkommende domme og i Guds
færd med alle mennesker i fremtiden i forhold til de gerninger,
som er gjort i legemet; og når en mand eller en kvinde, som har
sluttet pagt med Herren, og som har taget imod evangeliet og
dets ordinancer, og som har været trofast på sin tid og i sin gene-
ration, bliver kaldt hjem til åndeverdenen, hvor er da det men-
neske, som forstår disse principper, som kan sørge over den bror
eller søster?20

Alle børn, som dør, før de når ansvarlighedsalderen, arver

en celestial herlighed i kraft af Jesu Kristi forsoning.

Alle børn, som dør, før de når ansvarlighedsalderen, er forløst
og er derfor uden for rækkevidde af Helvedes pine ... Jeg udfor-
drer enhver til i en hvilken som helst hellig optegnelse at finde en
hvilken som helst ordinance til frelse af små uskyldige børn. Det
ville umiddelbart være unødvendigt, og det eneste, man ville
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kunne finde, er den hændelse, hvor Jesus tog de små børn i sin
favn og velsignede dem, hvilket er og ville være fuldstændig ret at
gøre efter Guds orden. Men barnedåben eller læren om, at spæd-
børn under alle omstændigheder kommer i Helvede, er en lære,
som kommer fra mennesker, ikke fra Gud, og den er derfor nyt-
tesløs og aldeles falsk og anstødelig i Guds øjne. Det er, hvad jeg
har at sige om spædbørn ... De er forløst ved Jesu Kristi blod.21

Børn er uskyldige i Herrens øjne. Hvad angår deres død og
årsagen til den, det er i Guds hænder, og vi bør ikke beklage os
over Herren eller over hans handlemåder, mere end Job gjorde
... Der er dog den trøst forbundet med sagen – de er uskyldige,
de har ikke begået nogen overtrædelser. De er blevet underkas-
tet dødens lov, som Gud gav Adam og alle hans efterkommere,
men da deres ånd forlod deres legeme og gik til åndeverdenen,
var deres møje og trængsler ovre ... De skal stå op af deres grav
i opstandelsens morgen ... iklædt herlighed, udødelighed og
evigt liv, i evig skønhed og fuldt flor, og skal gives i hænderne på
deres forældre, og de skal tage imod dem i den celestiale ver-
dens familieenhed, og de skal tilhøre deres forældre for evigt. De
skal leve, så længe deres Gud lever. For sidste dages hellige, som
tror på opstandelsen, bør dette være en kilde til trøst.

... Det kan være, at jeg eller I spørger: »Hvorfor har Herren
taget mine børn fra mig?« Men det kan jeg ikke svare på, for jeg
ved det ikke. Det er i Herrens hænder, og sådan har det været fra
verdens skabelse op til nu. Nogle børn dør som mindreårige, og
de går til åndeverdenen. De kommer til verden og opfylder for-
målet med deres komme, nemlig at leve i kødet. De kommer her
for at få en prøvestand og en arvelod på jorden. De får et legeme,
eller et tabernakel, og dette tabernakel bliver bevaret for dem, og
i opstandelsens morgen bliver deres ånd og legeme genforenet,
og på samme måde som vi her finder børn på forskellige alders-
trin i familien – fra den spæde ved moders bryst til den fuld-
voksne mand – sådan er det også i familieenheden i den
celestiale verden. Vi får vores børn igen, hvis de dør, dersom vi,
deres forældre, holder fast ved troen og viser, at vi er værdige til
at opnå evigt liv. Og hvis vi ikke viser, at vi er værdige, bliver vore
børn stadig bevaret og skal arve celestial herlighed. Det er min
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Ved at vidne om Frelserens forsoning trøstede præsident Wilford Woodruff

forældre, som havde mistet deres små børn.

opfattelse med hensyn til alle mindreårige, som dør, hvad enten
de fødes af jøder eller ikke-jøder, retfærdige eller ugudelige. De
kommer fra deres evige fader og fra deres evige moder, som har
født dem i den evige verden, og de skal igen føres sammen med
deres evige forældre. Og alle forældre, som har fået børn her
efter Guds orden og det hellige præstedømme, uanset hvilken
tidsalder de har levet i, kan gøre krav på disse børn i opstandel-
sens morgen, og de skal få dem, og de skal smykke deres familie-
enhed i den celestiale verden ...

... Jeg siger til vore sorgfulde venner: Jeres børn er taget fra
jer, og I kan ikke gøre for det. Ingen af os kan gøre for det. Man
kan ikke dadle forældre, hvis de gør det bedste, de kan. Man bør
ikke kritisere en mor, fordi hun ikke kan redde sit syge barn. Vi
må overlade dette i Guds hånd. Det varer kun et øjeblik, før vi
får dem tilbage ...

Med hensyn til børns udvikling, herlighed og ophøjelse i det
tilkommende liv har Gud ikke åbenbaret noget for mig om det
emne, ej heller om jeres børn, mine eller nogen andens børn,
ikke andet end at vi ved, at de er frelst. Og jeg føler, at vi må for-
lade os på Herren med hensyn til disse trængsler. Vi må sætte
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vores lid til ham og søge trøst hos ham. Vi sørger ikke under
disse trængsler på samme måde som dem, der ikke nærer noget
håb. Vi sørger ikke over vore børns bortgang, som om vi aldrig
fik dem at se igen, for vi ved bedre. Herren har givet os større
kundskab end som så, og det har evangeliet også. Det fremgår af
Jesu Kristi åbenbaringer, at de bliver givet os tilbage i de retfær-
diges opstandelse ...

... Jeg beder min himmelske Fader om at velsigne bror og sø-
ster Wheeler [et ægtepar, som for nylig havde mistet deres fire- og
seksårige sønner] i deres sorg og skænke dem sin Helligånd, så
at de, når de lægger sig om aftenen og står op om morgenen og
savner deres børn, må ønske at overgive sig i Herrens hænder og
forstå, at deres adskillelse fra deres små, ikke er for evigt, men at
de om en kort stund får dem tilbage. Det gælder for alle, som
mister et barn. Vi lægger dem i graven, men de står op i opstan-
delsens morgen, og hvis vi er tro mod sandheden, skal vi tage
imod dem og juble sammen med dem.22

Vi bør leve på en sådan måde, at vi er rede til at modtage

de velsignelser, som Gud har til os, når vi dør.

Vores fremtid ligger på den anden side af sløret. Når jeg dør,
ønsker jeg det privilegium at komme der, hvor Gud, min him-
melske Fader, er, og hvor Jesus Kristus, verdens frelser, er.23

Vi må bestræbe os på at få det bedste ud af vores tid, vore
talenter og vore muligheder, mens vi er her på jorden. Jeg er klar
over, at denne verden ikke er vores endelige bolig. Det ser vi
beviser på hver dag, vi lever. Vi må begrave vores profeter,
apostle, ældster, fædre, mødre, hustruer og børn, hvilket alt sam-
men viser os, at vi ikke får et nyt liv. Vi bør derfor få det bedste
ud af vores tid i dag.24

Denne formaning går for alvor op for de levende: »Derfor skal
I også være rede« (Matt 24:44). Og den gælder for os alle. Og det
påhviler os som forældre og Israels ældster at arbejde for Guds
sag, mens vi får lov til at være her, og leve op til det lys og den
kundskab, som vi er blevet velsignet med. For der er sat en frist
for alle mennesker; og han tager mange bort efter sin vilje. Han



83

K A P I T E L  8

tager dem, han vil, og han skåner dem, han vil, i en vís hensigt,
som kun han kender.25

Når vi kommet gennem jordelivets sorger, og vi er blevet
skænket det celestiale riges glæde og herlighed, vil det gå op for
os, at jordelivets trængsler har gjort os rede – og sat os i stand til
at påskønne de velsignelser, som Gud har til de trofaste.26

Det er min bøn, at dette folk må omvende sig fra alle deres
synder og vågne op og have styrke til at træde frem for Gud, så
deres bønner må blive hørt, være villige til at forsvare riget og
aldrig svigte deres pagter og deres brødre eller forråde evange-
liet, men overvinde verden og være beredt til at blive Kristi med-
arvinger i den første opstandelses fylde, som er beredt for dem,
der holder Guds bud.27

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Gennemgå beretningen om Sarah Emma Woodruffs død (side
73 og 75-76). Hvilke lærdomme trøstede og styrkede ældste
og søster Woodruff? Hvad kan vi lære af denne beretning?

• Hvilke oplevelser kan vi ifølge præsident Woodruff se frem til
i åndeverdenen? (Se side 76-77). Hvordan hjælper denne
viden dig?

• Hvilke principper finder du i præsident Woodruffs råd vedrø-
rende den måde, vi sørger over vore kære på? (Se side 77-79).
Hvordan har du fundet fred, når du har mistet en af dine kære?
Hvordan kan vi hjælpe andre, som sørger over et dødsfald?

• Hvordan tager Jesu Kristi forsoning brodden af døden? (Se
side 77-79; se også 1 Kor 15:55-57; Mosiah 16:6-9).

• Hvad lærer du af præsident Woodruffs lærdomme om små
børn, som dør? (Se side 79-82).

• Gennemgå sidste afsnit på side 82-83. Prøv at komme i tanke
om familie eller venner, som var parate, da det var tid til, at de
skulle dø. Hvad kan vi lære af disse mennesker? Hvad må vi
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ifølge præsident Woodruff gøre for at forberede os til livet
efter døden?

• Hvordan bidrager præsident Woodruffs lærdomme til din for-
ståelse af døden og opstandelsen?

Relevante skriftsteder: 1 Kor 15; Alma 11:42-45; 28:12; 34:32-41;
Moroni 8:12-19; L&P 42:45-47; 76:50-70; 138:57

Noter

1. Wilford Woodruffs dagbog, 8. novem-
ber 1839, Jesu Kristi Kirke af Sidste
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3. Wilford Woodruffs dagbog,
28. november 1839.

4. Wilford Woodruffs dagbog, 14. juli
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5. Wilford Woodruffs dagbog, 22. okto-
ber 1840.

6. Wilford Woodruffs dagbog, 26. okto-
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7. Wilford Woodruffs dagbog, sammen-
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Millennial Star, 22. september 1898,
s. 604.

10. Deseret Weekly, 21. september 1889,
s. 394.

11. The Discourses of Wilford Woodruff,
red. G. Homer Durham, 1946, s. 245.

12. Deseret Weekly, 4. apr. 1891, s. 463.
13. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 246.

14. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 244.

15. Deseret News: Semi-Weekly,
17. januar 1882, s. 1.

16. Deseret Weekly, 24. februar 1894,
s. 288.

17. Deseret News: Semi-Weekly,
28. december 1875, s. 1.

18. Deseret News: Semi-Weekly, 20. juli
1875, s. 1.

19. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 247.

20. Deseret Weekly, 4. apr. 1891, s. 462.
21. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 232-233.
22. Deseret News: Semi-Weekly, 20. juli

1875, s. 1.
23. Deseret Weekly, 6. apr. 1889, s. 451.
24. Millennial Star, 21. november 1887,

s. 742.
25. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 246.
26. Deseret News: Semi-Weekly, 20. juli

1875, s. 1.
27. Deseret News, 31. december 1856,

s. 340.



85

K A P I T E L  9

Forkynd evangeliet

Vi bør flittigt og trofast hjælpe andre til at tage imod 
velsignelserne ved det gengivne evangelium.

Fra Wilford Woodruffs liv

Kort efter at Wilford Woodruff var blevet døbt og bekræftet
som medlem af Kirken, havde han »et stort ønske om at forkynde
evangeliet«. Han sagde: »En søndag aften gik jeg alene ud i sko-
ven og påkaldte Herren i inderlig bøn om, at han måtte skabe
mulighed for, at jeg kunne drage ud og forkynde evangeliet for
jordens indbyggere. Herrens Ånd vidnede for mig om, at min
bøn var blevet hørt og ville blive besvaret. Jeg rejste mig glad fra
mine knæ og gik omtrent 200 meter, da jeg mødte Elias Higbee,
en højpræst, som jeg havde boet hos i nogle måneder. Da jeg gik
hen imod ham, sagde han: ›Bror Wilford, Herrens Ånd fortæller
mig, at du skal ordineres og drage på mission.‹ Jeg svarede:
›Jeg er klar.‹«1

Wilford Woodruff blev under sin biskops ledelse ordineret til
præst den 5. november 1834 og kaldet til at udføre en mission i
det sydlige USA. Han tjente med tro og flid og tillagde sig en livs-
lang forkærlighed for at missionere, hvor han bidrog til, at tusind-
vis af mennesker tog imod det gengivne evangelium. Præsident
Heber J. Grant sagde om Wilford Woodruff: »Jeg tror ikke, at
nogen anden, som nogen sinde har vandret på jorden, har været
dygtigere til at omvende sjæle til Jesu Kristi evangelium.«2

Kort efter at ældste Wilford Woodruff var blevet ordineret til
apostel i januar 1840 kom han til England for at tjene som mis-
sionær. Han begyndte sit virke i Staffordshire og havde stor suc-
ces. »40 mennesker blev optaget i Kirken ved dåb,« skrev han, »og
mange nye døre blev åbnet, og midt i arbejdets fremgang, da jeg
rejste mig for at tale foran en stor forsamling i Hanly den 1. marts,
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tilkendegav Herren for mig, at det var sidste gang i lang tid, jeg
skulle advare disse mennesker, og da jeg rejste mig og fortalte
dem, at det var sidste gang i lang tid, at de fik min stemme at
høre, undrede de sig, for de regnede ligesom jeg med, at jeg, da
jeg trådte indenfor i det hus, skulle være blandt dem i flere måne-
der, men Guds veje og tanker er ikke som vore veje og tanker i
enhver henseende.«

Ældste Woodruff søgte Herren i bøn den næste dag og spurgte
ham om, hvor han skulle drage hen. Han skrev: »Da jeg mente,
at det var mit privilegium og min pligt at kende Herrens vilje om
emnet, bad jeg min himmelske Fader i Jesu Kristi navn om at
forklare mig sin vilje angående dette, og da jeg spurgte, viste
Herren mig, at det var hans vilje, at jeg omgående skulle rejse til
Sydengland. Jeg talte med bror William Benbow, som boede i
Herefordshire og havde venner, som stadig boede der, og som
havde et stort ønske om, at jeg skulle drage til den del af landet,
og [han] tilbød gavmildt at ledsage mig til sin brors hus og betale
for min rejse, hvilket jeg ufortøvet tog imod.«3

K A P I T E L  9

John Benbows gård. Ved at granske Bibelen forberedte John Benbow, hans

familie og hans venner sig til at tage imod det gengivne evangelium.
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Den 4. marts 1840 nåede ældste Woodruff og William Benbow
frem til, hvor Williams bror John boede. »En time efter at jeg har
kommet hjem til ham,« fortalte præsident Woodruff, »forstod jeg,
hvorfor Herren havde sendt mig dertil ... Jeg fandt en gruppe
mænd og kvinder, omkring 600 hundrede, som havde sluttet sig
sammen under navnet De Forenede Brødre, og som stræbte
efter den fordums orden. De søgte evangeliet, som det var ble-
vet forkyndt af profeterne og apostlene, ligesom jeg gjorde i min
ungdom.«4

Familien Benbow tog hurtigt imod budskabet om genopret-
telsen, og William vendte tilbage til Staffordshire »efter at have
haft det glædelige privilegium at gense sin bror John Benbow, og
hele hans husstand ... som blev døbt i den nye og evige pagt.«5

Ældste Woodruff blev på egnen i omkring otte måneder. Han
skrev senere: »Den første måned efter at jeg var kommet til
Herefordshire, døbte jeg 45 prædikanter og adskillige hundrede
medlemmer ... Vi førte to tusind mennesker ind i Kirken på
omkring otte måneder.«6

Om denne oplevelse skrev præsident Woodruff: »Hele beret-
ningen om missioneringen i Herefordshire viser, hvor vigtigt det
er at lytte til Guds stille, sagte røst og Helligåndens åbenbaringer.
Dér havde Herren et folk, som var blevet forberedt til evangeliet.
De bad om lys og sandhed, og Herren sendte mig til dem.«7

Omkring to år før ældste Woodruff tjente i England, havde
Ånden tilskyndet ham til at forkynde evangeliet for en mindre
gruppe – hans egen familie. I sin patriarkalske velsignelse, som
han havde fået af Joseph Smith sen., var han blevet lovet, at han
ville »føre [sin] fars husstand ind i Guds rige.«8 I 1838, mens han
var på mission i en egn, som lå i nærheden af hans hjemby, følte
han, at tiden var kommet til, at denne profeti skulle gå i opfyl-
delse. Han skrev:

»Jeg tilbragte ... 18 dage i Farmington og Avon, hvor jeg besøgte
min fars husstand, mine farbrødre og tanter, fætre og kusiner,
samt naboer og venner, og forkyndte Jesu Kristi evangelium for
dem og forsøgte at bringe dem ind i Guds rige ... Ved Guds hjælp
forkyndte jeg trofast evangeliet for min fars husstand og for alle,
som var med ham, såvel som for mine andre slægtninge.«
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Den 1. juli 1838 døbte ældste Woodruff seks mennesker,
blandt andet alle dem som boede i hans fars hus, præcis som han
var blevet lovet i sin patriarkalske velsignelse. »Det var i sandhed
en glædelig dag for min sjæl,« sagde han. »Min far, min stedmor
og min søster var blandt dem, som blev døbt. Bagefter døbte jeg
en række slægtninge. Jeg følte, at denne dags arbejde alene var
rigelig belønning for al min missionering.

Hvem kan fatte den glæde, den herlighed, den lykke og den
trøst, som en af Israels ældster føler, når han som redskab i Guds
hænder bringer sin far, mor, søster, bror eller en hvilken som helst
anden af Adams efterkommere ind ad den dør, som fører til liv og
frelse? Det kan ingen, medmindre han har oplevet det og har et
vidnesbyrd om Jesus Kristus og den almægtige Guds inspiration.«9

Wilford Woodruffs lærdomme

Gud holder os ansvarlige for, om vi

forkynder evangeliet for andre.

Menneskene har til alle tider søgt lykken. De ønsker social og
hjemlig fred, og når de tænker på den uendelige fremtid, ønsker
de at få del i de velsignelser, som vi har fået at vide vedrører den
del af livet, men de ved ikke, hvordan de kan opnå det, med-
mindre en af Guds tjenere kommer forbi og viser vej.10

Vi er det eneste folk, som i vor tid er blevet betroet dette hel-
lige evangelium, præstedømmet og pagterne, og vi vil blive holdt
ansvarlige for, hvordan vi forvalter det. Vi må være trofaste og flit-
tige til at tilbyde menneskenes børn denne storslåede frelse og
til at opbygge Zion og vor Guds rige.11

Uanset hvor ubetydeligt dette folk måtte være i verdens øjne,
holder himlens Gud os ansvarlige for, om vi forkynder evangeliet
for alle folkeslag under himlen, og det er vores pligt, ellers bliver
vi fordømt. Vi kan ikke undslå os. Hvorfor? Fordi, som Paulus
siger: »Ve mig, hvis jeg ikke forkynder [evangeliet]« (1 Kor 9:16).
Der er kun ét evangelium, der har altid kun været ét, og der skal
altid kun være ét. Og Paulus siger: »Men om så vi selv eller en
engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har
forkyndt jer, forbandet være han« (Gal 1:8). Dette evangelium er
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– I, den levende Guds hellige – i vore hænder, sendt til os ved
englebetjening. Det er det samme evangelium, som er blevet for-
kyndt fra Adam til Kristus og fra Kristus op til vor tid og genera-
tion, når som helst Gud har haft et folk på jorden.12

Der har aldrig, siden Gud skabte verden, været et folk, som har
haft større ansvar for at advare denne generation, for at oplade
røsten længe og højt, dag og nat, i det omfang vi har mulighed for
det og kundgøre Guds ord for denne generation. Vi er påkrævet
at gøre dette. Det er vores kald. Det er vores pligt. Det er vores
ærinde.13

Jeg har vadet gennem sumpe, svømmet over floder, har bedt
om brød fra dør til dør og har viet næsten 50 år af mit liv til dette
arbejde. Og hvorfor? Havde der været guld nok i Californien til at
betale mig for det? Nej, bestemt ikke, og det, som jeg har udret-
tet, og det, som mine brødre har udrettet, har vi udrettet, fordi
Gud gav os befaling om det. Og det er det kald, vi har i dag. Vi
har forkyndt og arbejdet hjemme og udenlands, og vi agter ved
Guds hjælp at fortsætte vores arbejde, så længe vi er fri til det.14

Hvis vi oprigtig plejer venskab med andre, skaber Herren

mulighed for, at vi kan forkynde evangeliet for dem.
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Jeg tror, at vi Israels ældster og sidste dages hellige mange
gange står tilbage for at erkende vores stilling for Herren. Det
værk, som kræves af os, er stort og prægtigt. Det er den almæg-
tige Guds værk. Det er vores ansvar at forkynde Kristi evangelium
for alle jordens folk ... Vi vil blive holdt ansvarlige for, om vi gør
alt dette, og om vi bygger templer for den Allerhøjeste, hvor vi
kan komme og udføre ordinancer til frelse for vore døde.15

Derudover er vi herhjemme omgivet af mange, som det er
vores pligt at forkynde for, fordi det er lige så nødvendigt at for-
kynde hjemme som ude.16

Vi finder stor glæde ved at hjælpe andre til at komme

til Kristus og udvikle sig frem mod ophøjelse.

Hvis man præsenterer en sjæl for livets og frelsens principper
og forretter disse ordinancer for vedkommende, bliver man et
redskab i Guds hænder og er med til at frelse denne sjæl. Man kan
ikke give menneskenes børn noget andet, som står lige med det ...

... Herren har [sagt]: »Og om det skulle ske, at I måtte arbejde
hele jeres liv med at råbe omvendelse til dette folk og kun førte
een sjæl til mig, hvor stor skal da ikke jeres glæde være med ham
i min Faders rige!« (L&P 18:15) ... Vi har forkyndt evangeliet for
alle folkeslag, stammer, tungemål og folk, i det omfang Herren
har åbnet dørene for os, og vi har haft mulighed for at drage ud.
Men verden er stadig fuld at mennesker, som ikke har hørt Jesu
Kristi evangelium, og så længe præstedømmet hviler på vore
skuldre, er vi stadig forpligtet og er stadig ansvarlige for men-
neskenes børns frelse, for så vidt som vi har mulighed for at
skænke Adams sønner og døtre disse gaver. Tænk blot, at vi ved
at favne Kristi evangelium kan blive Guds arvinger og Jesu Kristi
medarvinger, at vi kan få del i den første opstandelse og stige op
af vore grave og være klædt i herlighed, udødelighed og evigt liv
og træde ind i Guds og Lammets nærhed og bo hos dem for evigt
i himlene! Hvem forstår det? Forstår jordens indbyggere det? Det
gør de ikke ... Jeg er selv klar over, at vi på alle måder er afhæn-
gige af Herren. Herren bevarer os. Han er årsag til vores frelse.
Jesus Kristus satte livet til for at løskøbe os med sit blod, og der-
ved får vi del i disse velsignelser ...
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... Ingen kan blive kaldet til noget større kald end at have den
ret og den ære at drage ud og frelse menneskesjæle – frelse dem
ved at forkynde evangeliet for dem, ved at forrette Guds hus’
ordinancer for dem, så de kan være beredte til at komme ind
Himmeriget og ind i celestial herlighed ...

Jeg tror, at vi mange gange glemmer at sætte pris på de vel-
signelser, vi nyder, og som er inden for rækkevidde. Vores hjerte
bør være optaget af at opbygge Guds rige, Guds Zion, og Guds
værk, mens vi er her og magter at udrette dette. Som præsident-
skab og som apostle er det vores pligt ikke alene selv at arbejde,
men at udsende Israels ældster til jordens folkeslag og forkynde
evangeliet. I vore dage står dørene blandt mange nationer åbne
for udbredelsen af Kristi evangelium og for at føre mennesker til
Kristus, så de kan modtage disse velsignelser.17

Jeg har brugt næsten hele mit liv i denne kirke, og siden jeg
kom ind i Kirken, har jeg været på mission flere gange og er ikke
siden helt holdt op med at missionere. Det har altid været en
glæde for mig at gøre det, og er det også i dag. Når jeg dør og bli-
ver stedt til hvile, ønsker jeg ikke, at nogen skal rejse sig og sige,
at jeg har forsømt min pligt med hensyn til at forsøge at bringe
ham frelse, så vidt jeg kunne. Jeg har altid glædet mig ved at for-
kynde evangeliet. Jeg har glædet mig ved at forrette livets og frel-
sens ordinancer såvel hjemme som udenlands, fordi jeg har
vidst, at dette var Guds værk, og det ved jeg også i dag, at det er.18

Vi bør leve på en måde, som afspejler det sande og gode

i vores egen religion i stedet for at kritisere andres.

Når I går ind i boligområde for at forkynde evangeliet, så for-
søg aldrig at bryde et menneskes hus ned, så at sige, før I bygger
ham et bedre. Faktisk bør I aldrig angribe andres religion, uan-
set hvor I går hen. Vær villige til at lade enhver dyrke sin egen
religion. Det er hans ret at gøre det. Hvis han ikke tager imod
jeres vidnesbyrd om Kristi evangelium, er det hans egen sag, og
ikke jeres. Spild ikke tiden med at nedgøre andre sekter og tros-
samfund. Det har vi ikke tid til. Det er altid forkert at gøre det.19

Søg ved tro, bøn og ydmyghed at opnå visdom og Guds Ånds
vejledning i alle jeres bestræbelser. En af Guds største gaver er
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visdom, og visdommens røst fortæller os ikke, at vi skal bruge
tiden på at strides med nutidens sekter, ordkløves med menne-
sker og latterliggøre de religioner, som findes omkring os, så folk
lukker ørerne og hjertet for lyset og sandheden. Andre menne-
skers anskuelser og religioner er lige så dyrebare for dem, som
vores er for os ... Frelse skal være jeres tekst i sagtmodighed og
ydmyghed med den kraft, der findes i evig sandhed, visdom, lys
og kundskab, som er skjult i de første principper i Guds Søns
evangelium. I kan medvirke til at frelse menneskesjæle, og de
skal juble sammen med jer over, at de har set evangeliets lys. Vi
bør aldrig forkynde andet end evangeliet eller lade det ligge for
i stedet at forkynde noget, som ikke hører ind under vores kald,
eller ordkløves til ingen nytte. Et træ kendes ved dets frugt: Hvis
vi er trofaste for Herren, handler klogt og forstandigt, skal frug-
ten af vores arbejde med sikkerhed være god.20

Det bør være målet for alle Kirkens medlemmer i praksis at
efterleve evangeliets principper. Der er ingen bedre måde at
overbevise verden om, at disse principper er sande, end ved i
vores omgang med hinanden at vise andre mennesker den ophøj-
ende virkning, de har på os. Vores trosbekendelser er ophøjede,
og livsførelsen blandt os bør derfor være en så høj standard af
renhed, at den svarer til disse trosbekendelser.21

Helligånden vejleder dem, som forkynder evangeliet,

og dem, som tager imod det.

Hele hemmeligheden bag vores succes med hensyn til at vinde
konvertitter er, at vi forkynder det samme evangelium i dets
enkelthed og ligefremhed, som Jesus forkyndte, og at Helligånden
hviler over dem, som tager imod det, og fylder dem med en ube-
skrivelig glæde og gør dem hele, og da skal de erkende, om læren
er fra Gud eller mennesker.22

Hvordan fik disse hundredvis og tusindvis af Israels ældster
styrke til at rejse udenlands og forkynde evangeliet, så Adams
sønner og døtre blev overbevist? Det er sket ved Guds kraft.
Ingen ældste i denne kirke har evnet at drage ud og gøre Guds
vilje [uden] ved Guds kraft. Hvis vi har nogen kraft, kommer den
fra Gud, og vi må stole på ham i alle ting.23
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Når den, som har myndighed dertil, forkynder evangeliet, lover
han i Jesu Kristi navn alle, som tror og adlyder, at de skal få
Helligånden. I kraft af dette løfte kan alle sådanne selv erkende,
om det kommer fra Gud eller fra et menneske. Hvis et menneske
uden myndighed drager ud og foregiver at forkynde det samme
evangelium – og det betyder ikke noget, hvor dygtig og begavet
han er – kan man afsløre hans lære, for de løfter, som skulle opfyl-
des for dem, som tror på Kristus, bliver ikke indfriet. Helligånden,
som skænker menneskene sin gave, [lader] sig ikke bedrage, og
således afsløres falskheden af menneskers lærdomme, så ingen
behøver at blive ført bag lyset.24

Medmindre I har Helligånden med jer, når I drager ud for at
forkynde evangeliet, kan I ikke gøre jeres pligt. Men når I har
det, er I på den sikre side. Drag hvorhen I vil, så skal jeres ord
virke i hjertet på jordens ærlige og sagtmodige.25

Det betyder ikke noget, hvor gammelt en person er, når han
forkynder evangeliet – om han er 25, 90 eller 500, blot han er
inspireret af Ånden og af Guds kraft.26

Vi må søge Helligåndens vejledning, når vi 

stræber efter at forkynde evangeliet.
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Må Herren drage i forvejen for os og jævne vejen og lade os
nå ind til menneskenes hjerte, så det gode må vinde og Guds
rige rulle frem.27

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Gennemgå beretningen om, hvordan ældste Wilford Woodruff
besøgte John Benbow (side 85-88). På hvilke måder blev æld-
ste Woodruff ledt til Benbows gård? Hvad lærer du af det
eksempel, som William Benbow viste?

• Læg mærke til ord eller udtryk på side 87-88, som viser, hvad
William Benbow og Wilford Woodruff følte, da deres familie
tog imod evangeliet. Hvad har du følt, når en af dine kære har
tilsluttet sig Kirken eller igen er blevet aktive i Kirken?

• Gennemgå præsident Woodruffs ord om vores ansvar for at
forkynde evangeliet (side 88-90). Hvad kan vi gøre specifikt
for at forkynde evangeliet for vores familie og venner? På
hvilke måder kan vi arbejde sammen med fuldtidsmissionæ-
rerne i dette arbejde?

• På hvilke måder kan vi varetage vores ansvar for at forkynde
evangeliet »for alle jordens folkeslag«? (Side 90).

• Hvorfor er vi til tider tilbageholdende med at forkynde evan-
geliet? Hvordan kan vi overvinde vores frygt?

• Hvorfor er det en glædelig oplevelse at missionere? (Se side
90-91). Hvilke oplevelser har du haft, hvor du har følt glæde
ved at forkynde evangeliet?

• Hvorfor er det vigtigt at undgå at kritisere andres religion? (Se
side 91-92). Hvordan kan vi vidne om, at Kirken er sand, uden
at tale nedsættende om andre kirker?

• Gennemgå det andet afsnit på side 92. På hvilke måder påvir-
ker vore handlinger andre menneskers opfattelse af Kirken?

• Hvad lærer du af præsident Woodruffs ord om Helligånden og
om missionering? (Se side 92-94). Hvad må vi gøre for at være
værdige til at have Ånden hos os?
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Relevante skriftsteder: Matt 28:19-20; L&P 4; 18:10-16; 42:11-14;
50:13-22; 60:2-3; 84:88; 88:81
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Præsident Wilford Woodruff har sagt: »Jeg er forpligtet til at give

Gud æren for alt, hvad jeg nogen sinde har fået. Hvis jeg nogen

sinde har gjort noget godt ... er det lykkedes ved Guds kraft.«
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Ydmyg tillid til Gud

Virkelig styrke udspringer 
af ydmyg tillid til Gud.

Fra Wilford Woodruffs liv

Det eneste, jeg har undret mig over hele mit liv,« har præsi-
dent Wilford Woodruff sagt, »er, at Herren overhovedet har
udvalgt mig til noget, ikke mindst til apostel og præsident. Men
det er hans egen sag. Det vedkommer ikke mig.«1

Skønt præsident Woodruff var overrasket over sine kald i
Kirken, vidste han, hvorfor Herren havde kaldet ham. Han
bemærkede: »Hvorfor har Herren valgt et så svagt menneske som
Wilford Woodruff til at præsidere over sin kirke? Hvorfor valgte
han Joseph Smith – en uvidende dreng, som han blev kaldt?
Hvorfor har han valgt den type mennesker? For at han kunne
arbejde med dem. Han har udvalgt mænd, som anerkender
Guds hånd.«2

Præsident Woodruff anerkendte altid Guds hånd, både i sin
personlige medgang og i Kirkens fremgang. I en tale, som han
holdt i Tabernaklet i Salt Lake City, sagde han: »Jeg takker Herren
for mit liv. Jeg takker ham for hans velsignelser og barmhjertig-
hed mod mig. Jeg har grund til at glæde mig over dette, og jeg
er forpligtet til at give Gud æren for alt, hvad jeg nogen sinde har
fået. Hvis jeg nogen sinde har gjort noget godt, hvis jeg har kun-
net forkynde evangeliet og handle således, at jeg har opbygget
mine medmennesker, hjemme eller udenlands, er det lykkedes
ved Guds kraft ... Vi har haft denne kraft. Det er derfor, vi er her
i dag. Det er derfor dette tabernakel står her i dag som opfyldelse
af de forudsigelser, som Guds profeter udtalte i fordums tid. Det
er derfor, at Guds Zion er grundfæstet her i disse bjergdale. Det
skyldes alt sammen Guds kraft, ikke nogen menneskers.«3
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»



98

K A P I T E L  1 0

Wilford Woodruffs lærdomme

Alle vore åndelige og timelige 

velsignelser afhænger af Gud.

Jeg er fuldstændig afhængig af Herren. Det har jeg altid været
i mit privatliv og på mine rejser og pilgrimsrejser, hvor jeg har
forkyndt Kristi evangelium for mine medmennesker.4

Vi må begynde at forstå, at Guds veje er uendeligt meget mere
ophøjede end vore veje, og at hans råd, om end de måtte kræve
ofre af os, altid er de bedste og sikreste for os at give agt på og
efterleve. Der er tusinder blandt os, som af personlig erfaring
kan vidne om, dette er sandt ... Vi bør også lære denne vigtige
sandhed, at Gud må have al herlighed og ære for at have opret-
tet sin kirke og sit rige på jorden. Intet menneske kan kræve den
i denne eller nogen anden æra. Intet andet end Guds kraft
kunne have frembragt evangeliet i sin fylde, organiseret Kirken,
indsamlet sit folk til Zion som opfyldelse af åbenbaring samt
udført det værk, som er blevet udført.5

Vi vil gerne erindre om, at vores styrke, håb og kraft ligger i
Guds hænder og ikke i menneskers. Herren selv har udrakt sin
hånd for at oprette denne kirke, sit rige, sit værk ... Selv har vi
ingen magt. Det har vi aldrig haft med hensyn til at lede dette
rige, kun ved den almægtige Guds indgriben.6

Netop det, at vi har et folk, at vi har et Zion, at vi har et rige,
at vi har en kirke og et præstedømme, som er forbundet med
himlen, og som har magt til at bevæge himlene, og at vi ved, at
himlene kommunikerer med os og leder dette storslåede sidste-
dages-værk, som de sidste dages hellige er engageret i, netop det
burde gøre os ydmyge af hjertet for Herren vor Gud, og det
burde bestandig i vores eftertanke og følelser minde os om det
ansvar, som påhviler os, både over for ham og over for hinanden,
og ligeledes om, at vi er afhængige af, at han skænker os alle vel-
signelser – af åndelig såvel som af timelig art – som vi nyder.7

Det er min opfattelse, at Herren aldrig fra fader Adams tid til i
dag har haft et folk, som har fået befaling om at opbygge hans rige
og grundfæste hans Zion i verden eller at forkynde omvendelsens
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evangelium for menneskenes børn, uden at de var fuldstændig
afhængige af, at himlens Gud hjalp dem.8

Vi ved og forstår udmærket, at vores skæbne, vores stilling og
vore velsignelser alle ligger i hans hænder.9

Jeg siger til alle mennesker – jøde som ikke-jøde, stor som lille,
rig som fattig – at Herren den Almægtige virker ved egen kraft og
ikke er afhængig af, at noget menneske udfører hans værk. Men
når han kalder menneskene til at udføre sit værk, må de sætte
deres lid til ham.10

Gud udvælger de ydmyge til at udføre sit værk.

Herren har udvalgt de svage i verden til at udføre sit værk. Men
han er i stand til at undervise mig og mine brødre, ligesom han
var været i enhver anden uddeling. Han har altid udvalgt de
svage. Tag for eksempel Moses, som gik i spidsen for Israels børn.
Moses sagde, at han havde svært ved at udtrykke sig i ord, og at
han ikke kunne udrette noget. Men Herren sagde, at han ville
lade en talsmand fremstå for ham. Da Herren ville have en konge
over Israel, valgte han David, Isajs søn, som vogtede får. Alle Isajs
sønner blev med undtagelse af David ført frem for profeten, men
Samuel ville ikke salve [nogen] af dem. Han spurgte Isaj, om han
havde flere sønner. Isaj sagde: Ja, jeg har en dreng, som går og
røgter får. Profeten ville gerne tale med ham. Da han kom, sal-
vede Samuel ham til konge over Israel. Sådan var det også på
apostlenes tid. Hvem var de? [Ulærde] fiskere. Sådan er det også
i dag. Begynd med Joseph Smith og se på alle os andre. Hvem er
vi? Vi er arme, svage orme fra støvet. Men Herren har udvalgt os,
fordi han mente, at han kunne bruge os til noget. Det håber jeg,
at han kan.

Jeg tror, at jeg har været apostel længere end nogen anden,
som har levet på jorden i disse sidste dage. Skulle jeg prale over
det eller være stolt og hoven, fordi jeg har haft præstedømmet så
længe? Hvis jeg gjorde det, ville jeg være meget tåbelig. Vi er
nødt til at ære Gud. Vi er nødt til at anerkende Guds hånd.
Djævelen har stræbt mig efter livet, fra jeg blev født til i dag. Men
Herren har altid været på min højre side og reddet mig. Der har
været to kræfter på spil – den ene har forsøgt at ombringe mig,
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og den anden har forsøgt at redde mig. Og dog står jeg her i dag
som et svagt redskab i Guds hænder, og så sandt, som Gud lever,
agter jeg at gøre min pligt, hvis han viser mig, hvad den er!

... Jeg beder Gud om at skænke os visdom og om at hjælpe os
til at være ydmyge, trofaste og sagtmodige af hjertet.11

Hvor ofte har jeg ikke på mine rejser hørt mennesker sige:
Hvorfor valgte Gud Joseph Smith? Hvorfor valgte han en dreng
til at indlede denne uddeling og lægge grundvolden til denne
kirke? Hvorfor valgte han ikke en eller anden betydningsfuld
person ... ? Jeg har altid kun haft ét svar på et sådant spørgsmål,
nemlig at Herren den Almægtige ikke kunne have udrettet noget
med dem – han kunne ikke have gjort dem ydmyge. De var ikke
den slags mennesker, som nogen sinde er blevet udvalgt til et
værk af denne art i verden. Herren den Almægtig vælger de svage
i denne verden. Dem kunne han arbejde med. Han valgte Joseph
Smith, fordi han var svag, og fordi han havde forstand nok til at
indse det.12

Når et menneske bliver stolt, falder det.

I har aldrig oplevet en dag, og I kommer aldrig til det, hver-
ken i tid eller i evighed, hvor I ikke længere behøver Guds
beskyttelse og omsorg. Den har I brug for gennem hele livet. Når
vore unge mænd eller vore gamle mænd eller vore unge piger
føler, at de er nået til et punkt, hvor de ikke længere er afhæn-
gige af Herren, opdager de, at de har taget gruelig fejl.13

Hvis Kirkens præsident eller nogen af hans rådgivere eller
apostlene eller nogen anden i sit hjerte føler, at Gud ikke kan und-
være ham, og at han er særlig afgørende for, at Herrens værk kan
udføres, befinder han sig på gyngende grund. Jeg har hørt Joseph
Smith fortælle, at Oliver Cowdery, som var denne kirkes anden
apostel, engang sagde til ham: »Hvis jeg forlader denne kirke, fal-
der den.«

Joseph sagde, »Oliver, prøv du bare.« Oliver prøvede det. Han
faldt, men det gjorde Guds rige ikke. Jeg har kendt andre apostle
på min tid, som har følt, at Herren ikke kunne undvære dem,
men Herren fik sit værk til at gå frem uden dem.14
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Jeg har engang set Oliver Cowdery, hvor det syntes som om,
at jorden skælvede under hans fødder. Jeg har aldrig hørt et
menneske bære et stærkere vidnesbyrd, end han gjorde, når han
var under Åndens indflydelse. Men i samme øjeblik han forlod
Guds rige, forsvandt hans kraft ... Hans styrke blev taget fra ham,
ligesom Samsons i Delilas favn. Han mistede den kraft og det vid-
nesbyrd, som han havde haft, og han genvandt det aldrig helt i
kødet, skønt han døde [som medlem af] Kirken.15

En tredjedel af himlens hærskare blev nedstyrket på grund af
oprør ... De findes i enhver by og landsby, hvor jordens indbyg-
gere bor, og især hvor der er sidste dages hellige ... Tror I, at
disse djævle befinder sig omkring os uden at forsøge på noget?
Sover de? Har de ikke noget at bestille? Jeg siger til mine brøde,
som har præstedømmet: Vi har en vældig krig at føre mod disse
ånder. Vi kan ikke undslippe den. Hvad kan de ikke finde på at
gøre mod jer? De vil forsøge at få os til at gøre hvad som helst og
alt, hvad der ikke er ret. Det ville glæde disse djævle overor-
dentlig, hvis de kunne få mig eller mine brødre til at tro, at vi er
betydningsfulde mænd, som er klogere end alle andre – hvis de
kunne sætte os op imod hinanden og få os til at bekende vore
brødres synder i stedet for vore egne. Vi bør derfor vogte os
omhyggeligt. Det bør jeg gøre, det bør mine rådgivere og apost-
lene gøre, og det bør vi alle gøre ... Og hvis vore øjne åbnes, så
vi kan fatte det, som hører Gud til, kan vi fatte vore ansvar, kan
vi fatte det hellige præstedømmes magt og vores forhold til Gud.
Vi bør bestemt ydmyge os over for Herren.16

Vær ydmyge, vær årvågne og vær bønlige. Vogt jer for stolthed,
så I ikke falder, ligesom andre har gjort.17

Når vi ydmygt stoler på Herren, beskytter og styrker han os.

To prægtige dyder ... giver et menneske magt fra himlene –
retskaffenhed og en ulastelig karakter. Hvis et menneske besid-
der disse egenskaber, og han er tro og standhaftig, og hvis vi til-
føjer ydmyghed, er han [beskyttet] mod en mangfoldighed af
svagheder og kan modstå en masse fristelser. Vi har alle vore
svagheder. Gud har givet os dem, så vi kan lære at være ydmyge
og barmhjertige mod andre.
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Ingen af os er fuldkomne, mens vi bor i kødet, men det men-
neske, som i ydmyg tillid til Gud aldrig vakler i kampen for det
rette, og som aldrig vakler i sin loyalitet mod sandheden, og som
altid holder sine pagter, ham kan vi alle standse op for at beun-
dre og med himlens hjælp stræbe efter at efterligne.18

Jeg ønsker at sige til de sidste dages hellige, at alt, hvad vi
behøver at gøre, er at være trofaste, at holde hans bud, være
ydmyge og søge ham i kraftig bøn, så skal det gå os vel.19

Gud er med sit folk. Men vi må lytte til hans røst, adlyde hans
bud og ydmyge os over for ham ... Der hersker en ro blandt mor-
monerne – som de kaldes – som verden er forundret over og ikke
fatter ... Årsagen til denne ro er, at Gud er vores ven, lovgiver og
udfrier. Hvis Herren ikke kan udføre sit værk, da kan vi slet ikke.
Men det kan han. Det har han altid gjort, og det fortsætter han
med at gøre indtil enden. Derfor siger jeg til de hellige: Frygt
ikke. Stol på Gud. Mist ikke modet. Lad jeres bønner stige op til
Herren Sebaot dag og nat. Bed om det, I ønsker. Når I gør det,
besvarer Herren jeres bønner, hvis I beder om det, som er ret.
Det er dér, vores styrke ligger. Den ligger i Gud.20

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Hvorfor er det vigtigt, at vi erkender vores afhængighed af
Gud? (Se side 98-99). Hvordan påvirker denne erkendelse
vores livsførelse?

• Hvem omtalte præsident Woodruff som »de svage i verden«?
(Se side 97, 99-100; se også 1 Kor 1:25-28). Hvorfor vælger
Herren sådanne mennesker til at udføre sit værk? Hvornår har
du set Herren gøre brug af »de svage i verden«?

• Læs det tredje afsnit på side 100. Tænk over og drøft, hvad dit
liv ville være uden Guds beskyttelse og omsorg. Hvad lærer
dette dig om stolthed? Hvad er nogle af følgerne af stolthed?

• Hvad kan vi lære af beretningen om Oliver Cowdery på side
100-101?
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• Læs hele afsnit to på side 101. Hvorfor vil Satan og hans hær-
skarer have os til at »tro, at vi er betydningsfulde [og] klogere
end alle andre«? Hvorfor vil de have os til at »bekende vore
brødres synder i stedet for vore egne«? Hvordan kan vi mod-
stå disse fristelser?

• Gennemgå de sidste fire afsnit af kapitlet og læg mærke til ord
og udtryk, som betyder noget for dig (side 101-102). Hvilke
velsignelser får vi, når vi stoler på Herren?

Relevante skriftsteder: Ordsp 3:5-7; Luk 18:9-14; Jakob 2:13-21;
Alma 36:3; Helaman 3:35; L&P 112:10; 121:34-40
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»Frelseren har givet en formaning, som alle Guds hellige bør rette

sig efter, men som jeg frygter, at vi ikke efterkommer, som vi burde,

og det er altid at bede og ikke blive trætte.«
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Bed om himlens velsignelser

Når vi beder i tro, forbereder vi os til at tage imod de 
velsignelser, som vor himmelske Fader har til os.

Fra Wilford Woodruffs liv

I marts 1835 måtte Wilford Woodruff, mens han var på sin før-
ste mission, rejse over floder og gennem sumpe i det sydøstlige
USA. Han og hans kammerat fældede et træ og lavede kano, så
de kunne krydse gennem sumpene. De roede knap 250 kilome-
ter, før de efterlod kanoen og fortsatte til fods. Præsident
Woodruff fortalte senere, at de valgte en vej, som »gik gennem
sumpe, og som det meste af vejen – 270 kilometer – lå under
mudder og vand. En dag gik vi 65 kilometer i mudder og vand til
knæene. Den 24. marts gik vi omkring 16 kilometer gennem
mudder, da jeg pludselig følte en jagende smerte i knæet og ikke
kunne gå længere. Jeg satte mig på en træstamme.«

Hans kammerat, som var blevet træt af arbejdet og havde
besluttet at rejse hjem, tog afsked med ældste Woodruff og lod
ham sidde alene tilbage i en sump fuld af alligatorer. Wilford
Woodruff henvendte sig uforfærdet til Herren. Han sagde, »Jeg
knælede i mudderet og bad, og Herren helbredte mig, og jeg gik
jublende videre.«1

Flere år senere viste præsident Woodruff sin tro, da han, hans
hustru og flere andre var på vej med skib til England for at tjene.
»Vi havde sejlet i tre døgn i stærk storm og blev drevet tilbage,«
fortalte han. »Til sidst bad jeg mine kammerater om at komme
med mig ind i kahytten, hvor jeg bad dem om at bede til Herren,
at han ville vende vindretningen. Jeg var ikke bange for, at skibet
skulle forlise, men jeg brød mig ikke om, at vi drev tilbage til
New York, da jeg gerne ville af sted på min rejse. Vi bad alle den
samme bøn, både mænd og kvinder, og da vi var færdige, gik vi
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op på dækket, og et øjeblik efter var det, som om en eller anden
havde taget et sværd og sønderhugget stormen, for man kunne
have kastet et musselinlommetørklæde i luften, og det ville have
dalet lige ned.«2

Wilford Woodruffs lærdomme

Det er vores pligt at bede i tro om

den hjælp, vi har brug for.

Frelseren har givet en formaning, som alle Guds hellige bør
rette sig efter, men som jeg frygter, at vi ikke efterkommer, som
vi burde, og det er altid at bede og ikke blive trætte (se Luk 18:1;
L&P 88:126). Jeg frygter, at vi som et folk ikke beder nok i tro. Vi
bør påkalde Herren i kraftig bøn og fortælle ham alle vore behov.
For hvis ikke han beskytter, udfrier og redder os, er der ingen
anden kraft, som gør det. Derfor må vi sætte vores lid udeluk-
kende til ham. Derfor bør vore bønner stige op til vor himmel-
ske Fader både dag og nat.3

Jordens indbyggere forstår ikke bønnens virkning og gavn.
Herren hører og besvarer mænd, kvinder og børns bønner.
Bønnen rummer større kraft, en overmåde stor kraft, med hen-
syn til at nedbringe os Guds velsignelser, end næsten alt andet.4

Når verden sætter sig op imod Guds rige i disse sidste dage,
skal de hellige da frygte? ... Absolut ikke. Der er én ting, vi bør
gøre, og det er at bede til Gud. Det har ethvert retskaffent men-
neske gjort. Selv Jesus, Frelseren, Faderens enbårne i kødet,
måtte bede, fra krybben til korset, hele vejen igennem. Hver dag
måtte han anråbe Faderen om at skænke ham nåde og bære ham
oppe i hans trængsler og sætte ham i stand til at drikke det bitre
bæger. Hans disciple ligeså.5

Alt, hvad vi behøver at få og nyde, er det vores pligt at bede
Herren om. Vi må træde frem for ham på lønlige steder og for-
tælle ham vore behov, så han kan høre os og udøse velsignelser
over os. Heri ligger vores styrke. Vi sætter vores lid til Gud og
ikke til noget menneske.6
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Det påhviler enhver af Guds hellige ... at lade sine bønner
stige op til Herren Sebaot dag og nat, på rette tid, i familien og
på lønlige steder, om at Herren må bære sit folk oppe, opbygge
Zion og opfylde sine løfter ...

... Jeg har mere tro på bøn til Herren end til næsten ethvert
andet princip på jorden. Hvis vi ikke har tro på bøn til Gud, har
vi heller ikke megen tro på ham eller på evangeliet. Vi bør bede
til Herren om det, vi ønsker. Lad dette folks bønner bestandig
stige op for Herren i rette tid, så skal Herren ikke sende dem bort,
men han skal høre og besvare dem, og Guds rige og Zion skal
rejse sig og stråle, hun skal iføre sig sine skønne klæder og iklæde
sig sin Guds herlighed og opfylde målet med sin organisering her
på jorden (se L&P 82:14).7

Som et folk bør vi rejse os i tro og styrke for Gud og fortælle
ham vore behov og overlade vores skæbne i hans hænder. Dér
ligger den under alle omstændigheder. Og der bliver den.8

Vi må bede for at kunne forstå Herrens

vilje og blive vejledt af ham.

Jeg føler, at vi skal løfte hjertet i bøn til Gud vor himmelske
Fader for hans barmhjertighed, og om at han vil vejlede os ved
Helligåndens inspiration, så vores sind må blive oplyst, og vores
forstand må åbne sig, så vi kan fatte hans tanker og vilje vedrø-
rende hans folk.9

Hvis I nogen sinde er i tvivl med hensyn til en pligt eller et
arbejde, som I skal udføre, så fortsæt aldrig, førend I har
anstrengt jer i bøn og har fået Helligånden. Det, som Ånden til-
skynder jer til, det er det rigtige at gøre, og ved at følge dens til-
skyndelser skal det gå jer vel.

I vores virke blandt jordens indbyggere bliver vi ført til mange
steder, hvor vi måske anser en bestemt fremgangsmåde for at
være rigtig, men hvis vi ikke er sikre, er det bedre for os at hen-
vende os til Herren og bede i tro om, at vi må blive vejledt ad
livets vej.10

Lad os arbejde trofast og bede til Herren om visdom dag efter
dag, om vi må have styrke til at sejre.11
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Forældre har en hellig pligt til at lære deres børn at

bede og til at sørge for, at familien beder sammen.

Det er Guds hensigt og vilje, at enhver mand og kvinde, som
har indgået ægteskabspagten, og som har fået sønner og døtre,
skal lære dem at bede, så snart disse børn er gamle nok.

Det er de sidste dages helliges pligt at lære deres børn at bede,
mens de er små, at lære dem at forstå bønnens princip og vel-
signelser, så de kan bede for deres forældre og for alt, som er
nødvendigt. Hvis I underviser jeres børn på denne måde og
oplærer dem i frygt for Herren, viger de sjældent fra denne lære.
Familiens overhoved skal ikke altid selv bede, men bør anmode
medlemmer af sin familie om at bede og om at bede bordbøn.12

Når vi lever efter evangeliet, bliver

vi belønnet med velsignelser.

Som folk bør vi være ydmyge, bønlige og underordne os den
eksisterende magt, så vi kan få de velsignelser, som vor himmel-
ske Fader har lovet os.13

Vi bør leve på en sådan måde, at vi kan henvende os til Herren
og i tro og kraft bede om de velsignelser, som er nødvendige for,
at vi kan føre Guds hensigter ud i livet ... Det er nødvendigt for
vores fremgang.14

Det er Guds hensigt at give sine hellige jordens gode ting,
såvel som himlens velsignelser, når de bliver i stand til at
anvende dem rigtig ...

... Mange af jer har lært, hvordan man beder. Undlad derfor
ikke at lade jeres bønner stige op til Sebaots Gud, så skal han
høre jer ... Men himlens velsignelser kan kun opnås og kontrol-
leres ved retfærdighedens principper.15

Vi har ingen tid at spilde. Vi må gøre os parate til det, som skal
ske på jorden, og hvem ønsker at miste sin krone, sin herlighed
og sit håb om evigt liv, som han har fået for længe siden ved at
have antaget Jesu Kristi evangelium? Det ønsker ingen, som har
nogen del af Guds Ånd. Lad os rejse os og højne vores kald og
arbejde for Gud, indtil vi får Helligånden, og indtil vore bønner
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flænger evighedens slør og når op til Sebaots Guds ører, og vi bli-
ver belønnet med velsignelser.16

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Gennemgå beretningerne på side 105-106. Tænk over eller
drøft forskellige måder, hvorpå ældste Woodruff kunne have
reageret på hver af disse situationer. Hvad kan vi lære af hans
måde at reagere på?

• Hvad gør indtryk på dig, når du læser præsident Woodruffs
lærdomme om vores pligt til at bede? (Se side 106-107) Hvad
betyder det for dig at bede i tro? Hvorfor må vi bede for at
kunne få de velsignelser, som vi har brug for? Hvilke andre for-
mål med bøn kan du komme i tanke om?

• Læs det tredje hele afsnit på side 106. Hvorfor måtte Frelseren
bede? Hvad kan vi lære af hans bønner? (Se Matt 26:39; Joh
11:41; 3 Nephi 13:9-13).

• Hvordan kan bøn være en hjælp, når vi skal træffe beslut-
ninger, eller når vi har spørgsmål vedrørende vore pligter? (Se
side 107).

• På hvilke måder har vor himmelske Fader besvaret dine bøn-
ner? Hvordan bør vi reagere, når svaret på en bøn ikke er det
svar, vi havde håbet at få?

• Hvilken forvisning gav præsident Woodruff de forældre, som
lærer deres børn at bede? (Se side 108). Hvilke principper for
bøn bør forældre lære deres børn? Hvordan kan forældre
hjælpe deres børn med at gøre bønnen til en del af deres liv?

• Hvorfor er det vigtigt, når vi beder familiebøn, at alle i fami-
lien får mulighed for at bede? (Se side 108). Hvordan har bøn
styrket din familie?

• Læs kapitlets sidste afsnit (side 108-109), og læg mærke til de
egenskaber, som præsident Woodruff sagde, at vi bør besidde.
Hvorfor er disse egenskaber nødvendige, når vi beder og søger
svar på vore bønner?
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Relevante skriftsteder: Matt 7:7; Jak 1:5-6; 5:16; 2 Nephi 32:8-9;
Alma 33:3-11; 34:17-28; 37:36-37; 3 Nephi 18:19-21; L&P 10:5;
68:28; 112:10

Noter

1. »Leaves from My Journal«, Millennial
Star, 20. juni 1881, s. 390-391.

2. The Discourses of Wilford Woodruff,
red. G. Homer Durham, 1946, s. 288.

3. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 221.

4. Millennial Star, 7. maj 1893, s. 305.
5. Deseret News: Semi-Weekly, 4. februar

1873, s. 2.
6. »The Rights of the Priesthood«, Deseret

Weekly, 17. marts, 1894, s. 381.
7. Deseret News: Semi-Weekly, 12. januar

1875, s. 1.
8. Deseret News: Semi-Weekly, 22. januar

1884, s. 1.

9. Millennial Star, 18. maj 1881, s. 306.
10. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 134.
11. Deseret News: Semi-Weekly,

21. december 1897, s. 1.
12. Salt Lake Herald Church and Farm,

15. juni 1895, s. 385.
13. Deseret News, 26. november 1856,

s. 299.
14. Deseret Weekly, 30. aug. 1890, s. 307.
15. Deseret News: Semi-Weekly, 20. marts

1883, s. 1.
16. Deseret News, 31. december 1856,

s. 340.
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Skrifternes rigdomme

Når vi gransker skrifterne ved den 
samme Ånd, som de blev givet ved, får 

vi større forståelse af Guds vilje.

Fra Wilford Woodruffs liv

Den 1. marts 1845 modtog ældste Wilford Woodruff, som på
daværende tidspunkt præsiderede over De Britiske Øer, et brev
fra en ven i USA. Brevet var vedlagt en afskrift af et andet brev,
hvori en mand beskrev sine planer om at lade Lære og Pagter
trykke i England og selv sikre sig ophavsretten dér. Mandens til-
tag ville have forhindret Kirken i at trykke bogen i England.
Ældste Woodruff skrev følgende i sin dagbog: »Hvilket frækt for-
slag, at en frafalden eller flere frafaldne skulle påtage sig at
trykke Kirkens værker og berøve den for indtægterne ved salget.
Jeg betragter det som ikke mindre end Guds barmhjertighed, at
jeg er blevet bekendt med dette. Jeg brugte dagen på at under-
søge loven for at se, hvad jeg kunne finde ud af med hensyn til
at sikre ophavsretten.«1 Han ansatte en bogtrykker til at sætte og
trykke 3000 eksemplarer af bogen.2 Da han havde sat sig ind i de
britiske love om ophavsret, sikrede han sig ophavsretten i sit
eget navn den 7. juni 1845, »to dage efter, at man havde fået de
sidste ark fra trykkeren.«3 På denne måde bevarede han Kirkens
juridiske ret til at trykke bogen i England.

Dette var ikke første gang, at Wilford Woodruff gjorde en ind-
sats for at udbrede skrifterne blandt de sidste dages hellige.
Endnu før Lære og Pagter overhovedet var blevet trykt, skrev han
mange af åbenbaringerne af i hånden og tog dem med på sine mis-
sionsrejser. Mens han var på sin første mission i England fra 1840
til april 1841, arbejdede han sammen med præsident Brigham
Young og andre om at udgive den første udgave af Mormons Bog
uden for USA. Han hjalp senere profeten Joseph Smith i Nauvoo i
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»Vi bør tage livets ord til hjerte. Vi bør granske

skrifterne for guddommelig sandhed.«
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Illinois med at sætte Kirkens tidsskrift, Times and Seasons. I tids-
rummet mellem den 1. marts 1842 og den 16. januar 1843 blev
følgende tekster – mange år før de blev udgivet i Den Kostelige
Perle – trykt i Times and Seasons: Abrahams Bog, Joseph Smith –
Historie; Wentworth-brevet, som indeholdt Trosartiklerne, samt
en del af Mose’ Bog.

Efter at præsident Woodruff havde været med til at udbrede
skrifterne blandt de hellige, formanede han dem til at »lægge sig
dem på sinde.«4 Han sagde: »Vi bør efterleve vores religion. Vi bør
selv praktisere det, vi prædiker. Vi bør tage livets ord til hjerte. Vi
bør granske de hellige skrifter. Vi bør stræbe efter at forstå den tid,
vi lever i. Sådan ser jeg på vores situation i dag. Jeg betragter ikke
åbenbaringerne i disse bøger vedrørende tidernes fyldes uddeling
som noget, der skal forgå uden at blive opfyldt.«5

Wilford Woodruffs lærdomme

Vi må granske sandhederne i skrifterne, lægge os

dem på sinde og praktisere dem i vores tilværelse.

Læs Bibelen, Mormons Bog, Lære og Pagter og de optegnelser,
som Herren har givet os, og læg jer disse åbenbaringer på sinde og
se, hvad Herren har lovet os. Da lægger vi os noget på sinde, som
er værdifuldt.6

Der er vores pligt ... som sidste dages hellige at grunde over,
fundere over og læse Guds ord og prøve at fatte vores forhold,
vores stilling og vores ansvar for Herren.7

Verden er langt fra Herren. Vi er selv for langt fra Herren som
et folk. Vi bør søge et tættere forhold til Herren og anstrenge os
for at få Helligånden, sådan at vi, når vi læser Guds åbenbaringer,
kan læse dem ved den samme Ånd, som de blev givet ved. Først
da kan vi forstå, hvad de [betød], da de blev givet til menneske-
nes børn.8

Djævelen er på spil på jorden, og han vil om muligt knuse
enhver. Gransk de skrifter, som vi har fået direkte, såvel som dem,
der findes i Bibelen, og lær at forstå Guds tanker og vilje, hvilket
vi kan ved at læse dem, når Helligåndens lys skinner i os, og såle-
des forberede os til det, som vil ske i livet.9



114

K A P I T E L  1 2

Disse principper [som forklares i skrifterne] er sande. Vi bør
granske dem, lægge os dem på sinde og efterleve dem.10

Profeterne, apostlene og patriarkerne har efterladt sig deres
inspirerede skrifter på tryk til vores brug og gavn, og vi skal stå til
regnskab for, hvordan vi udøver vores handlefrihed og behandler
Guds ord, som vi har fået.11

Bibelen og Mormons Bog bliver

ét og rummer evangeliets fylde.

Jeg skammer mig ikke over at bekende, at jeg selv tror fuldt og
fast på, at Bibelen såvel som enhver anden åbenbaring fra Gud,
skal opfyldes bogstaveligt ... Jeg tror på, at hellige mænd fra for-
dums tid skrev og talte, som de blev drevet dertil af Helligånden,
og at de mente, hvad de sagde, og at de sagde, hvad de mente, og
... »at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften« (2 Pet
1:20-21).12

Jeg vidner om, at Gud den Almægtige lod Joseph Smith frem-
stå som profet i den sidste uddeling og i tidernes fylde, og at han
frembragte Mormons Bog og oversatte den ved Guds gave og
kraft til gavn for verden i de sidste dage. Jeg ved, at Mormons
Bog er en sand og guddommeligt inspireret optegnelse.13

Vi har Bibelen, Judas træstykke, som rummer Guds lov, som han
gav den ved Moses og ved de gamle profeter og patriarker. Den er
gået videre til os gennem de mange tusind år, som er gået. Mens
mange biblioteker, som fx biblioteket i Alexandria ... er gået tabt,
er Bibelen blevet bevaret for os, og vi kan læse den. Den rummer
Guds lov, som blev givet de gamle. Men der er ikke blevet ændret
i denne lov, for så vidt evangeliet angår, fra dengang til nu. Bibelen
– Det Gamle og Det Nye Testamente – rummer den lov, hvorved vi
kan blive ophøjet og komme tilbage til Gud og bo hos ham for
evigt. Den fortæller os, hvordan vi må handle for at tage del i den
første opstandelse, så vi kan opstå iklædt herlighed, udødelighed
og evigt liv. Den rummer også historien, ikke kun historien om
jøderne, men også historien om, hvad der skal ske. Vi har også
Mormons Bog – Josefs træstykke i Efraims hænder – som blev skre-
vet af apostle og profeter på [det amerikanske] kontinent. Den
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rummer blandt andet det, som Jesus Kristus forkyndte, da han
efter sin opstandelse viste sig i sit udødelige og herlige legeme og
forkyndte evangeliet her. Disse åbenbaringer rummer mange prin-
cipper. De viser os det sidste afsluttende skue, tilstanden i det
store Babylon og de straffedomme, som skal fuldbyrdes i de sidste
dage, før Menneskesønnen kommer.14

Ezekiel siger, at i de sidste dage skal Josefs træstykke i Efraims
hænder lægges sammen med Judas træstykke for øjnene af folke-
slagene i Herrens hænder i en særlig hensigt – nemlig at indsamle
Israels hus i de sidste dage (se Ez 37:15-28). Disse to optegnelser
skulle også anvendes med henblik på at forkynde det evige evan-
gelium i dets fylde for både jøde og ikke-jøde, og de skal afsige dom
over den generation, som lever på jorden, når de kommer frem.15

Her er Bibelen, jødernes optegnelse, givet ved Herrens inspira-
tion ved Moses og de gamle patriarker og profeter. Er det svindel,
som de vantro siger? Er det menneskeværk? Nej, intet menneske,
som har haft livsånde i sig, har kunnet forfatte en sådan bog uden
inspiration fra den Almægtige. Sådan er det også med Mormons
Bog: Ingen mennesker under himlen, om de var nok så opfind-
somme, kunne forfatte og fremlægge en bog som Mormons Bog
for verden. Principperne i den er guddommelige. De kommer fra
Gud. De kunne aldrig stamme fra en bedragers eller en roman-
forfatters hjerne. Hvorfor? Fordi de løfter og profetier, som den
rummer, er ved at gå i opfyldelse for øjnene af hele jorden.16

Rummer Mormons Bog et anderledes evangelium end det,
som Bibelen rummer? Nej, det gør den ikke. Den beretter om et
folk, som fordum boede på [det amerikanske] kontinent. Den
fortæller, hvor de kom fra, og hvordan de kom hertil. Den for-
tæller om Guds måde at handle med dem på, og om Kristi kirkes
oprettelse blandt dem. De fik besøg af Jesus efter hans opstan-
delse. Derfor sagde han: »Jeg har også andre får, som ikke hører
til denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst,
og der skal blive én hjord, én hyrde« (Joh 10:16) ... Begge bøger
indeholder det samme evangelium. Der har aldrig været mere
end ét evangelium, og der skal aldrig åbenbares noget andet for
menneskeslægten.17
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Lære og Pagter er vores testamente i de sidste dage.

Vi har også bogen Lære og Pagter, som I har i jeres hjem og
kan læse. Denne samling åbenbaringer blev givet gennem profe-
ten Joseph Smith ved hjælp af Urim og Tummim og på anden vis.
Denne bog rummer nogle af de herligste og ypperligste åbenba-
ringer, som Gud nogen sinde har givet menneskene. Den viser
os, hvad der ligger forude, hvad der venter denne nation og jor-
dens nationer, og hvad jordens indbyggere står overfor. Disse
åbenbaringer er tydelige, de er skarpe, de er mægtige, og de er
Guds åbenbaringer, og de skal gå i opfyldelse, uanset om men-
neskene tror på dem eller ej.18

Jeg har her i min hånd Lære og Pagter, som indeholder åben-
baringer, der blev givet gennem profeten Joseph Smith, mens
han levede i kødet. Læs disse åbenbaringer, så vil I se, at de fra
ende til anden sammenføjer alle uddelinger, som Gud har haft
på jorden.19

Jeg mener, at Lære og Pagter, vores testamente, rummer en
samling af de mest højtidelige, de mest guddommelige erklæ-
ringer, som nogen sinde er fremsat for menneskeslægten. Jeg vil
nøjes med at pege på »Synet« [i afsnit 76], som er en åbenbaring,
der rummer mere lys, mere sandhed og større principper end
nogen anden åbenbaring, som findes i nogen bog, vi nogen
sinde har læst. Den fremstiller tydeligt vores nuværende stade,
hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her, og hvor vi skal hen.
Gennem denne åbenbaring kan enhver erfare, hvad hans lod og
del skal blive, for alle mennesker ved, hvilke love de holder, og
de love, som menneskene holder her, afgør deres stilling siden
hen. De bliver beskyttet af disse love og modtager de velsig-
nelser, som tilhører dem.20

Lære og Pagter [er] en samling åbenbaringer, som Herren gav
Joseph Smith. Denne bog rummer nogle af de herligste åbenba-
ringer om lære, om principper, om ledelse, om Guds rige og de
forskellige herligheder og om meget andet, som vedrører de
evige verdener.21
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Befalingernes Bog, den første samling af åbenbaringer, som blev givet til

Joseph Smith. Dette eksemplar indeholder Wilford Woodruffs underskrift.

Den Kostelige Perle rummer herlige sandheder,

som blev åbenbaret for profeten Joseph Smith.

Bemærk: Det meste af Wilford Woodruffs liv var Den Kostelige

Perle ikke et af Kirkens standardværker. I begyndelsen blev den

trykt i uddrag i nogle af Kirkens tidsskrifter, hvorfor dens

lærdomme havde fundet stor udbredelse blandt de hellige. Den

10. oktober 1880 foreslog Det Første Præsidentskab, at Den

Kostelige Perle blev et af Kirkens standardværker, og dette

støttede medlemmerne ved en generalkonference.

I de følgende dagbogsuddrag bærer ældste Woodruff vidnesbyrd

om Abrahams Bog, som profeten Joseph Smith oversatte ved

Guds kraft, og som senere blev medtaget i Den Kostelige Perle.

Herren velsigner Joseph med evne til at åbenbare Guds riges
hemmeligheder, til at oversætte ... ældgamle optegnelser og hie-
roglyffer, lige så gamle som Abraham eller Adam, som giver os en
brænden i hjertet, når vi ser deres herlige sandheder åbne sig
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for os. Seeren Joseph har givet os noget af Abrahams Bog, som
blev skrevet ved hans [Abrahams] egen hånd, men som har været
skjult for menneskene de sidste fire tusinde år. De er nu er kom-
met frem i lyset ved Guds barmhjertighed.22

Sandhederne i Abrahams Bog er i sandhed opbyggende, store
og herlige og blandt de rige skatte, som er blevet åbenbaret for os
i de sidste dage.23

Profetierne i skrifterne kan være med til at

forberede os til begivenhederne i de sidste dage.

Søskende, lad os læse Guds åbenbaringer for os selv, og når vi
læser dem, lad os da tro på dem og forsøge at leve på en sådan
måde, at vi kan være rede til enhver uddeling, som Herren måtte
have til os, og sådan at vi kan anerkende hans hånd, ligesom Job
gjorde, og ikke finde fejl hos ham på grund af hans gavmildhed
over for os. Hvis vi ikke forstår dem nu, bliver vi i stand til det
inden længe.24

»Hvem er jeg, siger Herren, som giver befaling og ikke bliver
adlydt? Hvem er jeg, siger Herren, som har lovet og ikke holdt
det?« (se L&P 58:30-32) ... Vi har gang på gang og år efter år sagt,
at vi lever i en meget ejendommelig tid, generation og uddeling,
og det er sandt. Tiden går og fører sine begivenheder med sig og
opfylder Guds åbenbaringer, især for os. Vi lever på en mørk tid,
hvor vantro og hedenskab findes over hele jorden ... Det over-
rasker de sidste dages hellige at se den grad af mørke og vantro,
som hersker over hele jorden. Derfor tror jeg, at det kræver, at
vi som sidste dages hellige praktiserer vores religion med større
trofasthed, og at vi er mere trofaste over for Guds forskellige
åbenbaringer, som findes i Bibelen, Mormons Bog og Lære og
Pagter.

År efter år ser vi for vore øjne tegn i himlen og på jorden og
opfyldelsen af profeti, men hvor meget øger vi som et folk vores
tro på Gud? Øger vi vores tro i samme forhold som vantroen
øges i verden? Jeg er måske ikke dommer, men det forekommer
mig, at vi ikke har forstået situationens alvor. Det arbejde, som vi
er engageret i, samt Bibelen, Mormons Bog og Lære og Pagter er
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lige så sande i dag, som de var for 20, 30 eller 40 år siden ... Jeg
mener, at dette værk er lige så sandt nu som dengang, og ligele-
des er de ord, som jeg citerede: »Hvem er jeg, siger Herren, som
giver befaling og ikke bliver adlydt? Hvem er jeg, siger Herren,
som lover og ikke holder det?« Jeg tror, at Herren opfylder det,
han har sagt. Jeg tror, at han opfylder sine løfter til de sidste
dages hellige og til verden, til Zion og Babylon, og hvis han gør
det, er der noget nært forestående, noget, som vi sidste dages
hellige må gøre.25

Jeg vil sige følgende til de sidste dages hellige: Udøv tro på
Gud, og udøv tro på hans åbenbaringer, og læs dem, og grund
over dem, og bed oprigtigt om, at I må få den rette forståelse af
alt, hvad Gud har åbenbaret, så I kan få større lys og kundskab
om Gud og se, hvor vigtigt det er at efterleve jeres religion og
leve retskaffent for ham.26

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Hvad tror du, det vil sige, at man skal læse skrifterne ved »den
samme Ånd, som de blev givet ved«? (Side 113).

• Gennemgå det sidste afsnit på side 113. Hvordan yder skrif-
terne beskyttelse mod Djævelens anslag?

• I det første afsnit på side 114 råder præsident Woodruff os til
at gøre tre ting med skrifterne. Hvorfor er disse handlinger
vigtige?

• Hvorfor er det vigtigt at studere både Bibelen og Mormons
Bog? (Se side 114-115; se også 1 Nephi 13:40; 2 Nephi 3:12).

• Hvilket indtryk gør præsident Woodruffs vidnesbyrd om Lære
og Pagter på dig? (Se side 116). På hvilke måder er Lære og
Pagter »vores testamente«?

• Wilford Woodruff sagde, at sandhederne i Abrahams Bog er
»rige skatte« (side 122, øverst, andet afsnit). Hvilke skatte har
du fundet i Den Kostelige Perle?
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• Hvordan bidrager skrifterne til at forberede os »til det, som
skal ske i livet«? (Se side 114 og 118-119).

• Hvad har du gjort for at gøre dit skriftstudium meningsfyldt?
Hvilke skriftsteder har været særligt nyttige for dig? Hvordan
har disse skriftsteder hjulpet dig?

• Hvordan kan forældre, bedsteforældre og lærere hjælpe børn
og unge med at studere skrifterne og anvende dem i deres
tilværelse?

Relevante skriftsteder: 1 Tim 4:13-16; 2 Tim 3:16; 1 Nephi 15:24;
Helaman 3:29-30; Moroni 10:3-5

Noter

1. Wilford Woodruffs dagbog, 1. marts
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2. Wilford Woodruffs dagbog, 7. juni
1845.

3. History of the Church, 7:426; se
også Wilford Woodruffs dagbog,
7. juni 1845.

4. Millennial Star, 21. november 1887,
s. 742.

5. Deseret News: Semi-Weekly, 6. juli
1880, s. 1.

6. Deseret Weekly, 17. august 1889,
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Dagbøger – 
»Langt mere værd end guld«

Vore dagbøger har stor værdi for os personligt,
og de kan også være til velsignelse for vores

familie og alle kommende slægter.

Fra Wilford Woodruffs liv

I 1835 begyndte Wilford Woodruff at føre sin første dagbog.
Han »mente, at det ville være gavnligt at gennemgå det for-
gangne og ikke alene vores privilegium, men også vores pligt at
føre en nøjagtig optegnelse over vores aktiviteter.« Han skrev:
»Det er i denne hensigt, at jeg fra nu af vil bestræbe mig på at
føre en dagbog over mine rejser, sådan at når det kræves af mig,
at jeg da kan gøre rede for min forvaltning.«1 De følgende 63 år
førte han dagbog og gjorde sit sidste notat den 31. august 1898,
to dage før sin død. Hans dagbogsnotater udgør en sandfærdig
og troværdig optegnelse over hans privatliv og viser hans kærlig-
hed til hans familie, hans interesse for hans omgivelser, hans
ihærdige bestræbelser på at udføre sine daglige gøremål, hans
tro under prøvelser og hans vidnesbyrd og forståelse af evange-
liet. Notaterne giver også et lille indblik i andre kirkemedlem-
mers liv på den tid.

Ud over at skrive om sit eget liv og sit virke førte Wilford
Woodruff en nøjagtig optegnelse over Kirkens historie. Han for-
klarede: »Jeg er blevet inspireret og tilskyndet til at føre en dag-
bog og skrive denne kirkes historie, så godt jeg kan. Jeg forstod
ikke, hvorfor jeg var så grebet af det i denne kirkes første tid,
men det forstår jeg nu. Når jeg hørte bror Joseph eller de tolv
forkynde eller forklare et princip, følte jeg mig som regel så uro-
lig som en fisk på land, indtil jeg havde skrevet det ned. Først da
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På denne side i sin dagbog skrev Wilford Woodruff om sine

tanker om sit ægteskab med Phoebe Whittemore Carter.
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havde jeg det godt. Jeg kunne skrive en af Josephs taler ned næ-
sten ord for ord, en uge efter at han havde holdt den, og så snart
jeg havde skrevet den ned, tænkte jeg ikke mere på den. Det var
Guds gave til mig.«2

I sine bestræbelser på at optegne Kirkens historie nedskrev
præsident Woodruff vigtige detaljer fra de møder, han var med
til. Ved et møde forklarede han et princip, som gælder for dag-
bøger såvel som for Kirkens officielle optegnelser: »Hvis man går
i en rivende bæk, kan man ikke træde i det samme vand to
gange. Vi kan heller ikke bruge den samme tid to gange. Når vi
går ud af døren, kan vi aldrig i al evighed gøre dette møde om.
Vi kan ikke igen bruge den tid, vi har været sammen i aften. Bør
vi da ikke føre en optegnelse over vores arbejde, vores under-
visning og de råd, som vi giver under dette møde? Jo, bestemt.«3

Præsident Woodruff har i form af sine dagbøger givet sine efter-
kommere og alle medlemmer af Kirken en evig gave.
Levnedsskildreren Matthias F. Cowley har sagt: »Wilford
Woodruffs liv var fuld af forunderlige tildragelser. Det var et
beskedent liv, hvor hans hjerte og hensigt blev stillet frit til skue.
Hans ligefremme skrivemåde, hans sans for detaljer og hans sam-
vittighedsfulde hensyn til sandheden har gjort, at han måske er
den, som bedst har formået at skildre Kirkens historie.«4 Ældste
B.H. Roberts, som var medlem af De Halvfjerds’ Første Råd og en
kendt kirkehistoriker, har skrevet: »Præsident Woodruff har ydet
Kirken en yderst vigtig tjeneste. Hans Journals [dagbøger], som
blev ført regelmæssigt og metodisk og præcist og blev solidt ind-
bundet ... udgør en selvstændig dokumentarhistorisk perle, som
er uvurderlig. Takket været disse Journals har Kirken nu en tro-
værdig optegnelse over de taler, som blev holdt af den nye udde-
lings profet – Joseph Smith – og som var gået tabt, havde det ikke
været for præsident Woodruff. Det same gælder for Brigham
Youngs og andre ledende ældsters taler og ord [og] for referater
af vigtige rådsmøder, beslutninger, domme, retningslinjer og
mange officielle tiltag af fortrolig art, uden hvilken en historie-
skriver måske ikke ville få det rette syn på mange ting – i alle disse
henseender er præsident Woodruffs Journals uvurderlige.«5
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Mange af udtalelserne i dette kapitel er hentet fra præsident
Woodruffs optegnelser over taler, som han holdt ved præste-
dømmemøder. Selv om han i disse udtalelser ofte taler til æld-
ster, er hans lærdomme værdifulde for alle kirkemedlemmer.

Wilford Woodruffs lærdomme

Når vi skriver vores livshistorie, gør vi både os selv,

vore efterkommere og Kirken en tjeneste.

En dag i fremtiden vil der blive rift om optegnelsen og histo-
rien om denne kirke og dette rige. Der har ikke været nogen
uddeling på jorden, som vil have større interesse end den, vi nu
lever i ...

Det er rigtigt, at Joseph Smith førte en optegnelse over sit eget
liv og over det, som i nogen grad vedrørte ham. Han er nu død,
men hans liv og vidnesbyrd er ved at blive udgivet for verden ...
Præsident Young [havde] også skrivere, som [nedskrev] hans dag-
lige gøren og laden, hvilket er ret og godt. Men beskriver det livs-
historien og Guds færd med de mange tusinde apostle og ældster
som lever eller skal leve i hele verden blandt alle folkeslag under
himlen? Nej, bestemt ikke. Derfor må I ældster i Israel nedskrive
jeres egen historie og Guds færd med jer i hele verden til jeres
egen og jeres efterkommeres gavn, til gavn for Israels hus, til gavn
for jøde og ikke-jøde og til gavn for kommende slægter.6

Nogle anser det måske ikke for vigtigt at skrive eller føre en
optegnelse over vores livsværk eller Guds værk, men det gør jeg.
Ellers ville profeterne ikke være blevet tilskyndet til at formane
os til at være trofaste angående dette emne. Herren har fortalt
os, at det, som vi besegler på jorden, skal være beseglet i himlen,
og det, som vi optegner på jorden, skal være optegnet i himlen,
og det, som ikke er beseglet eller optegnet på jorden, bliver ikke
beseglet eller optegnet i himlen (se L&P 128:7-8). Det lader der-
for til at være meget vigtigt, at vi fører en sandfærdig og trovær-
dig optegnelse over alt.7

Nogen siger måske, at det er alt for besværligt at [skrive dag-
bog]. Men det, som fører til noget godt, skal vi ikke kalde
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besværligt. Jeg mener, at den del af mit liv, som jeg har brugt på
at føre dagbog og skrive historie, er brugt meget nyttigt.8

Hvis der ikke var nogen anden bevæggrund [end] at nyde glæ-
den over at kunne læse vore dagbøger og lade vore børn læse
dem, ville det opveje den tid, det har taget at skrive dem.9

Vi bør nedskrive Guds velsignelser til

os og vores officielle virke i Kirken.

Enhver bør skrive en kort livshistorie – en beretning om sit
ophav, sin fødsel, sin religion, hvornår man blev døbt og af
hvem, hvornår man blev ordineret, til hvad og af hvem – opridse
alle sine missioner og alt sit officielle virke samt Guds handle-
måde med en. Hvis vedkommende skulle dø, og historikerne
ønskede at udgive hans historie, ville de på den måde have noget
at gå efter. Mange mener, at dette er et kedeligt emne, men det
er det ikke for mig.10

Jeg vil give jer det råd, at I skriver alle jeres velsignelser ned
og bevarer dem for eftertiden ... Jeg føler, at jeg bør pålægge jer
at føre en optegnelse over jeres officielle gerninger i livet. Hvis
I døber, bekræfter, ordinerer eller velsigner nogen eller salver en
syg, så skriv det ned. Hvis alle mænd gør det, kan Kirken skrive
en korrekt optegnelse over det ... Hvis Guds kraft og velsignelser
tilkendegives ved, at han skærmer jer mod fare ... bør I skrive det
ned. Før dagligt en optegnelse over Guds færd med jer. Jeg har
nedskrevet alle de velsignelser, jeg har fået, og jeg ville ikke bytte
dem for guld.11

Bør vi ikke have tilstrækkelig respekt for Gud til at føre en
optegnelse over de velsignelser, som han udøser over os og over
vores officielle handlinger, som vi udfører i hans navn på jorden?
Det mener jeg, at vi bør.12

Kirkens nuværende præsidentskab ... fører en historie over
både Guds og menneskers færd ... hvilket bliver interessant for
millioner af kommende generationer. Men undskylder det de
mange tusinde ældster og højpræster og apostle, som har rejst i
mange år og opbygget denne kirke og dette rige, og som haft
Helligåndens gaver hos sig, sådan at de har haft magt til at gøre
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de syge raske, uddrive djævle, åbne de blindes øjne, få de døve
til at høre og de lamme til at springe ... og befale over dæmoner,
så de har adlydt dem, og have skytsengle, som har skærmet dem
mod fare og død? Skal ældsterne være velsignet på denne måde
og dog ikke regne det for værdigt at skrive ned? Skal de end ikke
lade pennens blæk efterlade sig en optegnelse, som deres børn
og kommende slægter kan læse? Det mener jeg, at de skal. Det
tror jeg, at Herren forlanger af os, og det er en rig og hellig arv,
som med rette tilkommer vore efterkommere.13

Vi bør skrive begivenhederne,

efterhånden som de finder sted.

Vi er det folk, som Gud har udpeget til at oprette sit rige på
jorden, til at opbygge Zion og bane vejen for Jesu Kristi komme.
Bør vi da ikke føre en dagbog, en optegnelse og en historie om
Guds færd med [os], sådan som den finder sted hver dag for
øjnene af os? Det bør vi ...

... I stedet for at forsømme denne del af vores arbejde må alle
mænd, som kan, føre en dagbog og nedskrive begivenhederne,
efterhånden som de finder sted for øjnene af os dag efter dag.
Den bliver en værdifuld arv for vore børn og til stor gavn for
kommende generationer, fordi den udgør en sandfærdig historie
om Guds kirkes og riges tilblivelse og udvikling på jorden i
denne sidste uddeling i stedet for at overlade det til vore fjender
at skrive en falsk historie om Kristi sande kirke.14

Vi er ikke tilbøjelige til at tænke på vigtigheden af begivenhe-
derne, mens de finder sted, men vi føler vigtigheden af dem
bagefter. Vi lever i en af menneskets vigtigste generationer på
jorden, og vi bør skrive en beretning om disse vigtige begiven-
heder, sådan som finder sted for øjnene af os som opfyldelse af
Guds profetier og åbenbaringer. Et væld af åbenbaringer er ved
at gå i opfyldelse i vor tid, og vi ønsker at skrive dem ned, mens
de finder sted for øjnene af os.15

Børn bør i en ung alder begynde at føre dagbog.

Jeg vil gerne sige til mine unge venner, at det kan blive til stor
velsignelse for dem og for deres børn efter dem, hvis de fører
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»Alle drenge og piger må anskaffe sig en lille

bog og skrive lidt i den næsten hver dag.«

dagbog over, hvad der sker med dem og omkring dem. Alle
drenge og piger må anskaffe sig en lille bog og skrive lidt i den
næsten hver dag.

»Hvad skal jeg skrive?« spørger I. I skal skrive om alt, hvad der
er værd at bevare, eller det bedste I kan finde på, og hvis I begyn-
der på dette, mens I er unge, bliver det ret let for jer, når I bliver
mænd og kvinder. Hvor bliver det dejligt for jer og for jeres børn
om 30, 50 eller 80 år at sidde og læse om, hvad der skete
omkring jer og i jeres barndom og ungdom! Kunne I ikke tænke
jer at læse om, hvad der skete med jeres far og mor og bedste-
forældre, mens de var unge og i løbet af deres liv? Men målet er
ikke så meget at få jer til at føre dagbog, mens I er unge, som det
er at få jer til at fortsætte med det, når I bliver mænd og kvinder,
ja, gennem hele livet. Det er der især behov for i den generation,
I lever i, for I lever i en generation, som er vigtigere end nogen
anden, som menneskenes børn nogen sinde har oplevet, og det
er langt vigtigere, at I begynder i en tidlig alder at føre dagbog
og bliver ved med det, så længe i lever, end at andre generatio-
ner skulle gøre det.
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I er Zions børn, og jeres forældre er blevet kaldet af Gud til at
opbygge Kristi kirke og Guds rige på jorden i de sidste dage.
Snart er jeres forældre døde og borte, og så må I overtage deres
plads. I bliver fædre og mødre, og [I] små drenge ... bliver pro-
feter, apostle og ældster og skal opleve at rejse ud og forkynde
evangeliet og skal opleve at modtage Herrens ord. Til den tid vil
det være meget nødvendigt, at I fører dagbog og skriver en beret-
ning om Herrens måde at handle med jer på ...

... Det er nu en stor fornøjelse for mig og min familie at sætte
os og læse en beretning om vore rejser, hvor vi har været, og hvad
vi har udrettet, og om Guds omsorg for os og om de mange gode
stunder, vi har haft sammen med vore venner. I mine dagbøger
kan jeg læse de dejlige ord, som jeg for mange år siden har hørt
fra præsident Joseph Smith, Brigham Young, Heber C. Kimball,
de tolv apostle og mange andre gode ældster, og om de gode
stunder vi har haft sammen. Hvis mine unge venner begynder at
gøre dette og fortsætter med det, bliver det meget mere værd end
guld for dem i fremtiden.16

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Hvorfor er præsident Woodruffs dagbøger vigtige for Kirken?
(Se side 121, 123). Hvad ville præsident Woodruff sige til dem,
som mener, at deres dagbøger aldrig kommer til at betyde
noget for andre?

• Hvilke begivenheder har fundet sted i Kirken i din levetid?
Hvordan kan det, at du skriver disse begivenheder ned, hjælpe
dine børn og børnebørn?

• Gennemgå det første hele afsnit på side 123. Hvordan hænger
præsident Woodruffs udtalelse i dette afsnit sammen med det
at føre dagbog? Tænk over betydningen af forskellige vigtige
begivenheder, som er gået tabt for nuværende eller fremtidige
generationer.
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• Læs kapitlet igennem, og læg mærke til forskellige former for
oplysninger, vi bør medtage i vore dagbøger. Til hvilken nytte
er sådanne optegnelser for os personligt? Til hvilken nytte er
de for vores familie?

• Hvad kunne du tænke dig at vide om dine forfædres liv? Hvad
fortæller det dig om, hvad du kunne skrive i din dagbog?

• Hvorfor er det vigtigt at skrive om begivenhederne, efterhån-
den som de finder sted? (Se side 126). Hvad kan vi gøre for at
finde tid til at skrive i vores dagbog?

• Slå op på side 126-128, og gennemgå præsident Woodruffs
råd til børn og unge. Hvordan kan forældre og bedsteforæl-
dre dele disse forslag med deres børn og børnebørn?
Hvordan kan du anvende disse ideer til en familieaften eller
et familierådsmøde?

Relevante skriftsteder: 1 Nephi 1:1; Omni 1:17; Mosiah 1:1-6;
Alma 37:1-9; Moses 6:5-6
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Vores åndelige arv

Beretningerne om de første sidste dages helliges
ofre og tro kan inspirere os til at være mere omhyggelige

med at holde vore pagter og opbygge Guds rige.

Fra Wilford Woodruffs liv

Når præsident Wilford Woodruff underviste Kirkens medlem-
mer, gentog han ofte beretninger om de første sidste dages hel-
liges tro og mod. Han opfordrede dem, der tilhørte hans egen
generation, til at holde fast ved troen, og han formanede den
opvoksende generation til at følge deres forfædres eksempel – at
»huske på de anstrengelser, bekymringer og strabadser, som
[deres] forfædre udholdt, da de lagde grundvolden til vor Guds
Zion.«1 Han sagde: »Det er takket være [Guds] barmhjertighed,
at vi er blevet vejledt indtil nu. Guds velsignelser er blevet udøst
over os år efter år, og vi har fået flere, end vi fortjener, og de råd
og befalinger, som vi har fået, har været gode. Jeg håber, at vi vil
være vise og ikke lade alt dette blive glemt som tomme fabler,
men forfølge det og være rede til alt, hvad der kræves af os.«2

Dette kapitel rummer præsident Woodruffs beretninger om fire
begivenheder, som havde betydning for hans privatliv og Kirkens
historie: (1) Zions hær, (2) opfyldelsen af Herrens befaling om at
mødes på tempelgrunden i Far West i Missouri, (3) helbredelsen
af de syge i Commerce i Illinois og i Montrose i Iowa og (4) pio-
nerernes ankomst til Saltsødalen. Disse beretninger er en del af
den åndelige arv, som tilhører alle medlemmer af Jesu Kristi Kirke
af Sidste Dages Hellige.
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Wilford Woodruffs lærdomme

Zions hær

I 1833 blev Guds hellige af en lovløs pøbelhob fordrevet fra
Jackson County i Missouri til Clay County ... Der blev stukket ild
til deres huse, deres ejendele blev ødelagt, og ludfattige og forar-
mede blev de drevet over på den anden side af [Missouri]floden.
Rådet [på den egn] bad om frivillige til at drage til Kirtland, 1600
kilometer borte, for at spørge profeten Joseph om, hvad de skulle
stille op. Parley P. Pratt, hvis familie nu var blottet for alle eksi-
stensmidler, og Lyman Wight, hvis hustru lå ude i skoven med en
tre dage gammelt barn i ly af en træstamme, og som hverken
havde mad, tøj eller husly, meldte sig frivilligt til at besøge Guds
profet ...

Da ældste Pratt og ældste Wight ankom til Kirtland, fortalte de
profeten Joseph om deres genvordigheder. Joseph spurgte
Herren, hvad han skulle gøre, og Herren bad ham om at samle
Herrens hus’ styrke, de unge mænd, de midaldrende og drage op
og købe Zion fri ... Det var Guds vilje, at de skulle samle 500
mænd, men de skulle ikke tage af sted med færre end 100 (se L&P
103). Herrens hellige samlede 205 mænd. De fleste af dem sam-
ledes i Kirtland i foråret 1834 ... Vi blev organiseret i kompagnier
på ti mand, som hver blev anført af en kaptajn, og alle 1600 kilo-
meter gik Guds profet i spidsen for hele Zions hær på 205 mænd.

... De råd og ord, som Herren gav gennem sin profet, og opfyl-
delsen af dem, står – sammen med vore glæder og sorger over
disse hændelser og begivenheder – ridset ind i vores hjerte som
med en jerngriffel på en klippe, og denne historie skal bestå for
tid og alt evighed.3

Jeg var i Zions hær med Guds profet. Jeg så Gud virke gen-
nem ham. Jeg så Guds kraft i ham. Jeg så, at han var profet. Det,
som blev tilkendegivet for ham ved Guds kraft på denne mis-
sion, var af stor værdi for mig og for alle, som modtog hans
instruktioner. Jeg vil berette om et tilfælde. Kort tid efter, at vi
kom til Missouri, kaldte Joseph hæren sammen. Der profete-
rede han for os og fortalte os, hvad der lå forude. Han fortalte
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Præsident Woodruff har sagt følgende om Zions hær: »Vi opnåede 

en erfaring, vi aldrig kunne havde opnået på nogen anden måde.«

os, hvorfor vi kunne forvente revselse. Han sagde: »I anser mig
for en dreng, ligesom resten af jer. I har ikke forstået, hvilken
stilling jeg har for Herren. Men denne hær har revselse i vente.«
Han fortalte os, at denne revselse ville ramme os, fordi vi ikke
havde fulgt hans råd. En time efter at vi var kommet til Missouri
og havde slået vore telte op ... faldt snart den ene, snart den
anden mand, og et øjeblik efter lå en halv snes af hærens med-
lemmer på tæpper, syge af kolera. Da Guds profet så dette,
ynkedes han over dem, og han og Hyrum lagde hænderne på
bror Carter, den første som blev syg, men næppe havde de
gjort det, før de også selv blev syge og begge måtte forlade lej-
ren. Han sagde bagefter: »Jeg fortalte jer, hvad der skulle ske,
og da trængslerne ramte os, rakte jeg hånden ud for at standse
dem, og jeg var selv nær ved at blive ramt af dem.« Jeg fandt
denne mission meget interessant.4

Efterhånden som vi nærmede os Clay County i Missouri, blev
indbyggerne i Jackson County meget urolige, og en færge med
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tolv mænd krydsede Missourifloden og rejste til Liberty i Clay
County, hvor de indkaldte indbyggerne til et møde i regerings-
bygningen, hvor de holdt brandtaler for at opildnede folk til at
gå ud og rydde mormonlejren. Men det var indbyggerne i Clay
County ikke indstillet på ...

Men i Jackson County blev en pøbelhob imidlertid samlet,
bestående af både kavaleri og infanterister, som krydsede floden
og drog ind i Clay County for at slå os ihjel. Vi havde slået lejr på
østsiden af Fishing River, og de var opsatte på at kæmpe mod os.
Vi slog lejr ved siden af en baptistkirke. Solen skinnede fra en sky-
fri himmel. Ikke så snart havde vi slået vore telte op, før to mænd
på hesteryg red gennem lejren, mens de udslyngede skrækkelige
eder ... Idet de red ud af lejren, viste der sig i nordvest en lille sky,
som begyndte at rulle sig ud som en bogrulle, og snart var hele
himlen over hovedet på os dækket af en sky så sort som blæk. Et
øjeblik efter glimtede lynene, tordenbragene skraldede, regnen
styrtede ned og det væltede ned med hagl – nogle af dem, der
faldt i vores lejr, var på størrelse med dueæg. De dækkede snart
jorden som med en hvid kåbe. Vi måtte alle søge tilflugt i kirken.
Profeten Joseph var blandt de sidste, som kom indenfor.5

Profeten Joseph kom ind, rystede vandet af sin hat og sit tøj,
og sagde: »Kammerater, der er en mening med dette. Gud er i
uvejret.« Vi sang til Guds pris og lå hele natten på bænkene med
tæpper over os, mens vore fjender befandt sig ude i det rasende
uvejr.6

Floden, som vi kunne være gået næsten tørskoet over, da vi
slog lejr, steg seks meter, sådan at ingen fjender kunne nå os fra
vest, og kavaleriet, som befandt sig øst for os, måtte søge tilflugt
i en skolebygning eller et hvilket som helst ly, de kunne finde for
de store hagl, som faldt blandt dem. Deres heste blev skræmt af
haglene og af uvejret i almindelighed og blev spredt mange kilo-
meter ind i skoven med sadler og seletøj på og blev først fundet
mange dage senere.7

Det forlød, at kaptajnen for kompagniet på skolen sagde, at
det var besynderligt, at de ikke kunne røre mormonerne, men at
haglvejret eller noget andet havde forhindret dem i at gøre dem
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noget. Men de var ikke tilbøjelige til at erkende, at det var Gud,
som førte vore krige.8

Vi var taknemlige for, at Herren førte vore krige og udfriede os,
og at vore fjender ikke igen forsøgte at angribe os.

Den følgende morgen (den 22. juni) ved Fishing River fik
Joseph Smith den åbenbaring, der findes i Lære og Pagter, afsnit
105 (se vers 9-14, hvor Herren afslutter Zions hærs oprindelige
mission]. Fra da af var indbyggerne i Clay County mildere stemt,
og vi fortsatte vores rejse ind i det amt og slog lejr for sidste gang
... hvor vi blev udsat for nogle trængsler som opfyldelse af
Herrens ord ved profeten Joseph ...

Da vi havde opholdt os nogle dage i Clay County og bragt
orden i Kirken, vendte profeten Joseph tilbage til Kirtland med
de medlemmer af Zions hær, som havde familie, men de af os,
som ikke havde familie, blev i Missouri, indtil [vi] drog til andre
dele af landet for at forkynde Kristi evangelium.9

Da medlemmerne af Zions hær blev kaldet, havde mange os af
aldrig set hinanden – vi var fremmede for hinanden, og mange
havde aldrig set profeten. Vi var blevet spredt vidt omkring, som
avner for vinden, over hele landet. Vi var unge mænd, som i
Kirkens første tid var blevet opfordret til at drage op og genløse
Zion, og det, vi måtte gøre, måtte vi gøre ved tro. Vi samledes fra
de forskellige stater i Kirtland og drog op for at genløse Zion som
opfyldelse af Guds befaling til os. Gud anerkendte vore ger-
ninger, ligesom han anerkendte Abrahams. Vi udrettede meget,
skønt de frafaldne og vantro mange gange stillede spørgsmålet:
»Hvad har I udrettet?« Vi opnåede en erfaring, vi aldrig kunne
havde opnået på nogen anden måde. Vi havde det privilegium at
se profetens ansigt, og vi havde det privilegium at rejse 1600 kilo-
meter i hans selskab og se Guds Ånd virke på ham og Jesu Kristi
åbenbaringer til ham og opfyldelsen af disse åbenbaringer.10

Den erfaring, [vi] opnåede ved at rejse med Zions hær, var
mere værd end guld, og beretningen om hæren skal overleveres
til den sidste generation af mennesker.11
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Opfyldelsen af Herrens befaling om at mødes

på tempelgrunden i Far West i Missouri

Bemærk: Den 26. april 1838 åbenbarede Herren ved profeten

Joseph Smith, at Kirkens præsiderende brødre skulle begynde at

bygge et tempel i byen Far West i Missouri (se L&P 115:7-10). Han

gav dem også befaling om igen at »begynde at lægge

fundamentet« den 26. april 1839, præcis et år fra den dag, hvor

denne åbenbaring blev givet (se L&P 115:11). Præsident Wilford

Woodruff forklarede senere, at dette var en befaling om at

»lægge hjørnestenen til templet«.12 Den 8. juli 1838 bad profeten

Joseph: »Vis os din vilje, o Herre, angående de tolv« (indledning

til L&P 118). Det følgende forår åbenbarede Herren som svar, at

visse medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum skulle rejse til

England og forkynde evangeliet. Kvorummet skulle mødes på

tempelgrunden i Far West den 26. april 1839 som indledning på

denne mission. De skulle også udpege ældsterne John Taylor,

John E. Page, Wilford Woodruff og Willard Richards til at

overtage de ledige pladser i De Tolvs Kvorum (se L&P 118:4-6).

Da åbenbaringen blev givet [i 1838], åndede alt fred og ro i Far
West i Missouri, hvor de fleste sidste dages hellige boede, men før
tiden var inde til, at åbenbaringen skulle opfyldes, var Guds hel-
lige blevet fordrevet fra Missouri på guvernør Boggs’ ordre, og
indbyggerne i Missouri havde svoret, at uanset om alle Joseph
Smiths andre åbenbaringer så gik i opfyldelse, skulle denne
[åbenbaring] det i hvert fald ikke. Af åbenbaringen fremgik det,
hvornår og hvorfra de tolv apostle skulle tage afsked med de hel-
lige og drage på deres mission over det store vand, og pøbelvæl-
det i Missouri havde kundgjort, at de nok skulle sørge for, at det
ikke blev opfyldt ...

Da det blev tid til, at Herrens befaling skulle opfyldes, var
Brigham Young præsident for De Tolv Apostle. [Thomas] B.
Marsh, den apostel, som havde længst anciennitet, var faldet fra.
Bror Brigham sammenkaldte medlemmerne af de tolv, som på det
tidspunkt var i Quincy i Illinois, for at finde ud af, hvad de mente
om at drage til Far West for at opfylde åbenbaringen. Profeten
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Joseph og hans bror Hyrum, Sidney Rigdon, Lyman Wight og
Parley P. Pratt sad på daværende tidspunkt i fængsel i Missouri,
men patriarken Joseph Smith [sen.] var i Quincy. Han og andre,
som var til stede, mente ikke, at det var klogt for os at begive os af
sted, fordi det ville indebære stor fare. De mente, at Herren ville
se på den gode vilje. Men da præsident Young spurgte De Tolv,
hvad vi mente om sagen, sagde vi alle som med én røst, at Gud
Herren havde talt, og at det var vores pligt at adlyde. Det var
Herrens sag at passe på sine tjenere, og vi ville adlyde befalingen,
om vi så skulle dø.

For fuldt ud at forstå den risiko, som de tolv apostle løb ved at
foretage denne rejse, må mine læsere huske på, at Missouris
guvernør, Lilburn W. Boggs, havde udstedt en proklamation,
hvori de sidste dages hellige blev pålagt at forlade staten eller
blive udryddet. Far West var blevet indtaget af militsen, som i vir-
keligheden blot var en organiseret pøbelhob; indbyggerne var
blevet tvunget til at gribe til våben; alle [Kirkens] ledende brødre,
som man havde kunne få fat i, var blevet taget til fange; de øvrige
hellige – mænd, kvinder og børn – måtte flygte fra staten for
redde livet og måtte efterlade deres huse, jorder og anden ejen-
dom, som de ikke kunne tage med, i pøbelens hænder. Faktisk
skød pøbelen de helliges kvæg og svin, hvor de kunne finde dem,
og stjal stort set alt, hvad de kunne få fat i. Mange sidste dages
hellige blev behandlet med nådesløs grusomhed og måtte lide
den mest skændige mishandling. Det var med allerstørste besvær,
at mange af dem slap ud af staten, især de fremtrædende brødre,
for dengang var der i Missouri mange mænd, der opførte sig som
om, de mente, at det ikke betød mere at skyde en »mormon« end
en hund med hundegalskab ...

Vi var fast besluttet på at efterkomme befalingen i åbenba-
ringen ... og begav os af sted mod Far West ...

På trods af vore fjenders trusler om, at åbenbaringen ikke
skulle blive opfyldt den dag, og til trods for at ti tusinde af de hel-
lige var blevet fordrevet fra staten på guvernørens ordre, og skønt
profeten Joseph og hans bror, Hyrum Smith, sammen med andre
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Tempelgrunden i Far West i Missouri, hvor medlemmer af De Tolvs Kvorum

samledes den 26. april 1839 i lydighed mod Herrens befaling.

fremtrædende brødre var i vore fjenders hænder, i lænker og i
fængsel, begav vi os om morgenen den 26. april 1839 til tempel-
grunden i byen Far West og holdt et møde og opfyldte åbenba-
ringen og befalingen, som var blevet givet os, og vi traf mange
andre beslutninger ved dette møde ...

Derpå sagde vi farvel til den lille skare af hellige, som blev på
tempelgrunden for at se os opfylde Guds åbenbaring og befa-
linger, og tog afsked med Far West og Missouri og vendte tilbage
til Illinois. Vi havde udført missionen, uden at en hund gøede ad
os (se 2 Mos 11:7), eller at nogen sagde: »Hvorfor gør I det?«

Vi krydsede Mississippifloden med en dampfærge og kom til
Quincy den 2. maj og glædede os over at være nået velbeholdent
hjem til vores familie.13
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De syge i Commerce i Illinois og i

Montrose i Iowa bliver helbredt

Inden vi påbegyndte vores mission til England [i 1839], måtte
vi finde et sted, hvor vore familier kunne bo. Et sted, som hed
Commerce, senere Nauvoo, blev udpeget som det sted, hvor med-
lemmerne skulle slå sig ned.

Jeg rejste fra Quincy sammen med bror Brigham Young og vore
familier den 15. maj og kom til Commerce den 18. Efter en samtale
med Joseph krydsede vi [Mississippi]floden ved Montrose i Iowa.
Præsident Brigham Young og jeg boede med vore familier i et
lokale, på godt 4 x 4 m. Til sidst fandt bror Young et andet lokale
... Derpå flyttede bror Orson Pratt og hans familie ind i det samme
lokale sammen med mig og min familie.

Mens jeg boede i denne hytte på den gamle kasserne, var vi en
dag vidne til, at Guds kraft hvilede over profeten Joseph. Der var
megen sygdom, og Joseph havde overladt sit hus i Commerce til
de syge og havde ladet et telt opslå i sin gård, hvor han selv
boede. De mange hellige, som var blevet fordrevet fra Missouri,
strømmede til Commerce, men de havde ingen steder at flytte ind
og boede derfor i vogne, i telte og på jorden. Mange blev derfor
syge på grund af det de var udsat for. Bror Joseph havde plejet de
syge, indtil han var udmattet og nær selv var blevet syg.

Om morgenen den 22. juli 1839 stod han op og grundede over
de forfølgelser og trængsler, som Guds hellige var udsat for, og
han påkaldte Herren i bøn, og Guds kraft hvilede i rigt mål over
ham, og ligesom Jesus på sin tid helbredte de syge omkring sig,
således helbredte Joseph, Guds profet, ved denne lejlighed alle
omkring sig. Han gjorde alle i sit hus og i sin gård raske. Derefter
gik han sammen med Sidney Rigdon og flere andre af de tolv
rundt blandt de syge, som lå langs floden og befalede dem med
høj røst og i Jesus Kristi navn at rejse sig og blive raske, og de blev
alle helbredt. Da han havde helbredt alle de syge på flodens øst-
bred, sejlede de i en færge over Mississippifloden til vestbredden
til Montrose, hvor vi var. Den første, de besøgte, var Brigham
Young. Han lå på daværende tidspunkt syg i sengen. Profeten gik
indenfor og helbredte ham, og de kom alle ud sammen. Da de gik
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forbi min dør, sagde bror Joseph: »Bror Woodruff, følg mig.« Det
var det eneste, som nogen i gruppen sagde fra da de forlod bror
Brighams hus til de krydsede torvet og gik indenfor hos bror
[Elijah] Fordham. Bror Fordham havde ligget for døden en times
tid, og vi regnede med, at han kunne dø når som helst.

Jeg følte Guds kraft, som overvældede profeten.

Den 22. juli 1839 gik profeten Joseph Smith rundt blandt de syge i Commerce

i Illinois og i Montrose i Iowa og helbredte dem ved præstedømmets kraft.



140

K A P I T E L  1 4

Da vi trådte indenfor, gik bror Joseph hen til bror Fordham, og
tog ham ved højre hånd – i sin venstre holdt han sin hat.

Han så, at bror Fordhams øjne var udtryksløse, og at han var
tavs og bevidstløs.

Han holdt hans hånd, så den døende mand i øjnene og sagde:
»Bror Fordham, kan du genkende mig?« Først svarede han ikke,
men vi kunne alle se den virkning, Guds Ånd havde på ham.

Han sagde igen: »Elijah, genkender du mig?«

Bror Fordham svarede lavmælt: »Ja!«

Så sagde profeten: »Har du tro til at blive helbredt?«

Svaret, som lød lidt tydeligere end før, var: »Jeg er bange for,
at det er for sent. Hvis du var kommet tidligere, kunne det måske
have ladet sig gøre.«

Han lignede en mand, som var ved at vågne op af søvnen –
dødens søvn.

Så sagde Joseph: »Tror du, at Jesus er Kristus?«

»Ja, det gør jeg,« lød svaret.

Derpå talte Guds profet med høj røst som med Guddommens
kraft: »Elijah, jeg befaler dig i Jesu nazaræerens navn at stå op og
blive rask!«

Profeten talte ikke som et menneske, men som med Guds
røst. Det var, som om huset rystede i sin grundvold.

Elijah Fordham sprang op af sengen som en, der var blevet
oprejst fra de døde. Han fik en sund kulør, og man kunne på alle
måder se, at han var i live.

Hans fødder var forbundet med ... grødomslag. Han sparkede
dem af fødderne, så de faldt fra hinanden, og bad om sit tøj, som
han så tog på. Han bad om en skål brød og mælk og spiste det.
Derpå tog han sin hat på og fulgte os ud på gaden for at tilse
andre, som var syge.

Den vantro spørger måske: »Var det ikke indbildning?«

Uanset om den vantro mener, at det er indbildning, så var det
bestemt ikke indbildning for den døende Elijah Fordham eller for
dem, som var hos ham, for hvis han ikke var blevet reddet, ville
han et øjeblik senere have været i åndeverdenen ...
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Så snart vi havde taget afsked med Fordham, gik vi hen til Joseph
B. Noble, som var meget svag og alvorligt syg. Da vi trådte inden-
for, tog Joseph ham ved hånden og befalede ham i Jesu Kristi navn
at stå op og blive rask. Han rejste sig og blev straks rask.

Mens dette skete, var den ugudelige pøbelhob på stedet ... ble-
vet bange og fulgte os indenfor hos Noble.

Før de nåede frem, havde bror Joseph bedt bror Fordham om
at bede en bøn.

Mens han bad, kom pøbelen og alle de onde ånder, som fulgte
dem, ind.

Så snart de kom ind, besvimede bror Fordham, som var ved at
bede, og sank om på gulvet.

Da Joseph så pøbelen inde i huset, rejste han sig og bad både
disse mænd og deres onde ånder om at forlade huset. Bror
Fordham livede straks op og afsluttede sin bøn.

Dette viser, hvilken magt onde ånder har på overmenneskenes
tabernakel. De hellige skånes alene for Djævelens magt ved Guds
kraft.

Bror Noble var den sidste, som blev helbredt den dag. Ikke
siden Kirken blev organiseret, kom Guds kraft i samme grad til
udtryk ved helbredelsens gave.14

Pionerernes indtog i Saltsødalen

Bemærk: I april 1834 hørte Wilford Woodruff profeten Joseph

Smith profetere: »Titusindvis af hellige skal bosætte sig i

Klippebjergene, og der skal de bane vejen for, at evangeliet bliver

forkyndt blandt lamanitterne, som skal modtage evangeliet og

deres begavelser og Guds velsignelser. Dette folk skal drage til

Klippebjergene, og de skal bygge templer til den Allerhøjeste.«15

Som opfyldelse af denne profeti begyndte de hellige at bosætte

sig i Saltsødalen 13 år senere efter at være blevet forfulgt og

fordrevet fra sted til sted. Ældste Woodruff, som på daværende

tidspunkt var medlem af De Tolv Apostles Kvorum, var med i det

første pionerkompagni, som rejste til deres nye forjættede land.

Han forlod Winter Quarters i Nebraska i april 1847 og ankom til

Saltsødalen i juli 1847.
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Den 22. [juli 1847] red Orson Pratt, [George] A. Smith og syv
andre ind i dalen. Resten af lejren fulgte senere og anlagde vejen.
Eftersom præsident Young var syg, transporterede jeg ham på et
leje i min vogn, og vi slog lejr med resten af kompagniet ...

Den 24. kørte jeg min vogn med den sengeliggende præsident
Young ind i den åbne dal. Resten af kompagniet fulgte efter. Da
vi kom ud af slugten og kunne se ud over dalen, vendte jeg vog-
nen med siden til, så den var åben mod vest, og præsident Young
rejste sig fra sit leje og så ud over landskabet. Mens han skuede
ud over dalen, blev han henrykket i et syn, som varede i flere
minutter. Han havde før set dalen i et syn, men nu så han Zions
og Israels fremtidige storhed, som den skulle blive, når de var
grundfæstet i disse bjerge. Da synet var overstået, sagde han: »Det
er nok. Dette er det rette sted. Kør videre.« Så jeg kørte ned til
den lejr, som allerede var blevet etableret af dem, som var reddet
i forvejen.

Da vi steg ud, var brødrene begyndt at pløje. Jeg havde med-
bragt to skæpper kartofler, og jeg havde besluttet, at jeg hverken
ville spise eller drikke, førend jeg havde lagt dem. Klokken 13
havde jeg fået dem i jorden, og sammen med de kartofler, som
de andre brødre havde lagt, blev disse kartofler grundlaget for
den fremtidige kartoffelavl i Utah.

Om aftenen red jeg sammen med Heber C. Kimball,
[George] A. Smith og E.T. Benson op til City Creek [Canyon] for
at lede efter tømmer. Mens vi var der, blev det tordenvejr, og reg-
nen faldt næsten over hele dalen ...

Om morgenen den 28 ... holdt præsident Young et møde med
De Tolv og gik en tur uden for vores lejr. Han standsede op, stak
sin stok i jorden og sagde: »Her skal vor Guds tempel stå.« Det
var omtrent midt i det stykke jord, som senere blev til tempel-
pladsen.16

Gud har velsignet os, han var velsignet jorden, og vores møje
med at dyrke jorden er blevet rigt velsignet ... Den var gold, øde
og fuld af græshopper og prærieulve, og dette lod til at være de
eneste, som jorden kunne frembyde. Det var ved tro, ikke så
meget ved det, som kan ses, at vi gik i gang med at dyrke jorden.
Den første dag knækkede vi næsten alle de plove, vi havde. Vi
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Den 24. juli 1847 rejste præsident Brigham Young sig fra sit leje i Wilford

Woodruffs vogn og kundgjorde, at de hellige var kommet til deres nye hjem.

måtte udlede vandet fra åer og bække og blødgøre jorden og
måtte lære ved erfaring at dyrke alt. Når den fremmede kommer
til Salt Lake City og ser vore frugthaver og træerne i gaderne, synes
han, at det er et frugtbart og dejligt sted. Han tænker ikke på, at i
20 eller 25 år, måtte næsten alle de træer, han ser, vandes to gange
om ugen gennem hele sommeren, ellers var de visnet for længe
siden. Vi har måttet arbejde sammen om dette, men Herren har
velsignet os, og han har været barmhjertig mod sit folk.17

Vi måtte foretage pionerrejsen [til Saltsødalen] i tro. Vi kendte
ikke noget til dette land, men vi ville til bjergene. Joseph havde
før sin død organiseret et kompagni, som skulle rejse hertil. Han
tænkte på dette og forstod det fuldt ud. Gud havde åbenbaret
denne kirkes og dette riges fremtid for ham og havde fra tid til
anden fortalt ham, at det værk, som han lagde grundvolden til,
skulle blive et evigt rige – at det skulle bestå for evigt. Præsident
Young førte pionererne til denne egn. Han troede på, at Herren
ville være med os. Alle, som dengang rejste hertil, nærede en
sådan tro. Guds Ånd var med os, Helligånden var med os, og
Herrens engle var med os, og vi var velsignet. Alt, og mere end
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vi forventede ved at komme her, er gået i opfyldelse i det omfang
tiden har tilladt det.18

Vi opfylder som pionerer og som Guds folk profeti og skaber
historie ... Hele vores liv, historie og rejser har været omtalt af de
gamle profeter. Når nu pionererne er kommet til denne golde
ørken, og de hellige har fulgt dem for at opfylde profetierne om
at få ødemarken til at blomstre som rosen [se Es 35:1], for at så
vores korn langs bække og det stille vand, for at bruge fyrre-,
gran- og buksbomtræet, for at smykke Guds hellige sted og ære
stedet, hvor hans fødder hviler [se Es 60:13] ... lad os da højne
vores kald og opbygge Guds Zion og rige, indtil det er fuldkom-
mengjort for himlene og jorden og ikke skuffe dem, som har
sendt os, ej heller dem som har set os i syner og åbenbaringer,
men lad os afslutte og fuldende vores mål til vor himmelske
Faders, hans engles og alle gode menneskers tilfredshed.19

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Gennemgå præsident Woodruffs kommentarer på side 130.
Hvorfor skal vi lære om de første sidste dages hellige? Hvordan
kan vi sikre os, at deres beretninger ikke bliver glemt »som
tomme fabler«? Hvordan kan vi bevare vore egne forfædres
beretninger om deres liv?

• På hvilke måder drog Wilford Woodruff nytte af sine oplevelser
i Zions hær? (Se side 131-134). Hvordan tror du, at disse ople-
velser var med til at forberede ham til at lede Kirken senere i
livet? På hvilke måder har dine oplevelser været med til at for-
berede dig til at tjene?

• Hvorfor følte medlemmerne af De Tolv Apostles Kvorum, at de
skulle drage til tempelgrunden i Far West i Missouri? (Se side
135-137). Hvad kan vi lære af denne beretning?

• Hvad lærer du af historien om helbredelsen af Elijah Fordham
og andre? (Se side 138-141). Hvordan kan denne beretning
hjælpe bærere af Det Melkisedekske Præstedømme, når de for-
bereder sig til at salve de syge?
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• Hvad lærer pionerernes rejse til Saltsødalen dig om tro? Hvilke
andre evangeliske principper lægger du mærke til hos disse
første pionerer? (Se side 141-144).

• Hvem er nutidige pionerer i din familie? I dit nærområde eller
i dit land? Hvad har disse mennesker udrettet, som gør dem til
pionerer?

• På hvilke måder er alle Kirkens medlemmer fælles om de før-
ste sidste dages helliges åndelige arv?

Relevante skriftsteder: Jak 5:14-15; Alma 15:1-12; Ether 12:6;
L&P 42:44-48; 103; 105; 115; 118; 136
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4. Conference Report, april 1898, 

s. 29-30.
5. Deseret News: Semi-Weekly, 27. juli

1880, s. 2.
6. History of the Church, 2:104, fodnote.
7. Deseret News: Semi-Weekly, 27. juli

1880, s. 2.
8. History of the Church, 2:104, fodnote.
9. Deseret News: Semi-Weekly, 27. juli

1880, s. 2.
10. The Discourses of Wilford Woodruff,

red. G. Homer Durham, 1946, s. 305.

11. Deseret News: Semi-Weekly, 27. juli
1880, s. 2.
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21. december 1869, s. 1.
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»Selv Jesu gerninger ... skete ved tro. Det var ved Faderens magt, han hvis

gerning han var kommet for at udføre, at han blev båret oppe.«



147

K A P I T E L  1 5

Lev ved tro

Vi vandrer ved tro og ikke ved det, som kan ses,
men med vished om, at Herren styrker os i vore 
bestræbelser på at opbygge hans rige på jorden.

Fra Wilford Woodruffs liv

I november 1834 blev Wilford Woodruff ordineret til præst i
Det Aronske Præstedømme og fik sin første kaldelse som fuld-
tidsmissionær. Han boede dengang i Clay County i Missouri,
hvor han var blevet boende efter at have tjent i Zions hær. Inden
han påbegyndte sin mission, talte han med sin biskop, som
havde kaldet ham. Han spurgte, hvilken vej han skulle tage for at
komme til det sted, hvor han skulle virke. Han spurgte også, om
han og hans kammerat skulle rejse uden pung eller taske, sådan
som Herren dengang havde givet missionærerne befaling om (se
L&P 24:18; 84:78, 86). At rejse uden pung eller taske vil sige at
rejse uden penge og alene sætte sin lid til, at Kirkens medlem-
mer og andre i deres godhed giver mad og husly. Præsident
Woodruff mindedes senere sin samtale med biskoppen:

»Dengang var det farligt for en hvilken som helst af brødrene
at rejse gennem Jackson County [i Missouri]. Han bad mig om at
tage til Arkansas, og vejen gik direkte gennem Jackson County.
Jeg spurgte ham, om vi skulle rejse igennem Jackson County (jeg
havde en kammerat med mig – en ældste).

Han sagde: ›Det kan I godt, hvis I har tilstrækkelig tro. Det har
jeg ikke.‹

Det forekom mig at være en besynderlig bemærkning fra en
biskop.

Jeg sagde: ›Herren siger, at vi skal rejse uden pung eller taske.
Skal vi det?‹



148

›Det er Guds lov,‹ sagde han, ›hvis I har tro til at gøre det, kan
I gøre det.‹«1

Kort efter denne samtale begav Wilford Woodruff og hans
kammerat sig af sted på deres mission og rejse gennem Jackson
County uden pung eller taske. Præsident Woodruff sagde senere:
»Vi lagde nogle eksemplarer af Mormons Bog og lidt tøj i vores
vadsæk, tog dem på ryggen og begyndte at gå. Vi sejlede med
færgen til Jackson County og vandrede gennem det. I nogle til-
fælde beskyttede Herren os ved et mirakel mod pøbelen.«2

Herren beskyttede ikke alene de to missionærer mod pøbelen
fra Jackson County, men også mod andre farer på vejen.
Præsident Woodruff mindedes en sådan oplevelse. Idet han og
hans kammerat nærmede sig en lund, kom en stor sort bjørn ud
mod dem. »Vi var ikke bange for den,« sagde han, »for vi var
udsendt i Herrens ærinde og havde ikke gjort nar af Guds pro-
fet, sådan som de 42 ugudelige drenge havde, dem der blev revet
ihjel af to bjørne, fordi de til Elisa havde sagt: ›Kom herop, skal-
depande‹ (se 2 Kong 2:23-24) ... Da bjørnen var ca. 40 meter fra
os, satte den sig på bagen og kiggede på os et øjeblik, hvorefter
den løb sin vej, og vi gik glade videre.«3

Præsident Woodruff talte ofte om sin første mission og min-
dedes de velsignelser, han fik, når han tjente Herren i tro:
»Aldrig, hverken som apostel, som halvfjerdser eller som ældste,
er jeg blevet mere beskyttet af Herren, end da jeg virkede som
præst. Herren åbenbarede for mig ved syner, åbenbaringer og
ved Helligånden mange ting, som lå foran mig.«4

Wilford Woodruffs lærdomme

Mens vi lever på jorden, må vi vandre

ved tro og ikke ved det, som kan ses.

Evangeliets første princip er tro. Hvad er tro? Paulus forsøger
i sit brev til hebræerne at forklare det. Han siger, at »tro er fast
tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses,«
og som bevis herpå fortæller han om, hvad forskellige menne-
sker har udrettet ved tro (se Hebr 11). Jeg betragter tro som et

K A P I T E L  1 5
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af de vigtigste principper, som Gud nogen sinde har åbenbaret
for mennesket.5

Hvis vi havde fuldkommen forståelse, kunne vi alle se, hvad
Herren ser, og forstå, hvordan hans hensigter bliver udført, men
vi skal vandre ved tro og ikke ved det, som kan ses.6

Når vi går bag sløret, når vi til erkendelse. Nu virker vi ved tro.
Vi har en overbevisning om det, der ikke ses. Opstandelsen, den
evige dom, det celestiale rige og de store velsignelser, som Gud
har givet i de hellige salvelser og begavelsen i templet gælder alle
fremtiden, og de skal opfyldes, for de er evige sandheder. Vi
kommer aldrig i kødet, med dette slør over os, til fuldt ud at fatte
det, som venter os i den tilkommende verden. Det kan betale sig
for enhver at tjene Gud og holde hans bud i den korte tid, han
lever på jorden.7

Søskende, I må leve ved tro og hver dag erkende, at Gud besid-
der al magt, og at det er ved ham, at vi kan leve i fred og nyde
overflod.8

Kristi evangelium kræver tro hele dagen lang.9

Vi viser vores tro ved vore gerninger.

Det er i sandhed godt at ... høre Herrens ord, og det er i sand-
hed godt at tro på dem, men det er endnu bedre at efterleve
dem.10

Evangeliets første princip er tro. Ja, siger de verdslige måske,
men vi tror jo alle på Jesus Kristus. Ja, men vi må gøre mere end
blot at tro på Kristus. Vi må omvende os fra vore synder, blive
døbt til forladelse for dem og modtage Helligånden. Det er, hvad
Kristus og hans apostle forkyndte.11

De hellige må have tro til at efterleve deres religion, udføre
deres pligt, vandre retskaffent for Herren og opbygge hans Zion
på jorden. Der kræves altså gerninger, som svarer til vores tro ...
Det er vores pligt som et folk at forene os og ikke blive trætte af
at gøre det, som er ret.12
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Vi må udøve tro, mens vi bidrager til at opbygge Guds rige.

Denne gave og dette trosprincip er nødvendigt for alle hellige
i enhver tidsalder, for at de kan opbygge Guds rige og udføre det
arbejde, som kræves af dem.13

Læs det ellevte kapitel af Hebræerbrevet, så vil I se, at alt siden
verdens skabelse er blevet udført ved tro. Alt det, som de gamle
patriarker og profeter udrettede, blev udrettet ved at de fulgte
dette princip, og således er det også i den sidste uddeling af
tidernes fylde.14

Selv Jesu gerninger, fra krybben til korset og gennem hele
hans liv i smerte, sorg og trængsler, lidelse, forfølgelse og forhå-
nelse, skete ved tro. Det var ved Faderens magt, han, hvis ger-
ning han var kommet for at udføre, at han blev båret oppe. Han
troede fuldt og fast, at det ville lykkes ham at udføre alt det, som
han var blevet sendt hertil for at udrette. Det var efter dette prin-
cip, at han opfyldte hvert krav og adlød hver lov, selv kravet om
dåb ... Apostlene måtte i deres gerning arbejde efter det samme
princip, som de hellige både fordum og i de sidste dage har måt-
tet arbejde efter – nemlig princippet om tro.

Joseph Smith måtte virke ved tro. Det er sandt, at han havde
kundskab om mange ting, sådan som de fordums hellige havde
det, men i mange henseender måtte han udøve tro. Han troede,
at han opfyldte de gamle profeters profetier. Han vidste, at Gud
havde kaldet ham, men i bestræbelserne på at grundfæste hans
rige, måtte han bestandig virke ved tro. Kirken blev organiseret
den 6. april 1830 med seks medlemmer, men Joseph havde tro
på, at det rige, som således var blevet grundlagt, som et sen-
nepsfrø ville blive en stor kirke og et stort rige på jorden, og fra
den dag og indtil den dag, hvor han beseglede sit vidnesbyrd
med sit blod, var hans liv som vandrede han gennem forfølgel-
sens og undertrykkelsens dybe vand, som han blev udsat for af
sine medmennesker. Han måtte udholde alt dette ved tro, og til
sin dødsdag var han trofast og tapper i sit vidnesbyrd om Jesus ...

... I vores bestræbelse på at opbygge Guds kirke og rige på jor-
den har vi måttet virke ved tro. Det er stadig nødvendigt.15
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Hundredvis af mennesker tjener i [templerne]. For hvem?
Både for de levende og de døde. Hvorfor tjener de på de dødes
vegne? Har de nogen siden set en død opstå? Nej, kun i et syn
eller ved en åbenbaring. Men de har tro på det, og som bevis på
deres tro udfører de dette arbejde. De ser frem til opstandelsen
og den evige dom, til det celestiale rige og de store velsignelser,
som Gud har åbenbaret til frelse og ophøjelse for menneskenes
børn. De gør dette i tro, og det er ved denne kraft, at de har
opnået, hvad de har ... Ved tro er Tabernaklet i Salt Lake City ble-
vet bygget ... templer er blevet opført og ... mange mennesker er
blevet indsamlet fra jordens folkeslag.

Tusindvis af ældster er blevet kaldet, ikke fra højere lærean-
stalter, men fra forskellige samfundslag, og udsendt til verden for
at forkynde evangeliet uden penge og uden betaling ... Mange har
lyttet til dem, og en eller anden følelse eller kraft har overbevist
dem om, at det vidnesbyrd, som ældsterne aflagde, var sandt ...
Hvad har resultatet af dette været? Mange tusinder har troet på
dette vidnesbyrd og erfaret, at det var sandt. Disse ældster arbej-
dede ved tro, de rejste ved tro, og de virkede ved tro. Det var tro,
som bar dem oppe fra ende til anden. De rejste uden pung eller
taske, og ved deres tro gav himlens Gud dem mad at spise og tøj
på kroppen og banede vejen for dem ... Og mange mennesker
troede på disse jævne mænd. De omvendte sig fra deres synder,
blev døbt til forladelse for dem i Faderens, Sønnens og
Helligåndens navn, de modtog Helligånden, og den vidnede for
dem om evangeliets sandhed.16

I enhver tidsalder, når Gud har kaldet eller givet et menneske
eller et folk befaling om at udføre et bestemt arbejde, har de ved
beslutsomhed og udholdenhed og tro på ham været i stand til at
udføre det.17

Når vi holder vore pagter og adlyder befalingerne,

øger Herren troens kraft i os.

Alt det arbejde, vi har udført ... er sket ved tro, og vi bør som
sidste dages hellige bestræbe os på at påskønne og udvikle dette
princip.18
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Det er vores pligt konstant at øge vores tro, så vi kan være i
stand til at påkalde Herren med tillid.19

Jeg er af den overbevisning, at Herren kræver dette af enhver
mand og kvinde i Israel, enhver sidste dages hellig, nemlig at vi
først får Helligånden [og] derpå frembringer frugten deraf til
frelse. Da ser I dette folk holde deres pagter og adlyde Guds befa-
linger. Det påhviler os alle, og vi bør efterleve vores religion og
følge dens bud. Når dette sker, skal I se dette folk vågne og frem-
bringe retfærdige gerninger, da skal de have tro og kraft og rejse
sig, og Guds magt og herlighed skal gives til kende ved de red-
skaber, som Herren har udvalgt i denne uddeling på jorden, og i
hvis hænder han har lagt det hellige præstedømme.20

Jeg føler, at Herren er os nådig, og at vi bør værdsætte det
evige livs ord mere end noget andet på jorden. Så længe vi lader
os lede af Helligånden, styrkes vore tanker, og vores tro øges, og
vi skal arbejde for Guds riges opbygning.21

Almægtige Fader, lad kraften i den tro, som er blevet skænket og
besiddes af dine hellige øges i vort indre. Styrk os ved minderne

Præsident Woodruff sagde, at missionærerne »arbejdede ved tro, de rejste

ved tro, og de virkede ved tro. Det var tro, som bar dem oppe.«
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om fortidens ærefulde udfrielser, ved erindringen om de hellige
pagter, som du har sluttet med os, sådan at vi, når det onde over-
skygger os, når problemerne hober sig op omkring os, når vi går
gennem ydmygelsens dal, da ikke må vakle, ikke må tvivle, men i
dit hellige navns styrke må opnå alle dine retfærdige hensigter
med hensyn til os, opfylde formålet med vores skabelse og ved din
nåde sejre med ære over enhver plagsom synd, blive forløst fra alt
ondt og i Himmeriget blive regnet blandt dem, som skal bo i din
nærhed for evigt.22

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Hvad er tro? (Se side 148-149; se også Hebr 11:1; Alma 32:21).
Hvordan får vi en »overbevisning om det, der ikke ses«? Hvad
betyder det for dig at »vandre ved tro og ikke ved det, som kan
ses«?

• Hvordan kan tro på Jesus Kristus påvirke din dagligdag?
Hvordan påvirker tro på Jesus Kristus vores håb om evigt liv?
(Se Moroni 7:41-42).

• Hvilken sammenhæng ser du – på baggrund af præsident
Woodruffs lærdomme i dette kapitel – mellem din tro og dine
handlinger? (Se også Jak 2:17-26).

• Hvordan viste Wilford Woodruff sin tro, da han blev kaldet til
at tage på sin første fuldtidsmission? (Se side 147, 148). Hvilke
oplevelser har du haft, hvor du har haft behov for at udøve tro?

• Hvad kan vi lære om tro af Jesu Kristi eksempel? Af profeten
Joseph Smiths eksempel? Af missionærers og nyomvendtes
eksempel? (Se side 150-151).

• På hvilke måder har Herren velsignet dig, når du har udøvet
tro på ham?

• Læg mærke til ordet gave i det første afsnit på side 150. Tænk
over eller drøft, hvor vigtigt det er at huske på, at tro er en
gave fra Gud. Hvad må vi gøre for at få denne gave? (Se side
151-153).
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Relevante skriftsteder: Rom 10:17; 2 Kor 5:7; Helaman 15:7-8;
Ether 12:2-27; Moroni 7:20-33
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Ægteskab og forældreansvar:
Bered familien til evigt liv

Vejledt af retskafne og kærlige forældre kan 
familien forene sig om at opbygge Guds rige

og tage del i alle himlens velsignelser.

Fra Wilford Woodruffs liv

Wilford Woodruff og Phoebe Whittemore Carter blev gift den
13. april 1837 i Kirtland i Ohio. Gennem hele livet udholdt de
mange prøvelser og udviklede derved en større kærlighed til hin-
anden, til deres børn og til Guds rige. En sådan oplevelse havde
de i vinteren 1838, omkring fem måneder før Wilford Woodruff
blev kaldet til apostel. Mens bror Woodruff ledte en gruppe hel-
lige på en rejse, hvor de skulle samles med andre medlemmer,
blev hans hustru meget syg. Han skrev senere:

»Den 23. november fik min hustru
Phoebe en voldsom hovedpine, som
udviklede sig til hjernehindebetændelse.
Hun led dagligt større og større pine,
efterhånden som rejsen skred frem. Det
var en frygtelig prøvelse for en kvinde at
måtte rejse i en vogn ad ujævne veje, så
syg som hun var. Samtidig var vores barn
også meget sygt.«

De følgende dage blev søster
Woodruffs tilstand forværret, skønt de
havde gjort holdt på rejsen for at finde

nogle steder at hvile. Bror Woodruff mindedes: »Den 3. decem-
ber var min hustru meget svag. Jeg tilbragte dagen med at pleje
hende, og den følgende dag vendte jeg tilbage til Eaton [en nær-
liggende by] for at hente nogle ting til hende. Hun lod til at blive

Phoebe Woodruff
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Fire generationer af præsident Woodruffs familie. Bagerst fra venstre:

Sønnen Wilford Woodruff jun., barnebarnet Wilford S. Woodruff, oldebarnet

Charles W. Woodruff og præsident Wilford Woodruff.
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stadig svagere, og om aftenen forlod hendes ånd tilsyneladende
hendes legeme, og hun var død.

Søstrene samledes om hendes legeme og græd, mens jeg stod
og så på hende med sorg. Guds Ånd og kraft begyndte at hvile på
mig, indtil min sjæl for første gang under hendes sygdom var fyldt
af tro, skønt hun lå foran mig, som om hun var død.«

Wilford Woodruff fandt styrke i sin tro og gav sin hustru en præ-
stedømmevelsignelse. »Jeg lagde hænderne på hende,« sagde han,
»og i Jesu Kristi navn irettesatte jeg dødens magt og ødelæggeren
og befalede denne at vige bort og livsånden at indtage hendes
legeme.

Ånden vendte tilbage til legemet, og fra da af var hun rask, og
vi følte alle trang til at prise Guds navn og stole på ham og holde
hans bud.

Mens dette fandt sted (fortalte min hustru bagefter), forlod
hendes ånd hendes legeme, og hun så sit legeme ligge på sengen
og søstrene græde. Hun så på dem og på mig og på sit lille barn,
og mens hun betragtede dette skue, kom to personer ind i værel-
set ... En af budbringerne fortalte hende, at hun kunne vælge:
Enten kunne hun hvile i åndeverdenen, eller også kunne hun på
én betingelse få lov til at vende tilbage til sit tabernakel og fort-
sætte sin gerning på jorden. Betingelsen var, om hun mente, at
hun kunne stå sin mand bi og sammen med ham gennemgå alle
livets bekymringer, prøvelser, genvordigheder og trængsler, som
han måtte gennemgå for evangeliets skyld indtil enden. Da hun
så på sin mand og sit barn, sagde hun: ›Ja, jeg gør det!‹

I samme øjeblik beslutningen blev truffet, hvilede troens kraft
på mig, og da jeg velsignede hende, kom ånden tilbage til taber-
naklet ...

Om morgenen den 6. december sagde Ånden til mig: ›Bryd op
og fortsæt din rejse!‹ Og ved Guds nåde blev min hustru i stand
til at stå op og blive klædt på og gå ud til vognen, og vi drog
glade af sted.«1

Søster Woodruff var tro mod sit løfte og stod min mand bi, selv
når han som apostel måtte være væk fra familien i lange perioder.
Den 4. maj 1840, mens ældste Woodruff var på mission i England,
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sendte hun ham et brev, hvori der stod: »Jeg ved, at det er Guds
vilje, at du skal arbejde i hans vingård, og jeg har affundet mig
med hans vilje med hensyn til dette. Jeg har ikke haft trang til at
murre og beklage mig, siden du rejste fra mig, men jeg ser frem
til den dag, hvor du igen vender hjem til familiens skød og har
udført din mission i kærlighed og frygt for Herren. Jeg tænker
stedse på dig, når jeg knæler for nådens trone, og når jeg beder
Gud om at beskytte og velsigne mig og børnene, beder jeg om
det samme for min kære ægtemand, som er rejst langt bort, ja, til
et fremmed land, for at forkynde Jesu Kristi evangelium i sin
fylde.«2

I sådanne perioder, hvor de var adskilt, gav præsident
Woodruff også udtryk for længsel efter sin familie, kombineret
med en beslutning om at gøre Herrens vilje. Den 3. april 1847
gjorde han sig parat til at rejse med det første pionerkompagni
til Saltsødalen. Han skrev følgende i din dagbog: »Jeg har aldrig
følt en større ængstelse i forbindelse med at forlade familien for
at drage på mission, end nu. Min bøn til Gud er, at han vil styrke
mig og min familie, så vi kan mødes på jorden igen, sådan som
han har gjort efter de mange missioner, som jeg har udført på
jorden i Herrens vingård.«3 Fire dage senere så hans familie ham
rejse fra de helliges bosættelse i Winter Quarters i Nebraska. Han
standsede på en bakkekam ikke så langt fra bosættelsen og gav
sig tid til at se tilbage på sin familie gennem sin feltkikkert.4

Wilford Woodruff frydede sig i kundskaben om, at hans familie
kunne være evig. Denne sandhed gav ham styrke til at udholde
livets strabadser. Han sagde: »Jeg har mange gange tænkt, at hvis
jeg arbejdede, indtil jeg var så gammel som Metusalem, og der-
ved kunne have min familie hos mig i herlighed i de evige verde-
ner, ville det opveje al den smerte og lidelse, jeg har måtte
udholde i denne verden.«5 Løftet om en evig familie påvirkede
hans adfærd over for hans familie. I et brev til sin datter Blanche
skrev han: »Vi forventer alle at leve sammen efter døden. Jeg tror,
at vi alle som forældre og børn bør gøre os enhver umage for at
gøre hinanden lykkelige, så længe vi lever, så vi ikke fortryder
noget.«6
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Wilford Woodruffs lærdomme

Velsignelserne ved at være gift og være

forælder er langt større end jordisk gods.

Herren har fortalt os, at ægteskabet er indstiftet af Gud for
mennesket (se L&P 49:15). I nogle af de samfund, vi læser om, er
ægteskabet nærmest kommet i vanry. Man siger, at det også er ved
at vinde indpas blandt os. Årsagen kan uden tvivl spores tilbage
til øget velstand og unge mænds modvilje mod at påtage sig
ansvaret for en hustru og familie. Efterhånden som vi fjerner os
fra gamle dages enkle levevis, kan vi naturligt forvente, at denne
tendens tager til, idet unge mænd måske afholder sig fra at fri til
unge damer, medmindre de kan give dem noget, som fx et hjem,
der er lige så bekvemt indrettet som deres forældres. Hvis
pigerne opdrages til at leve ødselt eller luksuriøst, får det også
unge mænd til at afholde sig fra at gifte sig ... Unge mennesker af
begge køn bør få at vide, at rigdom ikke er en forudsætning for et
lykkeligt ægteskab.7

Når Zions døtre bliver spurgt af de unge mænd, om de vil gifte
sig med dem, bør de ikke spørge: »Har han et fint murstenshus, et
flot hestespand og en flot vogn?« De bør hellere spørge: »Er han
en gudfrygtig mand? Har han Guds Ånd hos sig? Er han en sidste
dages hellig? Beder han sine bønner? Har han Ånden hos sig, så
han er skikket til at opbygge riget?« Hvis han har det, så tænk ikke
på vognen og murstenshuset. Hold fast, og lad jer sammenføje
efter Guds lov.8

Det påhviler disse unge mænd [i] Zion at tage Zions døtre til
ægte og skabe tabernakler [fysiske legemer] til menneskenes
ånder, som er børn af vor himmelske Fader. De venter på et taber-
nakel; de er bestemt til at komme her, og de bør fødes i Zions
land i stedet for i Babylon.9

Jeg opfordrer forældre i hele Zion til at gøre, hvad I kan for at
formå jeres sønner og døtre til at vandre ad retfærdighedens og
sandhedens stier og forbedre mulighederne for dem. Lad jer
ikke opsluge af verdens tomhed og fortrædeligheder, men lær at
påskønne, at trofaste børn er blandt de mest vidunderlige og
største velsignelser.10
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Den velsignelse, som Gud har åbenbaret for os i den patriar-
kalske ægteskabsorden – at vi er beseglet for tid og evighed –
værdsætter vi ikke, som vi burde.11

Vi bør værdsætte vores familie og vores forhold til hinanden
og huske på, at vi, hvis vi er trofaste, skal arve herlighed, udøde-
lighed og evigt liv, og det er de største af alle Guds gaver til men-
nesket (se L&P 14:7).12

I kraft af forældres undervisning og eksempel

kan børn forberede sig til at tjene i Kirken

og forblive tro mod sandheden.

Jeg har aldrig været i tvivl om, at dette værk er sandt og i den
sidste ende skal sejre. Og jeg tvivler heller ikke i dag. Jeg tvivler
ikke på, at Zion skal blive alt det, som profeterne forudså, i dets
herlighed, dets magt, dets herredømme og styrke og med Guds
kraft hvilende over sig.

I betragtning af alt dette er der et spørgsmål, som har trængt
sig på, og som jeg har tænkt meget over: Hvem skal overtage
dette rige? Hvem lader Herren overtage dette rige i dets endelige
sejr og berede det i dets fuldkommenhed og herlighed til
Menneskesønnens komme? Vore sønner og døtre ... Dette rige
må hvile på deres skuldre, når deres fædre og ældster er gået hin-
sides sløret. Det står lige så klart for mig som solens lys på him-
melhvælvingen. Og når jeg tænker over det, spørger jeg mig selv:
Hvilken forfatning er vores unge mænd og piger i? Lever vi som
forældre op til vores ansvar over for dem? Forsøger de at dygtig-
gøre sig og forberede sig til den store arv og det store værk, som
venter dem?13

Ingen af os ved, hvilken vej vore børn vælger at gå. Vi er et
godt forbillede for dem, og vi stræber efter at lære dem retfær-
dige principper, men når de når ansvarlighedsalderen, har de
deres handlefrihed og bestemmer selv.14

Vi bør ikke i vores iver efter at forkynde evangeliet for alle jor-
dens folk glemme vores ansvar for at give vore egne børn en god
opdragelse og, når de er små, indpode dem en kærlighed til
sandhed og dyd og ærbødighed for det hellige og give dem
kundskab om evangeliets principper.15
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Lad os forsøge at opdrage vore børn med Herrens tugt og for-
maning (se Ef 6:4). Lad os være gode eksempler og lære dem gode
principper, mens de er små. De er givet os af vor himmelske Fader,
de er vores rige, de er grundlaget for vores ophøjelse og herlig-
hed, de er navnkundige planter (se L&P 124:61), og vi bør stræbe
efter at opdrage dem for Herren og lære dem at bede og nære tro
på Herren, så godt vi formår, således at de, når vi er døde og borte,
og de efterfølger os i dette liv, kan overtage ansvaret for Guds store
sidstedages-værk og rige på jorden.16

De, som lever under et såkaldt civiliseret styre, lærer den moral-
ske lov – de ti bud – de lærer ikke at lyve, ikke at bande, ikke at
stjæle, kort sagt, ikke at gøre det, som regnes for ugudeligt, uhel-
ligt og uretfærdigt i samfundet. Når forældre lærer deres børn
disse principper i barndommen, præger de børnenes sind, og så
snart de når ansvarlighedsalderen, vil disse første indtryk i en tid-
lig alder have indflydelse på deres handlinger gennem resten af
livet. De børn, der er præget på denne måde, vil altid være cho-
keret, når de hører deres kammerater bande og bruger Guds navn

»Lad os forsøge at opdrage vore børn med Herrens tugt og formaning.«
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til løgn, og hvis de nogen sinde lærer at bande, kræver det først
stor anstrengelse at overvinde det, forældrene har lært dem.17

Det er ... en stor velsignelse for børn at have forældre, som
beder og lærer dem gode principper og er et godt eksempel for
dem. Forældre kan ikke i retfærdighed irettesætte børn for at
gøre det, som de selv gør.18

Hvis vi er et godt eksempel for vore børn og forsøger at
opdrage dem fra barn til voksen, lærer dem at bede og ære den
Almægtige, lærer dem de principper, som skal bære dem oppe
under prøvelser, så Herrens Ånd kan hvile over dem ... så føres
de ikke så let på afveje. Gode indtryk følger dem livet igennem,
og uanset hvilke principper de præsenteres for, glemmer de dem
aldrig.19

Kloge forældre lader ikke ansvar uden for

hjemmet være vigtigere end deres familie.

Jeg har længe været overbevist om, at Djævelen gør sig store
anstrengelser for at drive en kile ind mellem forældre og børn og
forsøge at indprente de helliges sønner og døtre de ødelæg-
gende forestillinger, som hindrer dem i at følge i deres fars og
mors fodspor ...

... Hvor er det vigtigt, at vi er kloge fædre og mødre, og at vi
handler klogt og i deres ungdommelige sind indprenter alle de
principper, som fører dem til det, som er retfærdigt, og til at
praktisere retskaffenhedens og sandhedens principper ...

... Det er vigtigt at vide, hvordan vi skal handle for at vinde
vores families hengivenhed, som fører dem ad den sti, hvorved
de kan blive frelst. Dette er et studium og et arbejde, som foræl-
dre ikke bør tilsidesætte ... Mange gange er vi så optaget af vore
forretninger, at de fortrænger dette, men sådan bør det ikke være.
Enhver, som har et åbent sind, og som ser frem til det arbejde,
som ligger foran os, opfatter og føler, at det ansvar, som påhviler
ham vedrørende hans egen familie og især med hensyn til at
opdrage sine børn, er meget stort.
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Vi ønsker at frelse vore børn og at lade dem nyde alle velsig-
nelser, som skænkes de helliggjorte, at lade dem få deres foræl-
dres velsignelser, som har været trofaste mod evangeliets fylde.20

Lad os alle vende blikket mod hjemmet og hver især prøve at
styre vores egen familie og bringe orden i eget hus.21

Enhver far bør præsidere i sin familie

med venlighed og retskaffenhed.

Da jeg var dreng og gik i skole, plejede skolemesteren at
komme med et bundt pinde, som var omkring to en halv meter
lange, og en af de første ting vi forventede, var, at vi skulle afstraf-
fes. Alt, hvad der ikke behagede ham, fik vi en ordentlig dragt
prygl for. De prygl, som jeg fik dengang, har ikke gjort mig noget
godt ... Venlighed, blidhed og barmhjertighed er under alle
omstændigheder bedre. Jeg vil gerne indprente vore unge mænd
dette princip, så de kan praktisere det i alle livets forhold. Tyranni
er ikke godt, uanset om det udøves af konger, præsidenter eller
Guds tjenere. Venlige ord er langt bedre end hårde ord. Hvis vi,
når vi er på kant med hinanden, ville være rare og venlige over
for hinanden, ville vi spare os selv for meget besvær.

... Hvis I besøger en familie, hvor manden behandler sin hu-
stru og sine børn med venlighed, opdager I, at de også behand-
ler ham på samme måde. Jeg får til tider klager over, hvordan
mænd behandler deres hustru. De forsørger dem ikke. De er
ikke venlige over for dem. Alt dette gør mig ondt. Sådan bør det
ikke være ... Vi bør være venlige over for hinanden, gøre godt
mod hinanden og arbejde på at fremme hinandens velfærd, tarv
og lykke, især over for dem, som hører til vores egen husstand.

Manden er familiens overhoved. Han er patriark for sin hus-
stand ... Der er ikke noget smukkere syn på jorden end at se en
mand stå som overhoved for sin familie og lære dem retfærdige
principper og give dem gode råd. Disse børn ærer deres far, og for
dem er det en trøst og en glæde at have en far, som er retskaffen.22
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En mors undervisning og eksempel kan

påvirke hendes børn i tid og evighed.

Som regel anser vi moderen for den, der former barnets per-
sonlighed. Jeg mener, at moderen har større indflydelse på sine
efterkommere, end noget andet menneske kan have. Og spørgs-
målet er ofte blevet rejst: »Hvornår begynder denne uddannelse?«
Vore profeter har sagt: »Når livsånden fra Gud kommer ind i
tabernaklet.« Moderens tilstand på det tidspunkt får betydning
for hendes livsfrugt, og fra barnets fødsel gennem hele dets liv
styrer moderens undervisning og eksempel i høj grad det barn,
og det påvirkes for evigt heraf.23

På jer mødres skuldre hviler i høj grad ansvaret for korrekt at
udvikle den opvoksende generations mentale og moralske
evner, hvad enten det finder sted, mens børnene er spæde, børn
eller mere modne ... Ingen mor i Israel bør lade en dag gå, uden
at hun lærer sine børn at bede. I bør også selv bede og lære jeres
børn at gøre det samme, og I bør opdrage dem på denne måde,
sådan at de, når I er borte, og de overtager jeres ansvar for Guds
store værk, da må have indprentet de principper, som skal bære
dem oppe i tid og evighed. Jeg har ofte sagt, at det er moderen,
som former barnets sind ...

... Hvis en mor, som har gennemgået livets prøvelser ved
hjælp af bøn, og som har sat sin lid til Herren, Israels Gud, i sine
trængsler og genvordigheder, beder, følger hendes børn i hen-
des fodspor. Dette glemmer de ikke, når de overtager ansvaret
for Guds rige.24

Vore søstre ... har visse forpligtelser over for deres ægtemand.
De bør tage hans stilling og hans forhold i betragtning ... Enhver
hustru bør være venlig mod sin mand. Hun bør trøste ham og
gøre alt det gode, hun kan for ham, i alle livets forhold. Når hele
familien er forenet, nyder alle en himmelsk ånd her på jorden.
Og sådan bør det være, for når en mand i denne kirke tager en
kvinde til ægte, forventer han, at de holder sammen i tid og evig-
hed. I den første opstandelses morgen forventer han, at han har
sin hustru og sine børn hos sig i en familieenhed, som forbliver
i den tilstand i al evighed. Hvor er det en herlig tanke!25
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Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Hvad gør indtryk på dig i forholdet mellem Wilford og Phoebe
Woodruff? (Se side 155-158).

• Gennemgå præsident Woodruffs råd til sin datter Blanche
(nederst side 159). Tænk over eller drøft specifikke forslag til,
hvad du kan gøre, for at din familie kan være lykkelig.

• Hvad gør indtryk på dig, når du læser præsident Woodruffs
råd til de unge vedrørende ægteskab og forældreansvar? (Se
side 159). Hvordan kan dette råd anvendes af alle Kirkens
medlemmer?

• Læs de sidste tre afsnit i den første af præsident Woodruffs lær-
domme (side 159-160). På hvilke måder kan »verdens tomhed
og fortrædeligheder« aflede os fra glæden ved at have en fami-
lie? Hvordan kan vi imødegå sådanne påvirkninger? Hvordan
kan vi vise vore familiemedlemmer, at vi er glade for at være
sammen med dem?

• Læs det første hele afsnit på side 160. Hvad tror du, det vil sige
at »opdrage vore børn med Herrens tugt og formaning«? Hvad
har du gjort, for at det kunne lykkes?

• Gennemgå det tredje og hele fjerde afsnit på side 159.
Hvordan kan forældre hjælpe deres børn til at få et ønske om
at tjene i Kirken?

• Hvilke specifikke principper finder du i præsident Woodruffs
råd om, hvordan han underviser børn? (Se side 159-160).

• Gennemgå afsnittet, som begynder på side 162-163. Hvad kan
forældre gøre for at lade de indbyrdes forhold i familien få
højeste prioritet?

• Hvilke principper kan forældre lære af den unge Wilford
Woodruffs oplevelser med sin skolemester? (Se side 163).

• Hvad sagde præsident Woodruff om ægtemænd og fædres
indflydelse? (Se side 163). Hvad sagde han om hustruer og



166

K A P I T E L  1 6

mødres indflydelse? (Se side 164). Hvordan kan ægtemænd og
hustruer hjælpe hinanden med deres ansvar?

• Hvordan kan principperne i dette kapitel anvendes af bedste-
forældre? Hvilke erfaringer har vist, hvordan bedsteforældre
kan have en god indflydelse på deres børnebørn?

• Hvilke eksempler har du set på forældre og bedsteforældre,
som lever op til deres ansvar over for deres familie?

Relevante skriftsteder: Enos 1:1; Mosiah 4:14-15; Alma 56:45-48;
L&P 68:25-31; 93:38-40
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Tempeltjeneste: Vend hjertet
til familien og til Herren

Når vi træder værdigt ind i Herrens hus, modtager 
vi ordinancer, som forbereder os, vore forfædre og vore

efterkommere til at bo i Guds nærhed vor evigt.

Fra Wilford Woodruffs liv

Da templet i Kirtland blev indviet den 27. marts 1836, var
Wilford Woodruff på fuldtidsmission i det sydlige USA. Tre uger
senere hørte han om begivenhederne i forbindelse med indvi-
elsen og skrev i sin dagbog, at nyheden var »yderst herlig.«1 Da
han havde afsluttet sin mission, vendte han tilbage til Kirtland,
hvor han ankom »til fods i et voldsomt snevejr.« Han skrev: »Vi fik
øje på Herrens tempel, inden vi nåede landsbyen, og jeg havde i
sandhed lyst til at juble ved synet, eftersom det var første gang,
jeg så Herrens hus bygget efter befaling og ved åbenbaring.«2

Wilford Woodruffs kærlighed til tempeltjeneste svandt aldrig.
Han deltog i alle afskygninger af arbejdet – fra opførelse til ind-
vielse og fra slægtsforskning til udførelse af ordinancer for de
døde. Han glædede sig også over de tempelordinancer, som han
og hans familie selv modtog.

Præsident Woodruff talte ofte om dengang, han modtog sin
tempelbegavelse. Da profeten Joseph Smith fornemmede, at
hans jordiske virke snart ville få en ende, forrettede han bega-
velsen for De Tolv Apostles Kvorum i Nauvoo, endnu inden
templet var færdigbygget. Præsident Woodruff sagde: »Jeg var
den første, som Joseph Smith fortalte om netop de ordinancer,
som vi udfører for de sidste dages hellige i vore begavelser. Jeg
modtog mine begavelser under Joseph Smiths ledelse.«3

Wilford Woodruff deltog som medlem af De Tolv Apostles
Kvorum og senere som Kirkens præsident i en fortsat indsats for
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»Vi ønsker, at de sidste hellige ... sporer deres slægtslinje så langt tilbage,

som de kan, og bliver beseglet til deres fædre og mødre.«
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at bygge templer. Han hjalp til i templet i Nauvoo i Illinois og i
fire templer i Utah, nemlig templerne i Logan, St. George, Manti
og Salt Lake City. Han bad bønnen ved indvielsen af templerne i
Manti og Salt Lake City.

Templet i Salt Lake City, som stod færdigt efter 40 års hårdt
arbejde, havde særlig betydning for præsident Woodruff. Han så
templet for første gang i et detaljeret syn, før de hellige nåede
Saltsødalen.4 Fire dage efter at han var kommet til dalen, var han
til stede, da præsident Brigham Young blev inspireret til at
udpege tempelgrunden.5 Flere år før templet stod færdigt, havde
han en drøm, hvori han fik nøglen til templet og blev pålagt af
præsident Young at »lukke alle ind i templet, som søger frelse.«6

Han var en utrættelig fortaler for, at templet skulle bygges fær-
dig, selv under prøvelse og forfølgelse. Og da templet omsider
stod færdigt i april 1893, fulgte han den befaling, som han i
drømmen havde fået af præsident Young om at arrangere tre
uger med indvielsesmøder for at sikre, at alle hellige fik mulig-
hed for at deltage.

Efter indvielsen af templet i Salt Lake City fremhævede præsi-
dent Woodruff vigtigheden af familien i tempeltjenesten. Han
sagde: »Vi ønsker, at de sidste hellige fra nu af sporer deres
slægtslinje så langt tilbage, som de kan, og bliver beseglet til
deres fædre og mødre. Lad børnene blive beseglet til deres for-
ældre, og gør denne kæde så lang, som I kan.«7 (Den historiske
beretning bag denne lære kan læses på side xxxii-xxxiii i indled-
ningen til denne bog).

I 1894 førte præsident Woodruff tilsyn med oprettelsen af
Utahs Genealogiske Selskab, hvilket førte til Kirkens nuværende
verdensomspændende indsats for at hjælpe mennesker med at
forske i deres slægt. Et hundrede år senere sagde ældste Russell
M. Nelson fra De Tolv Apostles Kvorum: »Dette historiske års
begivenheder fastslog, at slægtsforskning og tempeltjeneste er ét

samlet værk i Kirken.«8 Disse begivenheder var en del af en fort-
sat opfyldelse af profetien om, at »børnenes hjerter skal vendes
til deres fædre« (L&P 2:2; se også Mal 3:23-24).

På baggrund af præsident Woodruffs mange betydelige lær-
domme om tempeltjeneste er dette det første af to kapitler om

K A P I T E L  1 7
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emnet i dette bog. Dette kapitel handler om velsignelserne ved
tempeltjeneste og om familiens evige beskaffenhed. Kapitel 18
fokuserer på ordinancer for de døde.

Wilford Woodruffs lærdomme

Vi tjener i templet med himmelsk glæde, for vi ved,

at det forbereder os, vore efterkommere og vore

forfædre til at bo i Guds nærhed.

Der er intet arbejde, som de sidste dages hellige er mere
opslugt af, end at bygge templer.9

Når jeg grunder over, hvordan vi har evnet at opføre templer
til den allerhøjeste Guds navn ... og over de privilegier, som vi
har for at komme i disse templer og udføre de ordinancer, som
er nødvendige for vores egen frelse og vore afdødes forløsning,
jubler jeg og føler, at vi er blevet rigt velsignet.10

I kender disse templers historie. I ved, at profeterne [Joseph
og Hyrum Smith] blev slået ihjel, og at Herren krævede af de hel-
lige, at de skulle bygge templet [i Nauvoo], førend de blev drevet
ud i ødemarken. Der blev givet en bestemt åbenbaring, som i høj
grad inspirerede Kirkens ældster til at udføre dette arbejde (se
L&P 124:25-41). De arbejdede af hele deres styrke og gjorde
arbejdet færdigt. De gik ind i templet og modtog ordinancer og
begavelser, før de flygtede ud i ødemarken. Disse templer, som vi
har bygget ... står som et symbol for Gud, engle og mennesker på
de sidste dages helliges tro og gerninger.11

Det er tydeligt, at de sidste dages hellige påskønner de velsig-
nelser, som de opnår ved at tjene i templet ... Vi fyldes af en
glæde i hjertet og kan ikke lade være med at lovprise Gud og
hans godhed mod sit folk, fordi han, på trods af den modgang
og de mange vanskeligheder som de har måtte kæmpe med, har
ladet dem opføre sådanne bygninger og indvie dem efter de for-
skrifter, som han har givet for deres hellige anvendelse.

Ingen medfølende sidste dages hellig kan tænke på dette
emne uden at fyldes af en himmelsk glæde for det, som Gud har
gjort for os i vores generation – skænket os enhver facilitet, som
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forbereder os, vore efterkommere og vore forfædre til den evige
verden, som ligger hinsides dette liv. De sidste dages hellige er i
sandhed et rigt begunstiget folk, og Guds pris bør fra hvert
hjerte og hjem i vores land stige op som tak for den store barm-
hjertighed, som han har vist os. Han har aflagt os de dyrebareste
løfter, og han har indtil nu opfyldt dem. Vi ville være det mest
utaknemlige og uværdige folk, som nogen sinde har levet, hvis vi
efter at have været vidne til så vidunderlige tilkendegivelser af
hans godhed blev mindre flittige eller undlod at være lydige og
hengivne over for hans store sag.12

Vi ønsker at fortsætte med at tjene i disse templer. Vi ønsker,
at de sidste dages hellige er beskæftiget i dem. Vi ønsker, at vore
brødre og søstre skal fortsætte med at komme der og forløse de
døde og velsigne de levende.13

Fra indvielsesbønnen af templet i Salt Lake City: O Herre, vi
betragter med stærke og ubeskrivelige følelser færdiggørelsen af
dette hellige hus. Vær os så nådig at modtage dette fjerde tem-
pel, som du har bistået dine pagtsbørn med at opføre i disse
bjerge. I fordums tider inspirerede du med din Helligånd dine
tjenere, profeterne, til at tale om en tid i de sidste dage, da
Herrens tempelbjerg skulle stå urokkeligt, højt over bjergene, og
knejse over højene (se Es 2:2; Mika 4:2). Vi takker dig for, at vi
har haft den ærefulde mulighed for at bidrage til opfyldelsen af
disse syner, som dine fordums seere så, og at du i din nåde har
ladet os tage del i dette store værk.14

Ved at udføre slægtsforskning og tempelordinancer

besegles vi til vores familie og danner et

sammenføjende led mellem generationerne.

Principperne i Jesu Kristi evangelium har kraft og gyldighed
efter døden. De sammenføjer mand og hustru og børn i en fami-
lieenhed og genforener dem i al evighed ... De sidste dages hel-
lige har fået åbenbaret beseglingsordinancerne. De er gyldige
efter døden, og genforener, som jeg har sagt, mand og hustru for
evigt i familieenheden. Dette er årsagen til, at disse principper
hører til vores religion, og ved dem genforenes mand og hustru,
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forældre og børn, indtil leddene i kæden igen er sammenføjet til-
bage til fader Adam. Vi kunne ikke opnå en fylde af celestial her-
lighed uden denne beseglingsordinance.15

Brødre og søstre, det bedste af det hele er, at når vores liv er
omme, samles vores familie omkring os – vores far og mor, vore
brødre og søstre, vores hustru og vore børn – i opstandelsens
morgen, i den celestiale verdens familieenhed for at bo sammen
i al evighed. Dette er mere værd end alt, hvad I eller jeg kan ofre
i de få år, vi tilbringer her i kødet.16

Enhver, som [besegles] til sin far, gør præcis det, som Gud
sagde, da han kundgjorde, at han ville sende profeten Elias i de
sidste dage (se Mal 3:23-24). Profeten Elias viste sig for Joseph
Smith og fortalte ham, at tiden var kommet, hvor dette princip
skulle praktiseres (se L&P 110:13-16). Joseph Smith levede ikke
længe nok til at komme nærmere ind på dette. Hans sjæl var
opslugt af dette værk, før han led martyrdøden for Guds ords og
Jesu Kristi vidnesbyrds skyld. Han fortalte, at der måtte være et

Anbefalinger som denne blev udstedt til kirkemedlemmer, som var værdige

til at overvære indvielsesmøderne i templet i Salt Lake City.
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sammenføjende led mellem alle uddelinger og Guds værk fra
den ene generation til den næste (se L&P 128:18). Dette optog
ham næsten mere end noget andet emne, som han fik åbenbaret.

I mine bønner har Herren åbenbaret for mig, at det er min
pligt at sige til hele Israel, at de skal praktisere dette princip, og
som opfyldelse af denne åbenbaring forelagde jeg det for dette
folk ... Vi ønsker, at de sidste hellige fra nu af sporer deres slægts-
linje så langt tilbage, som de kan, og bliver beseglet til deres
fædre og mødre. Lad børnene blive beseglet til deres forældre,
og gør denne kæde så lang, som I kan.17

Fra bønnen, som blev bedt ved indvielsen af templet i Salt

Lake City: Vor Fader i himlen, vi forebringer dig de altre, som vi
har bygget, for at dine tjenere og tjenerinder kan modtage deres
beseglingsvelsignelser. Vi indvier dem i Herren Jesu Kristi navn,
til dit allerhelligste navn, og vi beder dig om at hellige disse altre,
at de, som kommer til dem, må føle Helligåndens kraft hvile på
dem og fornemme helligheden af de pagter, som de indgår. Og vi
beder om, at de pagter og aftaler, vi indgår med dig og med hin-
anden, må være inspireret af din Helligånd, må holdes hellige af
os og antaget af dig, og at alle udtalte velsignelser må gå i opfyl-
delse for alle hellige, som kommer til disse altre, i de retfærdiges
morgen og opstandelse ...

O, du, vore fædres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, som
du ynder at blive kaldt, vi takker dig med al vor overstrømmende
taknemligheds inderlighed for, at du har åbenbaret de beføjelser,
hvorved børnenes hjerte vendes til deres fædre og fædrenes
hjerte vendes til børnene, at menneskenes sønner i alle deres
slægtled kan tage del i Himmeriges herligheder og glæder. Vi
beder dig give os Elias’ ånd, således at vi kan forløse vore døde
og blive sammenføjet med vore forfædre, som er gået hinsides
sløret, og derudover besegle vore døde til at komme frem i den
første opstandelse, sådan at vi, som bor på jorden, må blive bun-
det til dem, som bor i himlen. Vi takker dig på vegne af dem, som
har afsluttet deres gerning i jordelivet, såvel som på egne, for, at
fængselsdørene er blevet åbnet, at frigivelse er blevet forkyndt for
de fangne, og at lænkerne er blevet løst fra dem, som var lænket.
Vi priser dig for, at vore forfædre, fra den sidste til den første, fra
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nu og tilbage til begyndelsen, kan blive forenet med os i ubryde-
lige led, sammenføjet af det hellige præstedømme, og at vi som
én stor slægt forenet i dig og sammenkittet ved din magt sammen
skal stå foran dig og ved din Søns forsonende blod blive udfriet
fra alt ondt, blive frelst og helliggjort, ophøjet og herliggjort.18

Vi må forberede os åndeligt til at modtage

velsignelserne ved at tjene i templet.

Inden I træder ind i templet ... må I gå afsides i lønlig bøn. Bed
jeres bønner til Herren, og bed om, at jeres synder ikke alene må
blive jer tilgivet, men at I alle må have Guds Ånd og vidnesbyrdet
om Herren Jesus Kristus, at Guds Ånd må være med dem, som
samles i templet ...

Det er mit ønske for de hellige, for jeg ønsker at se, at de, som
træder ind i templet, har et rent hjerte, og at de må have Guds
Ånd hos sig, så de må kunne glæde sig, og at de alle må føle ind-
flydelsen af denne kraft.19

Intet medlem, som anses for værdigt til at komme ind i dette
hellige hus, kan betragtes som uvidende om evangeliets princip-
per. Det er ikke for meget at forvente, at alle ved, hvad deres pligt
er over for Gud og over for deres medmennesker. Ingen er så
glemsomme, at de har glemt formaningen om, at vi må være fyldt
af kærlighed til vore brødre. Og derfor kan ingen blot et øjeblik
tvivle på, at det er af allerstørste vigtighed, at alle menighedens
medlemmer har fred med alle sine brødre og søstre og fred med
Gud. Hvordan kan vi ellers gøre os håb om de velsignelser, han
har lovet, hvis ikke vi opfylder kravene, som er forudsætningen
for disse velsignelser!

Kan mænd og kvinder, som bryder Guds lov, eller dem, som for-
sømmer at adlyde hans befalinger, forvente, at blot det at komme
i hans hellige hus ... gør dem værdige til at modtage og gør dem
modtagere af hans velsignelse?

Tror de, at man så let kan se bort fra omvendelse og anger
for synd?
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Vover de, om det så blot er i tankerne, at anklage vor Fader for
uretfærdighed og partiskhed og beskylde ham for at være efterla-
dende med hensyn til at opfylde sine egne ord?

Ingen, som måtte hævde at tilhøre hans folk, kan være skyldig
i sligt.

De, som er uværdige, kan derfor ikke forvente en velsignelse
for deres tjeneste i templet, mens de synder, som de ikke har
omvendt sig fra, stadig spreder sin stank, eller mens de nærer
bitterhed eller sågar en utilgivende kølighed i hjertet mod deres
brødre og søstre.

Vi føler, at meget kan siges om sidstnævnte emne. I vores stræ-
ben efter at efterleve det i loven, som tilsyneladende vejer tungere,
er det muligt, at vigtigheden af denne kærlighed og venlighed bli-
ver undervurderet ...

... Inden vi træder ind i templet og fremstiller os for Herren ...
må vi aflægge enhver hård og uvenlig følelse over for hinanden.
Vi må gøre det, således at ikke alene alt kævleri ophører, men at
årsagen til det fjernes, og at enhver følelse, som har fremkaldt og
givet næring til det, bliver opgives. Vi skal bekende vore synder
for hinanden og bede hinanden om tilgivelse. Vi skal bede Herren
om omvendelsens ånd, og, når vi har fået den, følge dens til-
skyndelser. Ved at ydmyge os over for ham og bede hinanden om
tilgivelse skal vi vise den kærlighed og storsindethed mod dem,
som beder os om tilgivelse, som den vi beder om og forventer fra
himlen.

Således kan vi drage op til det hellige sted med hjertet fri for
svig og sjælen beredt til den opbygning, som er lovet! Således skal
vore bønner uforstyrret af disharmoniens tanke forenet stige op
for Jahves ører og udløse himlens Guds udsøgte velsignelser! ...

... Vi opfordrer [Kirkens enkelte medlemmer] til at bestræbe
sig på at nyde deres brødre og søstres fællesskab og deres fulde
tillid og kærlighed og frem for alt at bestræbe sig på at nyde
Helligåndens fællesskab. Stræb efter denne Ånd, og påskøn den
lige så meget i den mindste og mest beskedne familiekreds såvel
som blandt medlemmerne af den højeste organisation og kvo-
rum. Lad den fylde hjemmets brødre og søstre og forældre og
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børn samt Det Første Præsidentskab og De Tolv. Lad den mildne
og dæmpe alle uoverensstemmelser mellem medlemmer af stav-
spræsidentskaber og højråd, såvel som mellem naboer, som bor i
den samme menighed. Lad den forene unge og gamle, mænd og
kvinder, hjord og hyrde, folk og præstedømme i taknemlighe-
dens, tilgivelsens og kærlighedens bånd, så [vi] kan føle Herrens
billigelse, og så vi alle kan henvende os til ham med en samvit-
tighed, som er ren over for alle mennesker. Da vil ingen være
skuffet over de velsignelser, som er lovet dem, der oprigtigt til-
beder ham. Helligåndens herlige hvisken skal gives dem, og him-
lens skatte, engles samvær skal skænkes dem fra tid til anden, for
han har givet sit løfte, og det kan ikke glippe!20

Fra bønnen, som blev bedt ved indvielsen af templet i Salt

Lake City: Vor Fader i himlen, du som har skabt himlen og jorden
og alt, hvad der er i dem, du den Allerherligste, fuldkommen
barmhjertig, kærlig og sanddru, vi, dine børn, henvender os i dag
til dig og beder ydmygt i dette hus, som vi har bygget til dit aller-
helligste navn, om din enbårne Søns forsonende blod, at vore
synder aldrig mere skal bebrejdes os, men at vore bønner må
stige op til dig og frit nå din trone, så du må bønhøre os i din hel-
lige bolig. Og må det nådigt behage dig at lytte til vore bønner,
besvare dem efter din uendelige visdom og kærlighed, og tilsted
os, at de velsignelser, som vi stræber efter, må skænkes os, ja,
hundredfold, for så vidt som vi med rent hjerte og fast forsæt
stræber efter at gøre din vilje og prise dit navn ...

Vi henvender os til dig med glæde og taksigelse, med jublende
ånd og et hjerte fyld med lovprisning over, at du har ladet os
opleve denne dag, som vi i disse fyrre år har set frem til, arbejdet
for og bedt om, hvor vi til dig kan indvie dette hus, som vi har byg-
get til dit allerherligste navn. For et år siden lagde vi dækstenen
med hosiannaråb til Gud og Lammet. Og i dag indvier vi det hele
til dig med alt, hvad dertil hører, at det må være helligt i dine øjne,
at det må være et bønnens hus, et lovprisningens og tilbedelsens
hus, at din herlighed må hvile over det, at din hellige nærhed
stedse må være i det, at det må være din elskede Søns, vor
Frelsers, bolig, at de engle, som står for dit åsyn må være de hel-
lige budbringere, som skal besøge det og bringe os dine ønsker
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og din vilje, at alle dele må være helliget og indviet til dig, Israels
Gud, menneskehedens almægtige hersker. Vi beder dig om, at
alle mennesker, som måtte træde over tærsklen til dette, dit hus,
må føle din kraft og være nødt til at erkende, at du har helliget
det, og at det er dit hus, hvor din hellighed findes.21

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Hvordan reagerede ældste Wilford Woodruff, da han hørte om
indvielsen af templet i Kirtland, og da han så templet for første
gang? (Se side 167). Har du haft lignende oplevelser, som det
ville være passende at fortælle om?

• På hvilke måder viste de første sidste dages hellige deres inter-
esse for templer? (Se side 170-171). Hvorfor bør vi være
»opslugt« af tempeltjeneste?

• Gennemgå det sidste hele afsnit på side 169. På hvilke måder ser
du tempeltjeneste og slægtsforskning som »ét samlet værk«? (Se
side 171-174). Hvordan har denne indsats været med til at vende
dit hjerte til dine forfædre og dine efterkommere?

• Hvorfor er beseglingsordinancen en forudsætning for at kunne
»opnå en fylde af celestial herlighed«? (Se pages 171-172; se
også L&P 131:1-4).

• Løb hele kapitlet igennem, og læg mærke til udtalelser om
vore indbyrdes forhold i familien. Hvad kan vi lære af disse
lærdomme? Hvordan kan vores forståelse af Herrens hus
påvirke vore følelser for vores eget hjem?

• På hvilke måder er du og din familie blevet velsignet ved at
tjene i templet? Hvordan kan forældre lære deres børn at nære
ærbødighed for templet og forberede sig til at modtage tem-
pelordinancer?

• Side 174-176 rummer nogle af præsident Woodruffs råd om,
hvordan de hellige kunne forberede sig til indvielsen af tem-
plet i Salt Lake City. Hvordan kan dette råd hjælpe os, hver
gang vi kommer i templet?
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• Hvilke principper kommer til udtryk i templets indvielsesbøn i
Salt Lake City? (Se side 171, 173-174, 176-177). Tænk over eller
drøft, hvordan ordene i bønnen kan fremme vore bestræbelser
på at tjene i templet og forske i vores slægt.

Relevante skriftsteder: Sl 24:3-5; Matt 16:18-19; L&P 27:9; 97:10-17;
109; 110; 138:46-48
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Tempeltjeneste:
Bliv befrier på Zions bjerg

Vi har nøglerne til frelse for vore forfædre,
som døde uden evangeliet.

Fra Wilford Woodruffs liv

I oktober 1841, kort efter at Wilford Woodruff var vendt tilbage
til Nauvoo fra en mission i England, deltog han i et møde, hvor
profeten Joseph Smith forklarede læren om de dødes forløsning.
Dette var første gang, ældste Woodruff hørte, at Kirkens levende
medlemmer kunne modtage frelsende ordinancer på vegne af
deres afdøde forfædre. Han sagde: »Det var som at blive ramt i
hjertet af en lysstråle fra Guds trone. Det åbnede for perspekti-
ver så vide som evigheden.«1 Han sagde også: »Det forekom mig,
at den Gud, som åbenbarede dette princip for mennesket, var
vis, retfærdig og sanddru og besad både de bedste egenskaber
samt sund fornuft og kundskab. Jeg følte, at han var konsekvent
med både kærlighed, barmhjertighed, retfærdighed og dømme-
kraft, og jeg følte, at jeg elskede Herren mere end nogen sinde
før i mit liv ... Jeg havde lyst til at sige halleluja, da åbenbaringen
om dåb for afdøde blev forkyndt. Jeg følte, at vi med rette kunne
glæde os over himlens velsignelser.«2

Da ældste Woodruff hørte om denne lære, tænkte han på sin
mor. »Min første indskydelse var,« sagde han, »at jeg havde en mor
i åndeverdenen. Hun døde, da jeg var 14 måneder gammel. Jeg
havde aldrig kendt [min] mor. Jeg tænkte ved mig selv: Har jeg
magt til at besegle min mor til min far? Svaret var: Ja.«3 Han talte
senere om dengang, da han endelig fik mulighed for at få sin mor
beseglet til sin far: »Hun kommer med i den første opstandelse, og
dette er tilstrækkelig belønning for al min møje.«4 Han vidnede
også om den glæde, han følte ved at udføre tempelordinancer for
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Templet i Salt Lake City, indviet af præsident

Wilford Woodruff den 6. april 1893.
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andre afdøde slægtninge: »Jeg har haft den velsignelse og det pri-
vilegium i vor Guds tempel at forløse omkring 4000 af min fars og
min mors slægtninge. Jeg fortæller det, fordi det er en af vore vel-
signelser, hvis fylde og herlighed vi ikke vil kende, førend sløret
fjernes.«5

Wilford Woodruff indviede templet i Salt Lake City i sin egen-
skab af Kirkens præsident. Ved den lejlighed bønfaldt han Herren
om at hjælpe de hellige i deres bestræbelser på at forløse de
døde: »Vil du ... lade hellige budbringere besøge os inden for
disse hellige mure og forklare os om det værk, som vi skal udføre
på vegne af vore døde. Og eftersom du har inspireret mange, som
endnu ikke har indgået pagt med dig til at forske i deres slægt og
som derved har fundet mange af dine helliges aner, beder vi dig
om at øge dette ønske i deres hjerte, sådan at de derved kan med-
virke til at udføre dit værk. Vi beder dig om at velsigne dem i
deres arbejde, at de ikke må begå fejl, når de udfærdiger deres
slægtshistorie, og vi beder dig også om at åbne nye informations-
veje og tilvejebringe fortidens optegnelser, så deres arbejde ikke
alene bliver korrekt, men også fuldstændigt.«6

Wilford Woodruffs lærdomme

Vor himmelske Fader er barmhjertig mod alle sine børn

og fordømmer ikke dem, som dør uden at have haft

mulighed for at tage imod evangeliet.

Hvis de døde ikke har hørt evangeliet, sender Herren dem
ikke i helvede, fordi de ikke har taget imod det. Herren er Fader
til alle. Han er barmhjertig mod alle ... Millioner af mennesker er
blevet født i kødet, har levet og er gået heden uden nogen sinde
at se en profets ansigt, uden at se et menneske, som var kaldet
af Gud og havde magt til at forrette en eneste af ordinancerne i
Guds hus. Fordømmer Gud dem, fordi de ikke har taget imod
evangeliet? Ingenlunde.7

Gud gør ikke forskel på folk. Han skænker ikke den ene gene-
ration privilegier og nægter en anden de samme privilegier. Og
hele menneskeslægten fra fader Adam op til vor tid må et eller
andet sted få det privilegium at høre Kristi evangelium. Og de

K A P I T E L  1 8
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generationer, som er gået bort uden at have hørt evangeliet i dets
fylde, magt og herlighed, vil af Gud aldrig blive holdt ansvarlig for
ikke at adlyde det. Ej heller fordømmer han dem for at forkaste
en lov, som de aldrig har set eller forstået, men hvis de lever op
til det lys, som de havde, er de i det omfang retfærdiggjort, og de
skal blive undervist i åndeverdenen.8

Vi bliver befriere på Zions bjerg, når vi bygger templer og

modtager frelsende ordinancer på vegne af de døde.

Mange af vore forfædre, som nu er i åndeverdenen, har aldrig
set en apostel, profet eller en inspireret mand, og de befinder sig
i forvaring. Joseph Smith, Heber Kimball, George A. Smith og
tusindvis af Israels ældster kan forkynde for disse ånder, og de
kan tage imod disse ældsters vidnesbyrd, men ældsterne døber

Templet i Winter Quarters i Nebraska, hvor mange sidste dages hellige

slog lejr i vinteren 1846–1847 forud for deres rejse til Saltsødalen.
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ikke de troende der. Ingen bliver døbt i åndeverdenen, ligesom
der heller ikke er nogen, som bliver gift eller bortgiftes.9

Nogle, som lever i kødet, må sørge for at udføre dette arbejde
for dem, for det kræver lige så meget at frelse en død, som aldrig
har taget imod evangeliet, som det kræver at frelse en levende.
Alle, som er døde uden evangeliet, har ret til at forvente, at nogen
i kødet udfører dette arbejde for dem.10

Det er vores pligt at bygge disse templer. Jeg betragter denne
del af vores virke som en mission, der er lige så vigtig som det at
forkynde for de levende. De døde skal høre Guds tjeneres røst i
åndeverdenen, men de kan ikke komme frem i [den første]
opstandelses morgen, medmindre visse ordinancer bliver udført
for og på vegne af dem i templer, som er opført til Guds navn ...
Nogen må forløse dem ved at udføre sådanne ordinancer for dem
i kødet, eftersom de ikke selv kan udføre dem i ånden, og for at
dette arbejde kan blive udført, må vi have templer, hvor vi kan
udføre dem. Det, som jeg ønsker at sige til jer, mine brødre og
søstre, er, at himlens Gud kræver af os, at vi rejser os og bygger
dem, sådan at forløsningsarbejdet må fremskyndes. Vi får vores
belønning, når vi går gennem sløret ...

... Det undrer mig ikke, at præsident [Brigham] Young sagde,
at han følte sig tilskyndet til at opfordre de sidste dages hellige til
at skynde sig med at bygge disse templer. Han følte vigtigheden
af dette værk. Men nu er han borte, og det påhviler os at videre-
føre det, og Gud vil velsigne os i vores arbejde, og vi vil finde
glæde deri. Denne forberedelse er nødvendigt for Frelserens
andet komme, og når vi har bygget de templer, som nu er plan-
lagt, begynder vi at se nødvendigheden af at bygge andre, for i
forhold til vores flid i denne forbindelse fatter vi omfanget af det
arbejde, som skal udføres, og dette er kun en begyndelse. Når
Frelseren kommer, afsættes tusind år til dette forløsningsarbejde,
og der skal findes templer overalt i Josefs land – Nord- og
Sydamerika – og ligeledes i Europa og andre steder. Og alle Sem,
Kam og Jafets efterkommere, som ikke tog imod evangeliet i
kødet, skal få ordinancerne udført for sig i Guds templer, førend
Frelseren kan overdrage riget til Faderen og sige: »Det er fuld-
bragt.«11
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I har fået forklaret ... visse principper vedrørende vore dødes
forløsning, og visse principper vedrørende opførelsen af templer.
Brødre og søstre, dette er vigtige gerninger. Det er gerninger, som
vi gør for andre, som de ikke selv kan gøre. Det er, hvad Jesus
Kristus gjorde, da han satte livet til for vores forløsning, fordi vi
ikke kunne købe os selv fri. Vi har fædre og mødre og slægtninge
i åndeverdenen, og vi har et arbejde at udføre på deres vegne.
Personlig har jeg haft stor interesse i at forløse de døde, og ligeså
har mine brødre og søstre. Det er et arbejde, som vi fortsætter, så
vidt det er os muligt ... Det er et arbejde, som påhviler de sidste
dages hellige. Gør, hvad I kan i denne henseende, sådan at jeres
fædre, mødre, slægtninge og venner, når I kommer på den anden
side af sløret, vil prise jer for det, I har gjort, og dersom I har været
redskaber i Guds hænder til at skaffe dem forløsning, skal I ken-
des som befriere på Zions bjerg som opfyldelse af profetien (se
Obad 1:21).12

Vi er velsignet med magt og myndighed og bærer på Guds
befaling det hellige præstedømme, så vi kan stå på jorden og for-
løse både de levende og de døde. Hvis vi ikke gjorde det, ville vi

Templet i St. George i Utah. Her virkede præsident

Wilford Woodruff som tempelpræsident.
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blive forbandet og fjernet fra jorden, og Israels Gud ville oprejse
et folk, som ville gøre det.13

Brødre og søstre, læg jer dette på sinde. Lad os gribe vore
optegnelser, udfylde dem i retfærdighed for Herren og praktisere
dette princip, så skal Guds velsignelser skænkes os, og de, som
bliver forløst, vil prise os i kommende tider. Jeg beder Gud om,
at vore øjne på være åbne, så vi kan se, vore ører, så vi kan høre,
og vores hjerte, så vi kan forstå det store og prægtige værk, som
hviler på vore skuldre, og som himlens Gud kræver af os. Disse
principper, som Gud har åbenbaret for os vedrørende vore afdø-
des forløsning, er store og herlige.14

De døde er ivrige efter, at vi modtager

ordinancerne på deres vegne, og Gud selv våger

over tempeltjenesten med stor interesse.

Der ligger et stort arbejde foran os – vore dødes forløsning. Den
måde, vi griber det an på, følges med interesse af hele himlen.15

Vore forfædre ser frem til, at vi tager os af dette arbejde. De
våger over os med stor interesse og ønsker, at vi skal bygge disse
templer færdige og foretage bestemte ordinancer for dem, sådan
at de i opstandelsens morgen kan komme frem og nyde de
samme velsignelser, som vi nyder.16

»Alle, som er døde uden kundskab om evangeliet, men som
ville have modtaget det, dersom det havde været muligt for dem
at forblive på jorden, vil blive arvinger til Guds celestiale rige;
ligeledes vil alle, der fra nu af dør uden kundskab derom, og
som ville have modtaget det af hele deres hjerte, blive arvinger
til det rige, thi jeg, Herren, vil dømme alle mennesker efter deres
gerninger, efter deres hjertes ønsker« (L&P 137:7-9). Sådan skal
det også være med jeres fædre. Der er kun meget få, om nogen
overhovedet, som ikke tager imod evangeliet ... Dette folks for-
fædre skal antage evangeliet.17

Præsident Young har sagt til os, og det er sandt, at hvis de
døde kunne, ville de tale som med ti tusind tordenskrald og
anråbe Guds tjenere om at rejse sig og bygge templer, højne
deres kald og forløse deres døde.18
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Hvis [vi] kendte og forstod, hvad profeten Joseph Smith og de
brødre, som arbejdede sammen med ham, følte, og hvad millio-
ner af mennesker, som er buret inde i deres fængsler, føler, ville
vi ikke udmattes ... Vi ville arbejde for vore dødes forløsning.19

Himlen skuer ned på os. Gud selv og alle profeter og apostle
i åndeverdenen betragter jer, betragter dette præsteskab for at
se, hvad de foretager sig, og hvad de har tænkt sig at foretage sig.
Det er langt vigtigere end vi tror og fatter. Lad os få øjnene op
for ordinancerne i Guds hus og gøre vores pligt, så vi kan blive
retfærdiggjort.20

Når vi møder vore forfædre i åndeverdenen, skal

vi føle enten glæde eller fortrydelse, afhængig af

det arbejde vi har udført for dem her.

I har fået magt til ... at forløse jeres døde. Mange af jer har
gjort dette, og jeg håber, at I alle fortsætter, så længe I har nogen
døde at forløse. I må aldrig ophøre med dette arbejde, så længe
I magter at komme i templet ... Jeg har ladet nogle tusinde for-
løse her. Jeg har udført dåb, ordinationer, tvætninger og sal-
velser, begavelser og beseglinger for dem, på samme måde som
hvis de selv stod der i kødet. Jeg vil gå bort og møde dem på den
anden side af sløret. Jeg vil gå bort og møde jeres slægtninge.21

Når jeg lægger mig i graven, og min ånd går til åndeverdenen,
vil jeg glæde mig og fryde mig sammen med dem i opstandelsens
morgen, dersom de modtager disse principper. Måske siger I:
»Hvad nu hvis de mennesker, som du er blevet døbt for, ikke
tager imod evangeliet?« Det er deres fejl, ikke min. Dette er en
pligt, som påhviler hele Israel. De skal tage sig af dette arbejde i
det omfang, de har mulighed for det her på jorden.22

Hvad ville jeg føle, efter at have levet så længe, som jeg har,
med de privilegier jeg har haft ved at komme i disse templer, hvis
jeg gik til åndeverdenen uden at have gjort dette arbejde? Jeg
møder min fars hus, jeg møder min mors hus, jeg møder mine
forfædres, som er lukket inde i et fængsel. Jeg har nøglerne til
deres frelse, og dog gjorde jeg intet for dem. Hvad ville jeg føle,
eller hvad ville de føle for mig?23
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Jeg ønsker ikke at gå til åndeverdenen og møde mine forfædre,
som aldrig har hørt evangeliet på deres tid, og høre dem sige til
mig: »Du havde magt til at forløse mig, men du gjorde det ikke.«
Det har jeg ikke lyst til. Jeg ønsker ikke, at nogen sidste dages hel-
lige skal udsættes for det. Jeg tror, at vi klarer os temmelig godt.
Der er blevet bygget fire templer i disse bjergdale [i 1897], og de
benyttes i vidt omfang af de sidste dages hellige. Men vi ønsker at
fortsætte med dette, indtil vi har forløst alle, som det står i vores
magt at forløse. Hvis vi praktiserer dette princip, får vi velsig-
nelserne derved. Det skal være med os i opstandelsens morgen,
når vore fædre og mødre og vore forfædre stiger op sammen med
os, fordi vi har forløst dem.24

Hvis vi ikke gør, hvad der kræves af os, hvad angår dette, er vi
under fordømmelse. Hvis vi tager os af det, skal vore venner, når
vi møder dem i det celestiale rige, sige: »I har været vore befri-
ere, fordi I havde magt til at gøre det. I har ladet udføre disse
ordinancer, som Gud har krævet.«25

Vi er blevet kaldet som befriere på Zions bjerg, mens riget har
været Herrens. Hvilke herlige principper: At frelse os selv og at
frelse vore medmennesker, hvor er det herligt! Hvad betyder guld
og sølv, hvad betyder denne verdens rigdom? Det forgår alt sam-
men, når det bliver brugt. Vi går bort og efterlader det. Men hvis
vi har evigt liv, hvis vi bevarer troen og sejrer, skal vi glæde os, når
vi går hinsides sløret. Alt dette glæder jeg mig over. Der er næppe
et princip, som Herren har åbenbaret, som jeg har glædet mig
mere over, end over vore dødes forløsning – at vi, vore fædre,
vore mødre og vore hustruer og vore børn skal være hos os i fami-
lieenheden i den første opstandelses morgen og i det celestiale
rige. Det er storslåede principper. De er alle ofre værd.26

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Hvad tænkte Wilford Woodruff, da han første gang hørte læren
om de dødes forløsning? Hvad var hans første tanke? (Se side
179). Hvad kan vi lære af disse reaktioner?
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• Præsident Woodruff sagde, at tempeltjeneste for de døde er
lige så vigtigt som missionering for de levende (side 183).
Tænk over eller drøft betydningen af denne udtalelse. Hvilke
oplevelser har vist dig, at der er en sammenhæng mellem
tempeltjeneste og missionering?

• Præsident Woodruff sagde, at når vi modtager ordinancer på
vegne af vore døde, udfører vi et arbejde, som andre »ikke selv
kan gøre« (side 184). Hvordan påvirker denne forståelse dine
tanker om tempeltjeneste?

• Gennemgå den del af kapitlet, som begynder på side 185.
Hvad mener vore forfædre ifølge præsident Woodruff om tem-
peltjeneste? Hvordan betragter Faderen dette arbejde? Hvad
føler du, når du læser disse udtalelser?

• Gennemgå den sidste del af kapitlet, som begynder på side
186. Tænk over, hvilke tanker du gør dig, når du møder dine
forfædre i åndeverdenen.

• Hvordan kan vi finde tid til tempeltjeneste og slægtsforskning?
Hvilken vejledning og hjælp får vi fra Kirken?

• Hvordan kan det styrke vores familie at tjene i templet og for-
ske i vores slægt? Hvad kan vi gøre for at hjælpe Kirkens unge
til at finde glæde i deres ansvar for at forløse de døde?

Relevante skriftsteder: 1 Kor 15:29; L&P 128; 138
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Wilford Woodruff var præsident for Jesu Kristi Kirke af

Sidste Dages Hellige fra den 7. april 1889 til den 2. september 1898.
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Følg den levende profet

Ved at adlyde Herrens ord, sådan som det åbenbares
for den levende profet, finder vi tryghed og glæde
i denne verden og ophøjelse i den tilkommende.

Fra Wilford Woodruffs liv

En eftermiddag, hvor ældste Wilford Woodruff var hjemme, fik
han bud om, at præsident Brigham Young gerne ville mødes
med ham på kirkehistorikerens kontor. Da ældste Woodruff, som
på daværende tidspunkt var assisterende kirkehistoriker, havde
modtaget denne anmodning fra Kirkens præsident, »tog han
straks hen på kontoret«1. Han skrev senere i sin dagbog:

»Da jeg trådte indenfor, spurgte præsident Young mig: ›Har du
et [heste]forspand?‹ Jeg fortalte ham, at jeg havde et par små
ponyer. Han spurgte, om jeg kunne undvære dem. Jeg tøvede et
øjeblik og sagde: ›Ja, sir, jeg kan gøre alt, hvad der kræves af mig.‹
Han sagde så: ›Jeg har et par gode heste, som du kan få, nu du
arbejder her.‹ Jeg blev ret overrasket. Det kom meget uventet.
Jeg tog imod hestene og var taknemlig, selvom jeg vist ikke fik
sagt det.«2

Da ældste Woodruff gav afkald på sine ponyer, valgte han gan-
ske enkelt at imødekomme præsident Youngs anmodning. Han
forventede ikke nogen belønning for sin handling. Men han vid-
ste, at han ville blive velsignet ved at følge den levende profet.
Nogle få måneder tidligere havde han sagt: »Herren vil oplyse
bror Brighams sind og åbenbare ham mange principper, som
vedrører dette folks frelse, og vi kan ikke lukke af og sige, at vi
kun vil gå så og så langt og ikke længere uden at bringe vores
anseelse hos Gud i fare.«3
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Denne udtalelse stemte overens med hans urokkelige loyalitet,
han viste over for Kirkens præsidenter, da han virkede som med-
lem af De Tolv Apostles Kvorum. Da han blev Kirkens præsident,
vidnede han om sit guddommelige kald og forsikrede de hellige
om, at de altid ville blive ledt af en levende profet. Han sagde:

»Da Herren gav nøglerne til Guds rige, nøglerne til Det
Melkisedekske Præstedømme, apostelembedet, og overdrog
Joseph Smith dem, overdrog han dem i den hensigt, at de skulle
blive på jorden, indtil Menneskesønnens komme. Brigham Young
kunne med rette sige: ›Nøglerne til Guds rige er her.‹ Han havde
dem, indtil sin dødsdag. Derefter blev de overdraget til en anden
– præsident John Taylor. Han havde disse nøgler, indtil han døde.
Derefter tilfaldt de efter tur eller efter Guds forsyn Wilford
Woodruff.

Jeg siger til de sidste dages hellige, at nøglerne til Guds rige er
her, og her bliver de også, indtil Menneskesønnen kommer. Det
skal hele Israel vide. Jeg indehaver dem måske kun en kort
periode, men derpå overdrages de til en anden apostel og til en
anden efter ham og så fremdeles, indtil Herren Jesus Kristus
kommer i himlens skyer.«4

Wilford Woodruffs lærdomme

Siden Adams tid har Herren ladet profeter fremstå, som

skulle lede hans kirke og advare jordens befolkning.

Gud har fra begyndelsen ledt denne kirke ved profeter og
inspirerede mænd. Han vil lede denne kirke, indtil dens tid er
forbi.5

Gud har aldrig i nogen tidsalder haft en kirke eller et folk, som
ikke blev ledt eller styret ved åbenbaring. Guds levende orakler
var blandt dem. De havde rigets nøgler, og de måtte få åbenba-
ring for at kunne udføre deres al deres gerning.6

Herren har aldrig ladet nogen generation, som vi har kend-
skab til, ramme af straffedomme, uden at han har ladet profetere
og inspirerede mænd fremstå, som kunne advare jordens ind-
byggere. Sådan har Herren handlet med alle mennesker fra fader
Adams tid til vor tid.7

K A P I T E L  1 9
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Ved levende profeter åbenbarer Herren sin vilje

for Kirken og leder os ad vejen til evigt liv.

Herren har fortalt os ... at det ikke betyder noget, om han taler
fra himlen med sin egen røst eller ved englebetjening eller ved
sine tjeneres mund, når Helligånden tilskynder dem. Det er sta-
dig Guds hensigt og vilje (se L&P 1:38).8

Guds lov udtales af dem, som er sat til at lede os.9

Hvis vi havde adgang til alle åbenbaringer, som Gud har givet,
hvis vi havde Enoks Bog, hvis vi havde de forseglede plader,
oversat til engelsk, hvis vi havde Johannes Åbenbarers opteg-
nelse, som blev forseglet, samt alle andre åbenbaringer, og de
blev stablet oven på hinanden i 30 meters højde, kunne Guds
kirke og rige ikke vokse, hverken i denne eller i nogen anden
tidsalder uden Guds levende orakler.10

Vi får åbenbaringer. Ganske vist har denne kirkes ledere siden
profeten Joseph Smiths død ikke [udgivet] mange åbenbaringer.
Joseph Smith frembragte Lære og Pagter, og det er et storslået
værk – en af de mest storslåede optegnelser, som Gud nogen
sinde har givet menneskene på jorden. Men jeg vil gerne sige, at
bror Brigham Young levede ikke uden at modtage åbenbaringer.
Han fik altid åbenbaringer. Han kunne ikke arbejde uden dem.
Han kunne ikke forkynde eller gøre Guds vilje uden dem. Det
kan ingen, som beklæder den stilling. Herren ville ikke tillade
nogen at være overhoved for denne kirke, medmindre han blev
ledet og styret ved åbenbaring. Vi er skrøbelige redskaber – stø-
vets svage kryb, men Gud har udvalgt jordens svage til at
beskæmme de vise og opbygge sit Zion, og han giver os åbenba-
ring og kundgør os sine hensigter og sin vilje.11

Det forholder sig anderledes med os end med verden. Vi har
en kanal, hvorigennem vi kan modtage lys, kundskab og velsig-
nelser ... Man kan tage de kvikkeste mennesker, som er produkt
af talent og lærdom, og sætte dem i Guds kirke, uden at de nogen
sinde kan overgå deres leder. Deres visdom ville blive vendt til
dårskab. Hvorfor? Fordi de ikke er kaldet til at lede. Selv om en
mand måske aldrig har læst et bogstav i en bog, kan Herren sætte
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ham i stand til at lede Guds kirke og rige, hvis han kalder ham til
det. Vi har fået dette forklaret for os dag efter dag og er blevet
opfordret til at være forenede og lade vore hjerter blive ét, så vore
bønner og gerninger må være målrettet mod at udføre vores over-
hoveds råd.

Herren leder [Kirkens præsident] hen, hvor han ønsker ham.
Vi ved, at Gud er med ham, og at han har ledt ham hele tiden ...
Det er [profetens] opgave at fortælle os, hvad der i mange til-
fælde er ret og forkert, for det er hans kald ... Der findes en fuld-
kommen kanal mellem Herren og ham, hvorigennem han
modtager visdom, som videreformidles ad andre kanaler til med-
lemmerne. Det ved vi. Vi må lære at føre denne kundskab ud i
livet.12

Herren vil aldrig tillade mig eller nogen anden, som står som
præsident for denne kirke, at lede jer på afveje. Det ligger ikke i
programmet. Det er ikke, hvad Gud har i tankerne. Hvis jeg for-
søgte på det, ville Herren fjerne mig fra min plads.13

Jeg håber, at vi alle vil følge den kurs, som Herrens profeter
har udstukket for os, for hvis vi gør det, ved jeg, at vi er i sikker-
hed i denne verden og sikrer os lykke og ophøjelse i den til-
kommende verden ... Hvis vi er trofaste, leder de os ad livets vej,
og dersom vi har tillid til deres befalinger, til hvad Helligånden
lærer os gennem dem, er vi altid på sikker vej og skal ingenlunde
miste vores belønning.14

Vi opretholder den levende profet og andre

kirkeledere ved at bede for dem og følge deres råd.

Jeg og andre mænd, apostlene og alle, som er kaldet til at
tjene i Herrens navn, har brug for de sidste dages helliges tro og
bønner.15

Jeg ønsker at være trofast mod min God og mod de hellige,
mens jeg lever. En af de største velsignelser, Gud har givet mig, har
været, at de sidste dages hellige har mig og mine rådgivere i deres
tanker, og jeg har følt mig meget ydmyg over for Herren over
dette. Vi ved, at I beder for os. Vi ved, at I respekterer os. Og dette
princip holder os oppe ... »Det, som er svagt i verden, udvalgte
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Gud for at gøre det stærke til skamme ... det, som ingenting er,
udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting« (1 Kor
1:27-28). Vi kender vore svagheder. Jeg ville selv ønske, at jeg var
et bedre menneske, end jeg er. Selvfølgelig har jeg bestræbt mig
på at gøre det bedste, jeg kunne, på min egen svage måde. Det
ønsker jeg stadigvæk. Men ligesom mine brødre er jeg afhængig af
Herren og af de helliges bønner.16

Jeg håber, at mine brødre og søster føler, at de kan opretholde
denne kirkes præsidentskab med deres tro, gerninger og bønner
og ikke lade dem bære hele byrden, mens vi trækker os i bag-
grunden. Hvis vi gjorde det, var vi ikke værdige til vores stilling
som ældster i Israel og fædre og mødre i Israel. Lad alle bære
deres andel, og hvis vi retter vore egne fejl og bringer orden i
vores eget hus og gør, hvad er ret, kan vi gøre noget godt og
hjælpe til med at løfte den byrde, som hviler på dem, som fører
an ... Det ærgrer [Kirkens præsident], når han ser medlemmerne
hovedløst følge deres egen kurs, som fører til undergang, når de
ikke er villige til at tage imod råd og adlyde de lærdomme, som
han forkynder. Men når han ser medlemmerne villigt adlyde gode
råd og bestræbe sig på at helliggøre sig for Herren, føler han sig
styrket og opretholdt.17

Vi må ikke tage let på de råd, som Kirkens præsident giver.

Når Herren inspirerer mænd og udsender dem til en hvilken
som helst generation, holder han denne generation ansvarlig
for, hvordan de tager imod hans tjeneres vidnesbyrd.18

Det er nødvendigt, at alle Kirkens medlemmer bruger fornuft
og omtanke og til fulde forstår, hvorfor de følger den kurs, som
Gud udstikker. Vor himmelske Fader ønsker, at hans hellige udø-
ver intelligent lydighed. Han har givet os vores frihed til selv at
tænke og handle efter egen vilje, til selv at opnå et vidnesbyrd fra
ham vedrørende sandheden af de principper, som han forkyn-
der, og derpå fast og urokkeligt at efterleve alt, hvad der er nød-
vendigt for frelse.19

Det er vores privilegium at leve sådan, at Guds Ånd kan vidne
om sandheden af enhver åbenbaring, der kommer fra Gud gennem
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hans profet, som leder hans folk, og det har altid været mit prin-
cip, at når den ledende profet forelægger en lære eller et princip
eller siger, »så siger Herren«, har jeg gjort det til en regel at tage
imod det, selv om det griber ind i mine traditioner eller syns-
punkter, for jeg er fuldt ud overbevist om, at Herren åbenbarer
sandheden for sin profet, som han har kaldet til at lede sin kirke,
førend for mig. Og Herrens ord gennem profeten er den afgø-
rende lov for mig.20

Jeg vil gerne sige til mine søskende, at [Kirkens præsident] er
vores leder. Han er vores lovgiver i Guds kirke og rige. Han er
kaldet til dette embede. Det er hans ret at fortælle dette folk,
hvordan de skal handle, og det er vores pligt at adlyde de råd,
som han i dag har givet søstrene og brødrene. Som medlemmer
bør vi ikke tage let på disse råd, for jeg vil gerne sige jer i Herrens
navn – og jeg har lagt mærke til det siden dengang, jeg blev med-
lem af denne kirke – at der er ingen, som har forsøgt at gå imod
den retmæssigt bemyndigede leder for dette folk, som nogen
sinde har nydt fremgang eller nogen sinde vil nyde fremgang.21

Når vi rækker hånden op, lover vi at »opretholde denne 

kirkes præsidentskab med [vores] tro, gerninger og bønner.«
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Vi har lært, at [hyrden] efter gammel skik altid gik i spidsen og
banede vejen, sådan at han ikke skulle blive overrasket af nogen
fare, men kunne redde fårene. Hvis [fårene] løber op på siden af
hyrden, kan ulvene tage dem og æde dem, og i samme øjeblik
nogle i dette rige forsøger at løbe i forvejen eller gå imod deres
ledere uanset på hvilken måde, i selv samme øjeblik er de i fare
for at blive angrebet af ulvene.

Det er et emne, som jeg har talt en hel del om, og jeg har tilegnet
mig lidt nyttig viden ved at iagttage menneskers opførsel, og jeg
har aldrig i mit liv set, at det er slået fejl, at når mennesker går imod
deres lederes råd ... får de altid problemer og lider et tab.

Uanset hvad jeg måtte have tilegnet mig ved at forske og stu-
dere menneskers kunst og videnskab, uanset hvilke principper
jeg måtte have tilegnet mig i løbet af min videnskabelige
forskning, så ville jeg dog, hvis Guds profet fortalte mig, at et
bestemt princip eller en bestemt teori, jeg måtte have lært, ikke
var sandt – uanset hvilke tanker jeg måtte have haft – betragte
det som min pligt, hvis min overordnede bad mig om det, at for-
sage det princip eller den teori ...

Jeg har set mennesker på Josephs tid fremføre visse princip-
per og lære og forkynde og forfægte visse teorier, skønt profeten
sagde: »Det er ikke rigtigt at gøre sådan. Det er ikke sandt.« Disse
mennesker argumenterede og fastholdt deres synspunkt, og de
skrev til forsvar for deres teorier, skønt profeten fordømte dem,
og de sagde: »Vi tror ikke på din teori eller på det system, du
fremlægger.«

I samme øjeblik et menneske gør det, går han imod Guds tje-
ner, som er sat til at vise vejen til liv og frelse. Det er noget, som
ældsterne omhyggeligt må undgå. Vi undervises meget i opbyg-
ningen af dette rige, som forekommer os at være besynderligt og
i modstrid med vore traditioner, og som er beregnet på at prøve
menneskene. Bror Joseph brugte mange metoder til at teste
menneskers retskaffenhed, og han forklarede meget, der som
følge af traditionerne krævede bøn, tro og et vidnesbyrd fra
Herren, førend mange af de hellige kunne tro på det ...
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Med hensyn til at modsige enhver, som måtte være udpeget til
at lede os, vil jeg sige, at det bør vi aldrig gøre, og det er lige
meget, hvad vores opfattelse af og syn på emnet måtte være,
uanset vore traditioner og uddannelse.

Hvis Gud har noget at åbenbare, åbenbarer han det for den,
der står som overhoved ... Der er ingen anden plan, intet andet
system, hvorved han kan vejlede og styre menneskene i dette
rige, kun det, som er blevet givet ved Guds åbenbaringer i hans
kirke og riges orden, og det er, at overhovedet skal lede, rådgive
og styre i alle uddelinger, hvor Guds vilje åbenbares for menne-
skene.22

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Hvilke principper kan vi lære af beretningen på side 191?

• Hvilke ansvar har profeten? (Se side 192-194). Hvordan vareta-
ger Kirkens nuværende præsident disse ansvar?

• Gennemgå det tredje hele afsnit på side 193. Hvorfor er det
vigtigere at blive ledt af en levende profet end at have de for-
dums profeters optegnelser?

• Gennemgå det andet hele afsnit på side 194. Hvad betyder
denne forsikring for dig?

• Hvad kan vi gøre for at opretholde og støtte Kirkens præsi-
dent? (Se side 194-195). Tænk over, hvad du gør personligt for
at opretholde den levende profet.

• Hvilke råd har vi fået af Kirkens nuværende præsident? Hvad
har du gjort for at følge disse råd? Hvilke velsignelser har du
fået for din lydighed?

• Hvilke advarsler gav præsident Woodruff dem, som forkaster
eller tilsidesætter den levende profets ord? (Se side 195-198).

• Læs det tredje hele afsnit på side 195 (nederste halvdel). Hvad
betyder udtrykket »intelligent lydighed«?

• Hvordan kan vi lære børn at opretholde Kirkens præsident?
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Relevante skriftsteder: Am 3:7; Matt 10:41; 1 Thess 5:25; Mosiah
2:7-9; L&P 21:4-7; 28:6-7; 43:1-3; 107:22
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Handlefrihed: Vælg liv eller død

Det er nu, vi må vælge mellem godt og ondt, for vore
handlinger har konsekvenser i dette liv og i evighederne.

Fra Wilford Woodruffs liv

Præsident Wilford Woodruff vidnede om, at frelse opnås »i og
ved Jesu Kristi blod,« og han understregede også, at frelsen i sin
fylde opnås »ved lydighed mod evangeliet.«1 Med denne forstå-
else forklarede han, at »vi er alle frie til at vælge det gode og for-
kaste det onde, eller at vælge det onde og forkaste det gode«2, og
at Gud »stiller [os] til ansvar for, hvordan vi benytter denne hand-
lefrihed.«3 Han opfordrede indtrængende de hellige til at træffe
retfærdige beslutninger og mindede dem om forskellen på »nogle
få, korte års jordisk nydelse« og »en lang evighed med lys, sand-
hed, velsignelser og kundskab, som Herren skænker alle, der hol-
der hans lov.«4

Præsident Woodruff havde ligesom
os utallige muligheder for at anvende
sin handlefrihed. En sådan mulighed fik
han i Herefordshire i England hjemme
hos John Benbow (se side 87 i denne
bog). »John Benbow var et ædelt men-
neske,« mindedes præsident Woodruff.
»Han var som en engelsk godsejer –
måske den rigeste mand, formoder jeg,
som nogen sinde har tilsluttet sig
Kirken. Han havde næppe været med-
lem en måned, tror jeg, før han sammen

med sin hustru trådte ind i et lille opholdsværelse og i løbet af de
næste tre kvarter fortalte mig, at han i Det Nye Testamente havde
læst, hvordan man på apostlenes tid havde solgt al sin ejendom
og lagt dem for apostlenes fødder (se ApG 4:31-37). Han sagde,

John Benbow
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at han følte, at det var hans pligt at efterleve denne lov, og at han
ønskede at gøre det. Jeg lyttede tålmodigt til ham, og da han var
færdig, tog det mig omkring en halv time at forklare ham forskel-
len på forholdene i vore dage og forholdene på apostlenes tid.
Jeg lod ham forstå, at Gud ikke havde sendt mig til England for at
overtage hans guld, hans heste, hans køer og hans ejendom. Han
havde sendt mig dertil for at forkynde evangeliet. Men jeg fortalte
ham, at Herren ville tage imod hans offer, og at han skulle gøre
alt det gode, han kunne – hjælpe de fattige, være med til at udgive
Mormons Bog osv.«

Da præsident Woodruff mindedes denne oplevelse, fortalte
han om, hvilken vidtrækkende betydning hans beslutning om
høfligt at afslå bror Benbows tilbud fik:

»Hvad ville der være sket, hvis jeg havde valgt det modsatte og
sagt: ›Ja, giv mig din ejendom, så skal jeg nok tage mig af den‹?
Han var sikkert faldet fra. Derudover havde der været en tåbelig
apostel, som også ville have været i fare for at falde fra. Men var
det en fristelse for mig? Nej, det var det ikke. Det havde det ikke
været for nogen ældste, som nød tilstrækkelig af Guds Ånd til at
kende forskel på hundrede tusind engelske pund og lod i den før-
ste opstandelse med magt til at gå forbi engle og guder til ophø-
jelse og herlighed og stå i Guds og Lammets nærhed i al evighed.«5

Wilford Woodruffs lærdomme

Gud har givet os handlefrihed, og derfor må

vi stå til ansvar for vore handlinger.

Ligesom i tidligere uddelinger har Gud givet alle sine børn i
denne uddeling personlig handlefrihed. Denne gave har altid
været menneskets arv under Guds styre og ledelse. [Vi] havde
handlefrihed i himlenes himle, før verden blev til, og Herren
beskyttede og forsvarede den dér mod Lucifers og hans tilhæn-
geres angreb med det resultat, at Lucifer og en tredjedel af him-
lens hærskare blev nedstyrtet (se Åb 12:1-9; L&P 29:36-37; Moses
4:1-4). I kraft af denne handlefrihed er I og jeg og hele menne-
skeheden blevet skabt som væsener, der må stå til ansvar for
vores livsførelse – de gerninger vi gør i legemet.6

K A P I T E L  2 0
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Det indgår i den guddommelige plan ikke at tvinge noget
menneske ind i himlen, ikke at tvinge sindet, men at give det fri-
hed til selv at handle. [Gud] forelægger sin skabning, menne-
sket, det evige evangelium, principperne for liv og frelse, og
lader det derpå selv vælge eller forkaste med den klare forstå-
else, at det må stå til ansvar over for ham for følgerne af dets
handlinger.7

Vore beslutninger om at gøre godt eller ondt får

konsekvenser i dette liv og i evighederne.

Alle får, hvad de arbejder for. Det, som vi sår, det være sig godt
eller ondt, det høster vi frugten af (se Gal 6:7; L&P 6:33).8

Herren har givet os befalinger, og vi må adlyde hans befa-
linger, hvis vi [ønsker at] få velsignelserne for lydighed.9

Jo nøjere vi overholder Guds befalinger, des mere sikre bliver
vi i vores overbevisning om, at Gud er vores ven, og at han våger
over os, og at hans Søn Jesus er vor talsmand hos Faderen, at han
er blandt sit folk, og at han vil strides for sine helliges rettigheder
og standse ethvert våben, som smedes mod Zion.10

Et fotografi af det stuehus, som John Benbow engang ejede.
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Vi bør indprente vore børn de skadelige konsekvenser ved at
begå synd eller bryde Guds love. De bør forstå, at de ved at bære
sig forkert ad, vil opleve sorg og trængsler, som de let kunne
undgå ved at gøre det rigtige, og de bør lære dette princip ved vej-
ledning uden at skulle lide sorg og trængsler ved egen erfaring ved
at bære sig forkert ad.11

Jeg har aldrig begået en synd i denne kirke og dette rige, uden
at det har kostet mig tusind gange mere, end det var værd. Vi kan
ikke ustraffet begå synd. Vi kan ikke ustraffet lade hånt om noget
råd, uden at det fører til sorg.12

Brødre og søstre, søg Gud, påkald ham i løndom, og hold jer
til retskaffenhed og sandhed. Derved er der meget at vinde, og
intet at tabe.13

De, som ikke vil vandre i overensstemmelse med det lys, de
har, vil før eller siden pådrage sig svære trængsler. De nyder ikke
den samme glæde og lykke og frelse som den person, der adlyder
Guds befalinger og bestandig gør, hvad er ret. De ugudelige lever
altid i frygt. Der er ingen bevæggrund for en mand eller en kvinde
til at begå synd – det betaler sig ikke. Det er bedre for os at tjene
Herren, for de, som tjener Herren morgen, middag og aften, er
lykkelige, uanset om de er rige eller fattige.14

Man kan stille alle folk, nationer, kongeriger eller generationer
det samme spørgsmål, og de svarer, at de søger lykken, men hvor-
dan søger de den? Tag hovedparten af menneskeheden som eksem-
pel. Hvordan søger de lykken? Ved at tjene Djævelen så hurtigt de
kan, og næsten det sidste væsen eller den sidste ting, som menne-
skenes børn tilbeder, og hvis love de ønsker at holde, er Guds love.
De vil ikke tilbede Gud eller ære hans navn eller holde hans love,
men bespotter hans navn dag ud og dag ind, og næsten hele verden
søger lykken ved at begå synd, bryde Guds love og bespotte hans
navn og forkaste den eneste kilde, hvorfra lykken kommer.

Hvis vi virkelig forstod, at vi ikke kan opnå lykke ved at vandre
ad syndens sti og bryde Guds love, ville vi se tåbeligheden i det.
Alle mennesker ville indse, at vi for at opnå lykke må arbejde og
gøre retfærdige gerninger og gøre vor himmelske Faders vilje, for
det er fra ham, at vi får al lykke, velsignelser, herlighed, frelse,
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ophøjelse og evigt liv, som vi nogen sinde vil kunne få i tid eller
evighed.15

Lad os være trofaste og smykke os med evangeliets dyder. Vi
vinder intet ved at bære os forkert ad. Det medfører sorg og anger
at lyve, stjæle, bespotte, drikke, bagtale og afvise Herren Jesus
Kristus, det nedgør mennesket, som er skabt i Guds billede. Men
at gøre det rette, at adlyde Guds befalinger, at være næstekærlig
og venlig, bringer glæde og fred og Helligånden og en endelig
ophøjelse i vor Faders rige.16

Vi bliver for evigt belønnet efter den lov, som vi

vælger at holde i den korte tid, vi lever på jorden.

Gud bevare jer, vores liv her varer kun nogle få dage, men på
den anden side af sløret skal vi leve evigt, vi skal leve og eksi-
stere, så længe som vor skaber eksisterer, og vores evige skæbne
afhænger af, hvordan vi lever vores korte liv her i kødet.17

Når vi virkelig forstår, at vores fremtidige skæbne – fremtidige
lykke, ophøjelse og herlighed eller vores fremtidige elendighed,
fornedrelse og sorg – alt sammen afhænger af den korte tid, vi til-
bringer i denne verden, kan jeg sige, at det ikke er til noget men-
neskes fordel at bruge sin tid på at gøre misgerninger ... Hvis
nogen opnår velsignelser noget sted fra, må han få dem fra
Herren, for Djævelen føler ingen trang til at velsigne og velsigner
ikke menneskenes børn, men han anstrenger sig for at føre dem
bort fra retfærdighedens og sandhedens veje.18

Himlens Gud, som har skabt denne jord og sat sine børn på
den, har givet dem en lov, hvorved de kan blive ophøjet og frelst
i et herlighedsrige. For der er givet en lov til alle riger, og alt i hele
universet styres ved lov. Uanset hvilken lov et menneske holder,
beskyttes han af den lov, og han får den belønning, som den
pågældende lov garanterer ham (se L&P 130:20-21). Det er Guds
vilje, at alle hans børn skal adlyde den højeste lov, så de kan få
den højeste herlighed, som er tiltænkt alle udødelige væsener.
Men Gud har givet alle sine børn handlefrihed, så de kan vælge,
hvilken lov de vil holde.19

Ingen får en celestial herlighed, medmindre han adlyder en
celestial lov. Ingen får en terrestrial herlighed, medmindre han
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»De, som tjener Herren morgen, middag og aften,

er lykkelige, uanset om de er rige eller fattige.«
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adlyder en terrestrial lov, og ingen får en telestial herlighed, med-
mindre han adlyder en telestial lov (se L&P 88:19-33). Der er stor
forskel på solens lys midt på dagen og stjernernes glimten om
natten, men forskellen er ikke større end forskellen på herlighe-
den i de forskellige dele af Guds rige.20

Herren har åbenbaret os en celestial lov, det vil sige, at han har
givet os fylden af Jesu Kristi evangelium og har givet os kundskab
om det evige livs principper ...

Hvis vi kom i den celestiale verden, ville vi blive ledet af den
Ånd, som hersker der, og bestandigt kende de principper, som vi
skulle ledes ved. Vi må have den samme Ånd og de samme prin-
cipper i denne verden, og vi må overholde en celestial lov her og
være forenede om det princip, som forener Guds folk, som bor
i hans nærhed, for at få den samme herlighed, som de nyder.

Det er disse principper, som vi undervises i dag efter dag, og vi
må lære at føre dem ud i livet, og vi må aflægge vores selviskhed
og alle falske principper.21

Det betaler sig at handle ret, og menneskene kommer til at
sørge og bittert fortryde det, hvis de i denne eller nogen anden
generation strider mod Gud eller hans værk ... Hvis et menneske
handler ret, er tappert i vidnesbyrdet om Jesus Kristus, adlyder
evangeliet og holder sine pagter, får han, når han går på den
anden side af sløret, adgang til Guds og Lammets nærhed.
Eftersom han har holdt en celestial lov, træder han ind i celestial
herlighed. Han er beskyttet af den lov, og han tager del i den her-
lighed gennem evighedens uendelige tidsaldre. Det kan betale sig
for enhver under himlen at adlyde og være trofast mod Guds love
de få dage, han tilbringer i kødet.22

Vi kan lige så godt granske vores eget hjerte og med det samme
beslutte os for, at vi vil gøre retfærdighedens gerninger, ære vor
Fader i himlen, gøre vores pligt mod Gud og mennesker og gå i
gang med opbygge Guds rige. Da skal vi forstå, at for at opnå
lykke og tilfredsstillelse må den udødelige sjæl i en fylde af glæde
overholde en celestial lov og blive levendegjort ved en del af
Guds celestiale Ånd. Da skal vi også forstå, at det at begå synd,
bryde Guds lov og bespotte hans navn bringer sorg og elendig-
hed og død, både timeligt og åndeligt. Hvis vi vandrer ad ugude-
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lighedens stier, bedrøver vi Helligånden, bedrøver vi vore brødre
og sårer os selv.23

Vi er blevet vist livets vej, og hvis vi forsømmer at vandre ad den,
er der kun døden, [som] stirrer os ind i ansigtet. Lad os standse
op og fundere et øjeblik. Lad os overveje, om det er bedst for os
at få liv eller død ... I har hørt den rene og skære sandhed, og den
er blevet dikteret ved Helligåndens kraft og ved Jesu Kristi vidnes-
byrd, og nu må I beslutte jer for, hvem I vil tjene.24

Jeres fremtidige velsignelser, jeres fremtidige ophøjelse og
herlighed, afhænger af det liv, I vælger at leve her. Vejen, som
fører til evigt liv, ligger åben for jer ... I behøver blot at vandre
ad den.25

Gud anbringer frelsen er inden for rækkevidde og giver os

enkle adfærdsprincipper samt styrke til at efterleve dem.

Inden for jeres rækkevidde ligger frelse, evigt liv og andel i den
første opstandelse. Faktisk tilbydes I alle velsignelser, som Gud
har lovet noget folk, som nogen sinde har levet i kødet, hvilke
ligger inden for jeres rækkevidde, dersom I gør jeres pligt.26

De sidste dages hellige bliver bistået på enhver måde; vejen
ligger åben og indbydende foran dem.27

Der er kun én vej, og den er ligetil, og de principper og regler,
som styrer jer ad den vej, er enkle og lette at forstå. Det er den
vej, vi må gå, og jeg mener, at vi er rigt velsignede ved at have
lært den sande vej at kende.28

Uanset hvad Herren kræver af os, så kræver han ikke noget,
som vi ikke kan klare. Vi kan adlyde hans befalinger i overens-
stemmelse med den stilling, vi bestrider, og de midler, vi råder
over. Ingen er så fattig, at han ikke kan adlyde evangeliet. De kan
lade sig døbe til syndernes forladelse, og hvis de holder Herrens
befalinger, skænker han dem evne og midler til at gøre, hvad der
kræves af dem.29

Jeg beder til, at vi må følge den kurs, sådan at vi, når vi kommer
på den anden side af sløret, er tilfredse med vores optegnelse. Dér
skal vi finde vores historie og optegnelse i det store bibliotek i vor
Guds celestiale rige, og da skal vi vide, hvad vi har foretaget os i
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dette liv. Hvis vi gør noget, som er forkert, kommer vi til at fortryde
det. Vi må omvende os fra det forkerte og bestræbe os på at gøre
det bedre. Jeg beder til, at Guds Ånd må være med os og vejlede os
i vores arbejde, indtil vi er færdige her, og at vi da, når vi går bort,
må komme ind i Guds rige. Vi vil glæde os, hvis vi gør det rette, for
den herlighed, som venter Adams sønner og døtre, har vore øjne
ikke set, vore ører ikke hørt, og den er ikke opstået i menneskenes
børns hjerte. Den er skjult for vore øje i dag og skal først åbenba-
res for os, når vi indtræder i Guds og Lammets nærhed.30

Der er ingen, som nogen sinde har levet på jorden og holdt
Guds befalinger, som behøver at skamme sig over det eller for-
tryde det, når de kommer ind i Guds nærhed.31

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Gennemgå historien på side 200-201. Hvilke principper fulgte
ældste Woodruff, da han svarede bror Benbow?

• Læs det sidste afsnit på side 201. Hvorfor strider det mod Guds
væremåde at »tvinge noget menneske i himlen« eller »kontrol-
lere sindet«? Hvordan opmuntrer vor himmelske Fader os til at
vælge den vej, som fører til evigt liv?

• Præsident Woodruff sagde: »Alle får, hvad de arbejder for«
(side 202). Hvad betyder det for dig? Hvordan kan denne
udtalelse påvirke de beslutninger, vi træffer?

• Hvilke velsignelser får vi ifølge præsident Woodruff i dette liv,
hvis vi holder befalingerne? Hvilke følger får det i dette liv, hvis
vi vælger ikke at holde befalingerne? (Se side 203-204).

• Gennemgå fjerde og femte afsnit på side 203. Hvad er syn-
dens pris?

• Hvordan påvirker vore daglige beslutninger vores evige
skæbne? (Se side 204, 206-207). Hvorfor er det vigtigt at huske
på, at dette liv er kort sammenlignet med evighederne?
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• Hvad ville du sige til et familiemedlem eller en ven, som søger
lykken uden at holde befalingerne? Hvilke af dine egne erfa-
ringer kunne hjælpe denne person?

• Hvorfor tror du, at nogle mennesker til tider føler, at frelsen
er uden for rækkevidde? Hvilke af præsident Woodruffs udta-
lelser på side 207-208 tror du kunne rumme en særlig trøst for
mennesker, som føler på denne måde?

• Hvordan kan forældre respektere deres børns handlefrihed
samtidig med at de tilskynder dem til at træffe retfærdige
beslutninger?

Relevante skriftsteder: Jos 24:15; Es 64:4; Kol 3:24-25; 1 Nephi 3:7;
2 Nephi 2:25-30; Alma 7:14-25; 41:10; Helaman 14:30-31; L&P
130:20–21

Noter

1. Deseret News: Semi-Weekly, 13. juni
1882, s. 1.

2. »Sayings and Writings of Prest.
Woodruff«, Contributor, juli 1894,
s. 538.

3. Deseret Weekly, 26. oktober 1889,
s. 561.

4. The Discourses of Wilford Woodruff,
red. G. Homer Durham, 1946,
s. 278-279.

5. Millennial Star, 28. november 1895,
s. 754-755.

6. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 8-9.

7. Deseret News: Semi-Weekly, 9. maj
1882, s. 1.

8. Millennial Star, 2. september 1889,
s. 548.

9. Deseret News: Semi-Weekly, 2. maj
1876, s. 4.

10. Deseret News: Semi-Weekly, 26. juli
1881, s. 1.

11. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 105.

12. Deseret News: Semi-Weekly,
14. december 1880, s. 1.

13. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 262.

14. Deseret News, 22. februar 1865, s. 162.

15. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 259-282.

16. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 23.

17. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 244.

18. Deseret News, 22. februar 1865, s. 162.
19. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 10.
20. Deseret News: Semi-Weekly, 12. januar

1875, s. 1.
21. Deseret News, 6. jan. 1858, s. 350.
22. Deseret News, 23. december 1874,

s. 741.
23. Deseret News, 4. februar 1857, s. 879.
24. Journal of Discourses, 9:222.
25. »Unge Mænd GUF. Årlig konference«,

Contributor, august 1895, s. 638.
26. Contributor, august 1895, s. 638.
27. Deseret News: Semi-Weekly, 26. juli

1881, s. 1.
28. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 307.
29. Deseret News: Semi-Weekly, 2. maj

1876, s. 4.
30. Millennial Star, 14. maj 1896, s. 311.
31. Deseret News: Semi-Weekly, 20. maj

1873, s. 1.
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Ligesom Kirkens første hellige udsættes vi alle for prøvelser. Præsident

Woodruff forklarede, at Gud lader sine hellige blive prøvet for at »de kan

vise, at de er retskafne, og kender den grundvold, som de bygger på.«
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Hold trofast ud under
prøvelser og modgang

Hvis vi er trofaste og lydige under prøvelser,
styrker Herren os og forbereder os ved hjælp

af modgang til en celestial herlighed.

Fra Wilford Woodruffs liv

Vi er i sikkerhed, så længe vi gør vores pligt,« sagde præsident
Wilford Woodruff. »Uanset hvilke prøvelser og trængsler, vi måtte
blive udsat for, er Gud med os og bærer os oppe.«1 Præsident
Woodruff talte af egen erfaring, når han underviste i dette prin-
cip. Han måtte udholde religiøs og politisk forfølgelse, volds-
handlinger fra pøbelen, modstand mod missioneringen,
sygdom, dødsfald blandt familie og venner samt livets daglige
genvordigheder. Hans reaktion på denne modgang var tro sna-
rere end fortvivlelse. Han stolede på Herrens løfter og fandt
styrke i sit eget vidnesbyrd om evangeliet.

I november 1835, da Wilford Woodruff var på mission i det syd-
lige USA, blev han og hans kammerater vejledt af Herren i prøvel-
sens stund. Han skrev: »Vi var undervejs en aften ... da vi blev
overrasket af et voldsomt uvejr. Vi kom til en bæk, der som følge af
regnen var steget så meget, at vi kun kunne krydse den ved at lade
vore heste svømme over ... Vi forsøgte at krydse vandløbet, at vade
over det, men i mørket og uvejret fór vi vild i den tætte skov midt
i regnen, vinden og vandløbene og de nedfaldne træer. Vi havde
krydset vandløb næsten tyve gange ... Men Herren forbarmede sig
over os midt i vore trængsler, for mens vi famlede os frem i mørket
og satte både vores eget og [vore] dyrs liv på spil ved at ride ned
ad stejle skrænter, skinnede et klart lys pludselig omkring os og
viste os, hvilken fare vi befandt os i. Vi befandt os på kanten af en
dyb kløft. Lyset fulgte os, indtil vi fandt et hus og den rette vej.«2
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Om denne oplevelse sagde præsident Woodruff: »Vi drog med
glæde videre, skønt mørket vendte tilbage og det fortsatte med at
regne.«3 Denne beretning illustrerer hans syn på livets vanskelig-
heder. Han drog altid videre, idet han glædede sig over Herrens
velsignelser, selv om nogle prøvelser varede ved.

Wilford Woodruffs lærdomme

Prøvelser og modgang giver os erfaring og er med

til at forberede os til celestial herlighed.

Mange mænd og kvinder har uden tvivl ofte undret sig over,
hvorfor Gud overhovedet har sat mennesker i en verden som
denne, og hvorfor han lader sine børn lide sorg og trængsel her
i legemet. Herren har åbenbaret noget vedrørende dette, og vi
har lært tilstrækkelig om det til at vide, at det er nødvendigt.4

Det virker indlysende, at det er Guds hensigt at lade sine hel-
lige blive grundigt prøvet, så de kan vise, at de er retskafne, og
kender den grundvold, som de bygger på.5

Skønt vi til tider føler og i forgangne tider har følt trang til at
beklage os, fordi vi udsættes for undertrykkelse, forfølgelse og
trængsel, ønsker jeg at sige til mine brødre og søstre, at dette er
Guds helliges lod ... Jeg har aldrig læst om, at Guds folk i nogen
uddeling har levet et liv, som var en »dans på roser«, som den sek-
teriske verden ville sige, uden nogen modgang ... Det har været
vores lod at gennemleve prøvelser mange gange, og jeg synes
ikke, at vi skal beklage os, for hvis vi ikke blev udsat for prøvelser,
ville vi næppe føle os hjemme i den anden verden i selskab med
profeterne og apostlene, som blev savet i stykker, korsfæstet osv.,
for Guds ords og Jesu Kristi vidnesbyrds skyld.6

Det er umuligt ... for Guds hellige at arve et celestialt rige
uden at bevise, om de vil overholde Herrens pagter eller ej.7

Jesus ... steg ned under alt, for at han kunne hæve sig over alt
og fatte alt. Ingen er steget længere ned end verdens frelser. Han
blev født i en stald, lagt i en krybbe og gik derfra til korset gen-
nem lidelse og blod til en nådetrone, og i hele hans liv var der
intet jordisk, som tilsyneladende var værd at eje. Han levede hele
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sit liv i armod, lidelse, smerte, trængsel, slid, bøn og sorg, indtil
han opgav ånden på korset. Ikke desto mindre var hans Guds
førstefødte og verdens forløser. Man kan spørge, hvorfor Herren
lod sin Søn komme her og leve og dø, som han gjorde. Når vi
kommer i åndeverdenen, og sløret trækkes fra, forstår vi måske
årsagen og hensigten med alt dette.

I Guds uddelinger og forsyn til mennesket lader det til, at vi er
født til at lide smerte, trængsler og sorger. Det er, hvad Gud har
bestemt, at menneskene skal gennemgå, og hvis vi udnytter
denne prøvetid rigtigt, vil den erfaring, vi får, vise sig at være en
stor velsignelse for os, og når vi får udødelighed og evigt liv,
ophøjelse, riger, troner, herredømmer og magter med alle velsig-
nelserne ved Kristi evangelium i sin fylde, skal vi forstå og fatte,
hvorfor vi konstant blev udsat for angreb i de få år, vi tilbragte i
kødet.8

Hvad er det, som vi kan udrette eller lide i sammenligning med
de talløse riger, troner og herredømmer, som Gud har åbenbaret
for os?9

Herren og hans folk vil sejre i krigen mellem mørke og lys.

Modstand mod Gud og Kristus, modstand mod lys og sand-
hed, har eksisteret siden tidernes begyndelse og op til i dag. Det
er den krig, som begyndte i himlen, og som altid har stået på, og
som skal fortsætte, indtil sidste akt, indtil han regerer, hvis ret
det er at regere, når han skal komme i herlighedsskyer for at
belønne alle efter de gerninger, som er gjort i legemet.10

Denne krigeriske stemning, som kommer til udtryk i disse dage,
har fandtes i alle aldre, når præstedømmet har været på jorden.
Der har altid hersket strid mellem lys og mørke, Gud og Djævelen,
hellig og synder, korrekte principper og falske lærdomme. Vi
kæmper selv med vores personligheds onde tilbøjeligheder.11

Der er to kræfter på jorden og blandt jordens indbyggere:
Guds kraft og Djævelens kraft. Vi har i vores historie haft nogle
meget ejendommelige oplevelser. Når Gud har haft et folk på jor-
den – ligegyldig i hvilken tidsalder – har Lucifer, morgenrødens
søn og de mange millioner af faldne ånder, som blev nedstyrtet
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fra himlen, ført krig mod Gud, mod Kristus, mod Guds værk og
mod Guds folk. Og de holder sig ikke tilbage for at gøre det i vor
tid og generation. Når som helst Herren har sat sig for at udføre
noget, har disse kræfter anstrengt sig for at forpurre det.12

Vi må ikke alene kæmpe mod mørkets kræfter, de usynlige
kræfter, som omgiver os, men vi må også kæmpe med mange
ydre forhold og slås med mange vanskeligheder, som vi nødven-
digvis må udsættes for, og jo flere af disse, vi stilles overfor, des
mere burde vi blive tilskyndet til at handle og til at arbejde af al
kraft for Herren for at grundfæste retfærdighed og sandhed og
opbygge Guds værk og tilse, at hans navn æres på jorden.13

Da englen gav Joseph Smith [Mormons Bog], vidste Djævelen,
at det var grundlaget for et system, som ville omstyrte hans rige.
De fordrivelser osv., som dette folk er blevet udsat for, skyldes
ikke, at de har været lovovertrædere, eller at de har været mere
ugudelige end andre, men at de har lagt grundvolden til Guds
rige, som skulle vokse og tage til ... og bane vejen for Herren Jesu
Kristi komme, han som er kongers Konge og herrers Herre, og
som skal komme og regere over hele jorden og over alle andre
riger og præsidenter og herskere, og deres undersåtter må
erkende, at Jesus er Kristus. Det sidstedages-værk, som vi repræ-
senterer, skal binde Djævelens magt, som har haft frit spil blandt
menneskenes børn ... Det er derfor ikke så sært, at Djævelen bli-
ver vred og opildner de ugudelige til at bekrige det. Herren vil
inspirere sine tjenere og sætte dem i stand til at forsvare hans rige
på jorden. Han står ved roret. Jeg ville ikke regne det for noget,
hvis han ikke var ophavsmanden. Det kunne ikke bestå uden ham
mod den store kraft, som raser mod det.14

Vi må vågne op til dåd og påkalde Herren i ydmyghed og leve i
harmoni med ham. Da skal vore øjne åbnes, sådan som det var til-
fældet med den unge mand, den fordums profet Elisas tjener, og
vi får at se, at der er flere for os end mod os (se 2 Kong 6:8-17), og
at modstanden blot bidrager til at fremskynde opfyldelsen af Guds
hensigter. Sæt jeres lid til Gud, og forlad jer på hans løfter. Lev op
til det lys og den kundskab, som I besidder, så skal alt gå jer vel,
hvad enten I lever eller dør.15
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»[Jesus Kristus] blev født i en stald, lagt i en krybbe og gik

derfra til korset gennem lidelse og blod til en nådetrone.«

Herren våger over os, når vi lider trængsler, og styrker

os i forhold til vores tro, ydmyghed og lydighed.

Vi har aldrig lidt mere end Frelseren har, ej heller lige så meget.
Hele livet forblev han trofast mod sin Fader og sit kald som ver-
dens frelser. Han bad meget, og han sørgede over for Herren over
verdens synder. I dag er han i vores midte. Han er vor talsmand
hos Faderen (se L&P 29:5). Han våger over os og vil gøre alt, hvad
han kan, for vores frelse.16

Vi er blevet forfulgt, vi er blevet hjemsøgt, og vi har mødt svære
trængsler i vor tid, men Herren har båret os gennem alt dette.17

Der sker stadig flere ulykker på jorden, men der er en mening
med det. Husk dette, og tænk over det. Hvis I gør jeres pligt, og
jeg gør min pligt, er vi beskyttet og skal overvinde trængslerne i
fred og sikkerhed.18

Det kræver selvstændighed, ærlighed, tro på Gud og karakter-
fasthed at leve et liv som sidste dages hellig over for en misbilli-
gende verden og udsat for prøvelser, problemer og forfølgelse.19
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Daniel var parat til at lade sig kaste i løvekulen. De tre hebræ-
ere [Shadrak, Meshak og Abed-Nego] frygtede ikke den skæbne,
som ventede dem. Apostlene forsvarede sandheden og veg ikke
tilbage for at dø for den. Hvorfor kunne disse mænd og andre i
tilsvarende situationer stå ved deres overbevisning uden at vige
tilbage? Fordi de for det første havde sandheden og selv kendte
den, og for det andet fordi Helligånden, Talsmanden, bar dem
oppe, som den alene kan gøre det i alle de prøvelser, som Guds
folk må udsættes for. Og sådan er det også i dag.20

Jeg har ofte tænkt, at jeg aldrig har set dette folk lykkeligere,
end når de er fattige, bliver fordrevet og plaget for Guds ord og
for Jesu vidnesbyrds skyld. Guds Ånd har været med dem, og i
deres ydmyghed og lidelser har Helligånden, Talsmanden, fulgt
dem, og de er blevet fyldt med glæde og trøst og har glædet sig
for Herren over alt dette. Sådan havde de ikke følt, hvis de ikke
havde bestræbt sig på at holde Herrens bud.21

Vi må omvende os og ydmyge os over for Herren vor Gud, så
vi kan have og nyde et større mål af Helligånden som forbere-
delse til det, som venter os.22

Jeg vil gerne bære vidnesbyrd for de sidste dages hellige. Gud
er med sit folk. Han udstikker vores kurs og vil fortsætte med det,
hvis vi blot vil lytte til hans røst, og han vil fortsætte med at
skænke os tilstrækkelig nåde til at kunne stå imod under prøvelse
og besvær. Herren har været barmhjertig mod sit folk i enhver
tidsalder, men ligesom Kristus led, ligesom apostlene led – nogle
af dem led døden – for Jesu vidnesbyrds skyld, således har de sid-
ste dages hellige lidt, og nogle af dem har også beseglet deres
vidnesbyrd med deres eget blod. De er blevet udsat for svære
trængsler for evangeliets skyld, men der er aldrig blevet forlangt
mere af os, end vi har været i stand til at udholde, og det vil der
heller aldrig blive, så længe vi følger himlens råd.23

Gud rækker hånden ud for at frelse dette folk, og uanset hvor
mørke skyerne end måtte være, uanset hvor stærk forfølgelsen,
undertrykkelsen og modstanden måtte blive for dette værk, har
Herren fra dets begyndelse til i dag våget over dets interesser og
har opretholdt det og bevaret det, og han vil fortsætte med det,
indtil det er fuldbyrdet, indtil Zion rejser sig og tager sine smukke
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klæder på, og alle de storslåede begivenheder i de sidste dage er
fuldbyrdet.24

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Læs historien på side 211-212. Hvad lærer du af denne historie?

• Mange mennesker undrer sig over, hvorfor Gud lader sine
børn »lide sorg og trængsel« (side 212). Hvordan besvarede
præsident Woodruff dette spørgsmål? (Se side 212-213).

• Hvorfor var det nødvendigt for Jesus at lide? (Se side 212-213; se
også Alma 7:11-12; L&P 88:6). Hvordan reagerede han på mod-
gang? (Se side 215). Hvordan kan vi følge hans eksempel?

• Præsident Woodruff forklarede, at krigen mellem lys og mørke
»altid har stået på« (side 213). Hvordan ser du denne krig fort-
sætte i dag? Hvad kan vi gøre for at forsvare os selv og vores
familie i denne krig? (Se side 213-214).

• På hvilke måder er du blevet »tilskyndet til at handle« (side
214, andet afsnit) som følge af prøvelser?

• Læs 2 Kong 6:8-17. Hvilket indtryk gør denne beretning på
dig? Hvad sagde præsident Woodruff, da han omtalte denne
beretning? (Se side 216).

• På hvilke måder hjælper Herren os til at imødegå vore prø-
velser? (Se side 216-217; se også Mosiah 24:13-16). Hvad må
vi gøre for at få den trøst og styrke, som Herren tilbyder?
Hvordan har Herren hjulpet dig til at udholde modgang?

Relevante skriftsteder: 2 Nephi 2:11-24; Alma 36:3; L&P 58:2-5;
101:1-5; 121:7-8, 29; 122:5-9
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Timeligt og åndeligt virke
går hånd i hånd

I vore bestræbelser på at styrke vores
familie og opbygge Guds rige på jorden må

vi arbejde både timeligt og åndeligt.

Fra Wilford Woodruffs liv

IKirkens første tid formanede profeterne og apostlene ofte med-
lemmerne til at gøre deres for at opbygge Guds rige. Denne
bestræbelse krævede både åndeligt og timeligt arbejde. Ud over at
bede, studere skrifterne eller forkynde evangeliet byggede de hel-
lige huse og byer, grundlagde offentlige skoler, dyrkede og over-
rislede den hårde jord og slæbte granit fra bjergene til opførelsen
af templet i Salt Lake City. I 1857, ti år efter at pionererne for før-
ste gang ankom til Saltsødalen, sagde ældste Wilford Woodruff:
»Hvis vi går i gang og opbygger Guds rige i stedet for os selv, bety-
der det ikke noget, hvordan vi gør det, uanset om vi skal grave en
kanal, bygge et tempel, forkynde evangeliet, dyrke jorden eller
noget som helst andet ... opdager vi, at Herren hjælper os og støt-
ter os og styrker os med sin kraft og bistår os i alt, hvad der påhvi-
ler os.«1

De, som kendte præsident Woodruff vidste, at han ikke blot
talte om betydningen af hårdt arbejde – han praktiserede prin-
cippet i sit liv. Ud over at højne sine kald i præstedømmet påtog
han sig gerne timeligt arbejde, selv i en høj alder. Kirkens histo-
riker Andrew Jenson har skrevet: »Hans flid var en så tydelig del
af hans personlighed, at han som 90-årig, da et af hans børnebørn
var en smule hurtigere end han til at luge ukrudt mellem nogle
grøntsager, med tydelig ydmygelse sagde: ›Det er første gang
nogen sinde at et af mine børn har været hurtigere end jeg til at
luge ukrudt.‹«2
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»Det bør være en æressag for enhver at være 

producent og ikke alene forbruger.«
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En af præsident Woodruffs samtidige har skrevet: »Han elskede
at arbejde, ikke alene for arbejdets egen skyld, men fordi det var
forbundet med guddommelig befaling. For ham var det ikke blot
et middel til at klare sig i verden, til at sikre sig selv og de, som
var afhængige af ham, bekvemmeligheder og komfort; for ham
var det en velsignelse, et privilegium, en mulighed, som han altid
benyttede sig af, når hans kald gjorde det muligt ... For ham var
det lige så meget en guddommelig befaling at svede som at bede,
og han var i allerhøjeste grad et eksempel på den beskedne
kristne tilværelse, som bidrager til menneskets fysiske, mentale
og moralske trivsel. Han troede på værdien af hårdt arbejde. Han
elskede det og nød det.«3

Wilford Woodruffs lærdomme

Vi opbygger Guds rige ved at udføre timelige pligter.

Vores præsident [Brigham Young] har ofte sagt til os, at vi ikke
kan adskille det timelige fra det åndelige, men at det må gå hånd
i hånd, og sådan er det, og sådan må vi handle for at opbygge
Guds kirke og rige.4

Nogle medlemmer har haft den opfattelse, at denne kirkes
præsidentskab og De Tolv Apostle ikke skulle have noget med
timelige anliggender at gøre. Vi ville være i knibe, hvis vi ikke tog
os af timelige anliggender.5

Vi opbygger Guds bogstavelige rige på jorden, og vi har time-
lige pligter at udføre. Vi har et timeligt legeme, vi spiser timelig
mad, vi bygger timelige huse, vi opdrætter timeligt kvæg og time-
lig hvede, vi bekæmper timeligt ukrudt og timelige skadedyr i
jorden, og dette gør det naturligvis nødvendigt at varetage og
udføre mange pligter af timelig og vanskelig art, og de omfattes
selvfølgelig af vores religion.6

Vi kan ikke opbygge Zion ved at sidde på en træplade og synge
os til evig lyksalighed. Vi må dyrke jorden, bryde klippeblokke og
sten af bjergene og opføre templer til den allerhøjeste Gud. Og
himlens Gud kræver dette timelige arbejde af os i lige så høj grad,
som han krævede af Kristus, at han skulle dø for at forløse ver-
den, eller i lige så høj grad som Frelseren krævede af Peter, Jakob
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og Johannes, at de skulle drage ud og forkynde evangeliet for jor-
dens folkeslag. Denne er den store uddeling, hvori Guds Zion
skal opbygges, og vi sidste hellige skal opbygge det.7

Vi bør lade Herren og hans tjenere

råde os i timelige anliggender.

Fra dette værks begyndelse og til i dag har det været sværere
for Guds tjenere at forberede medlemmerne til lade Herren lede
og styre dem med hensyn til deres timelige arbejde og midler
end med hensyn til deres evige frelse ...

Det virker sært, men jeg tror, at det sandsynligvis skyldes den
indstilling, vi indtager. Der er et slør mellem mennesket og evig-
heden. Hvis det slør blev fjernet, og vi kunne se evigheden,
sådan som Herren ser den, blev ingen prøvet med hensyn til
guld, sølv eller denne verdens gods, og ingen ville på grund af
disse ting være uvillige til at lade Herren styre dem. Men her har
vi handlefrihed, og vi befinder os i en prøvestand, og der er et
slør mellem os og evigheden, mellem os og vor himmelske Fader
og åndeverdenen, og Herrens vise og passende hensigt med
dette er at afprøve, om menneskenes børn vil adlyde hans lov
eller ej i de forhold, som de underkastes her. Sidste dages hel-
lige tænker på disse ting. Vi har af vores ganske hjerte været vil-
lige til at lade os vejlede af Joseph Smith, præsident Young og
dette folks ledere med hensyn til vore evige interesser, og de vel-
signelser, som med deres fuldmagt er blevet beseglet på os, gæl-
der på den anden side af sløret og er gyldige efter døden, og de
berører vores skæbne til evighedens uendelighed.

På Abrahams, Isaks og Jakobs tid og på Jesu og apostlenes tid
fik menneskene overdraget velsignelser – riger, troner, myndighed
og magt – tillige med alle den nye og evige pagts velsignelser. Man
kan spørge: Er vi interesseret i disse evige velsignelser? Det er vi,
eller vi burde være. Er disse velsignelser vores jordiske rigdom
værd, hvad enten vi har lidt eller meget? Er frelse eller evigt liv lige
så meget værd som et oksespand, et hus, 100 tønder land eller
noget andet, som vi ejer her i kødet? Hvis det er, bør vi bestemt
være lige så rede til at lade Herren lede og styre os i alt vores time-
lige arbejde, som i vores åndelige arbejde.
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Og videre, når et menneske dør, kan han ikke tage sit kvæg, sine
heste, huse eller jorder med sig. Han lægges i graven, hvor alt kød
må hvile. Ingen undgår det. Dødens lov gælder alle. Alle dør med
Adam, men alle gøres levende med Kristus (se 1 Kor 15:22). Vi for-
står alle, at døden er blevet alle mennesker til del, men ... ingen af
os ved, hvornår vores tur kommer, skønt vi ved, at det ikke varer
længe, før vi skal følge de generationer, som er gået forud for os.
Når vi grunder over dette, tror jeg, at vi alle bør være villige til at
lade Herren vejlede os, hvad angår det timelige.8

Evangelisk levevis omfatter åndelig og timelig

uddannelse kombineret med ærligt arbejde.

Der er et ordsprog eller et mundheld, som jeg ofte har hørt,
og som jeg tror, rummer megen sandhed, og det er: »Sandheden
er stor og skal sejre.« Jeg tror, at dette er bevist i en enhver hen-
seende, hvor sandheden er blevet anvendt, hvad enten den er
blevet anvendt timeligt eller åndeligt, af folkeslag eller slægter
eller det enkelte menneske, af verden eller af Guds rige.9

Opbygningen af Guds Zion i disse sidste dage omfatter i sand-
hed enhver aktivitet, både timelig og åndelig, som vi er optaget
af. Vi kan ikke berøre noget emne, som er lovligt og legalt i Guds
og menneskets øjne, som ikke er omfattet af vores religion. Jesu
Kristi evangelium, som vi har antaget, og som vi forkynder,
omfatter al sandhed, og enhver af menneskets retmæssige kal-
delser og professioner.10

Vi må ikke forsømme vore børn. De bør få en god uddannelse,
både åndelig og timelig. Det er den bedste arv, forældre kan
efterlade deres børn.11

I takt med at interessen for boglig uddannelse tager til, bør vi
ikke forsømme manuelt arbejde. Den boglige uddannelse og
den faglige uddannelse bør gå hånd i hånd. En dygtig hjerne bør
virke sammen med en dygtig hånd. Manuelt arbejde bør hædres
blandt os og altid æres. Den tendens, som er alt for almindelig i
vor tid, at unge mænd får en overfladisk uddannelse og derpå
anser sig for uegnet til mekanisk eller anden slidsom beskæfti-
gelse er en, som ikke bør få lov til at udvikle sig blandt os ... Det
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»Det er af største vigtighed, at Zions unge får en ordentlig uddannelse.«

bør være en æressag for enhver at være producent og ikke alene
forbruger. Vore børn bør lære, at de må forsørge sig selv ved
deres egen flid og dygtighed og ikke alene gøre dette, men være
med til at forsørge andre, og at gøre dette ved ærligt slid er et af
de mest agtværdige midler, som Gud har givet sine børn her på
jorden. Det er af største vigtighed, at Zions unge får en ordent-
lig uddannelse.12

I vore finansielle bestræbelser bør vi

forsørge vores familie, holde tiendeloven, være

rundhåndet med vore midler og undgå gæld.

Hvad det timelige angår, må vi lægge os i selen og forsørge os
selv.13

Jeg ønsker ikke rigdom og velstand, hvis det forbander mig. Jeg
vil gerne have nok til at kunne forsyne min [familie] med tøj, sko
og mad og gøre dem det bekvemt, hvis jeg kan skaffe det ærligt
for Herren, men jeg vil hellere leve i fattigdom end at være vel-
havende og lide undergang. Det er farligt at være rig, medmindre
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vi bruger vore penge uden at gå til grunde. Hvis vi ikke bruger
dem til Guds ære og til at opbygge hans rige, er vi bedre stillet
foruden.14

Nogle medlemmer har betragtet tiendeloven som en slags skat
og som en byrde, der er pålagt dem, men hvem er den til? Vores
tiende, vores arbejde og alt, hvad vi udretter i Guds rige, hvem
er det alt sammen til? ... Vores tiende, vores arbejde og vore ger-
ninger gavner ikke den Almægtiges ophøjelse, men os ... Hvis vi
forstår det, skal det gå os vel. Ved at betale tiende og ved at
adlyde enhver lov, som er blevet givet til vores ophøjelse og
gavn, er alt sammen til vores egen og vore børns gavn og ikke til
nogen særlig gavn for Herren, ud over at han glæder sig over
sine børns trofasthed og ønsker at se dem vandre ad den sti, som
fører til frelse og evigt liv.15

Vi behøver blot at se os omkring for at blive overbevist om ...
at de, som gavmildt bidrager til Guds værk, nyder Herrens
gunst. Det oplevede det gamle Israel, og det oplever vi. Dog er
vi med hensyn til vore frivillige bidrag for skødesløse til trods for
alle de dyrebare løfter, der er knyttet dertil. De hellige bør erin-
dre sig den forpligtelse, som påhviler dem. Også vore børn må
lære denne pligt, så det blive en fast vane for dem punktligt at
sørge for dette. De, som nøje har opfyldt disse krav kan vidne
om den store glæde og de mange belønninger, de har fået for
deres overholdelse.

Denne gavmildhedslov lader til at være en af de sikkerheds-
foranstaltninger, som Herren har gjort anvendelse af for at fri-
holde dette folk de onde følger af at eje stor rigdom. Han har
fortalt os, at han har ret til at give jordens rigdomme væk, men
han har formanet os til at vogte os for stolthed, så vi ikke bliver
som nephitterne fordum (se L&P 38:39). Vi ved, hvilken under-
gang det medførte for dem, og vi bør tage alle forholdsregler for
at hindre den velstand, der kan få katastrofale følger for os.
Mange kan udholde fattigdom og være ydmyge og leve nær
Herren, [men] kan ikke tåle rigdom. De bliver indbildske, stolte
og begærlige og glemmer deres Gud. De, som stedse ihukom-
mer Herrens lærdomme vedrørende jorden og dens indbyggere,
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Tiende er en »lov, som er blevet givet til vores ophøjelse og gavn.«

og som bidrager med de midler, som Herren giver dem, sådan at
de kan hjælpe de fattige og fremme Guds værk, lægger bånd på
sig selv og giver Satan mindre magt til at føre dem på afveje.16

Vi føler os tilskyndet til at advare de sidste dages hellige mod
at tillægge sig den dårlige vane at pådrage sig gæld og påtage sig
forpligtelser, som ofte er mere byrdefulde, end de kan bære, og
som fører til, at de mister deres hjem og anden ejendom. Vi ved,
at det ligger i tiden at udnytte sin kredit til det yderste ... Dette er
et stort onde, som vi som et folk og enkelte medlemmer omhyg-
geligt må undgå. Vi bør så vidt muligt gøre vore forretninger ud
fra det princip, at vi betaler for det, vi køber, og at vi sætter tæring
efter næring. Tilbøjeligheden til at spekulere og tage chancer i
foretagender af den ene eller den anden art bør holdes nede ...
Vær tilfreds med moderat tilvækst, og bliv ikke vildledt af tomme
håb om at vinde rigdom. Husk på de vise ord: »Den, der har travlt
med at blive rig, forbliver ikke ustraffet« (se Ordsp 28:20). Vore
børn må også lære økonomisk sans og ikke at give efter for lyster,
som de ikke kan tilfredsstille uden at sætte sig i gæld.17
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I alle vore gøremål må vi først og fremmest søge Guds rige.

Der er et meget udbredt ønske blandt dette folk om at blive
rige og arbejde for egen vinding end for Guds rige. Men hvad gav-
ner det jer eller mig at holde op med at bede og i stedet hige efter
at blive rige? For hvad hjælper det et menneske at vinde hele ver-
den og bøde med sit liv? Ikke meget. For hvad kan et menneske
give som vederlag for sin sjæl, når han kommer [på] den anden
side af sløret? (Se Mark 8:36-37).

Jeg undrer sig meget over den lille interesse, som jordens ind-
byggere i almindelighed udviser for deres fremtidige tilstand. Der
er ingen her i dag, som ikke skal leve på den anden side af sløret
lige så længe som deres skaber – til evighedens uendelighed – og
hvert enkelt menneskes evige skæbne afhænger af, hvordan nogle
få korte år af livet i kødet leves. Jeg spørger i Herrens navn: Hvad
betyder popularitet for jer eller mig? Hvad betyder guld eller sølv
eller denne verdens gods for os andet end at det sætter os i stand
til at skaffe mad, drikke og tøj og til at opbygge Guds rige. Hvis vi
holdt op med at bede og blev skøre efter verdens rigdom, ville
det være topmålet af dumhed og tåbelighed.

Når man ser, hvordan nogle mennesker opfører sig, skulle
man tro, at de levede her for evigt, og at deres evige skæbne
afhang af, hvor mange dollars de har. Jeg spørger somme tider
de sidste dages hellige om, hvor meget vi ejede, da vi kom her?
Hvor meget havde vi med, og hvor kom det fra? ... Jeg tror ikke,
at nogen af os blev født på en hesteryg eller i en karet, eller at vi
havde jernbaneaktier og kvæg og huse med os, men vi blev født
lige så nøgne som Job, og jeg tror, at vi skal herfra lige så nøgne
som han (se Job 1:20-21). Med hensyn til denne verdens gods,
hvad betyder det så for os, forleder det os til at miste vores frelse
på grund af det? Jeg vil hellere være fattig hele livet end det. Hvis
rigdomme fører til, at jeg falder, og berøver mig den herlighed,
jeg har i vente ved at holde Guds befalinger, beder jeg Gud om,
at jeg aldrig må eje dem.

Gud råder over denne verdens rigdomme – guldet og sølvet,
kvæget og jorden er hans, og han giver det til hvem, han vil. Da
Kristus var på bjerget, viste Lucifer, Djævelen, ham verdens herlig-
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hed og tilbød ham den, mod at han kastede sig ned og tilbad ham
(se Matt 4:8-9). Men ved I ikke, at den stakkels djævel ikke ejede
det mindste stykke jord i hele verden, og at han end ikke havde et
legeme eller et tabernakel? Jorden er Herrens fodskammel, og hvis
vi ejer nogen del deraf, er det fordi Herren har givet os den, og vi
bør være lige så tro mod vores religion, om vi har ti millioner dol-
lars, som hvis vi ingen har. Evigt liv bør være det, vi stræber efter
eller burde stræbe efter, og dette bør uanset vore omstændigheder
eller forhold i livet være vores førsteprioritet ...

... Jeg har talt om at tragte efter rigdom. Jeg har ikke noget dår-
ligt at sige om rigdom. Guldet og sølvet er Herrens. Vi ønsker at
[bygge] huse, og vi må dyrke jorden. Det er i orden. Jeg ser ikke
noget galt i, at en mand bliver rig. Men jeg ser noget galt i at sælge
Guds rige, vores førstefødselsret, sælge evangeliet og berøve os
selv det evige liv til fordel for at tilfredsstille kødets lyster, livets
stolthed og verdens skikke og lade os drage af dette.18

Jeg henleder opmærksomheden på de ord, som Jesus Kristus
talte til sine disciple: »Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så
skal alt det andet gives jer i tilgift« (se Matt 6:33). I skal vide, brød-
re og søstre, at vi kan stræbe hele livet, vi kan afprøve hver sti og
hvert princip i denne verden, uden at vi som hellige kan nyde frem-
gang på nogen anden måde end først at søge Himmeriget og dets
retfærdighed. Når vi gør det, er der ingen velsignelse, er der intet
gode, ingen ophøjelse, gave, nåde, ønske eller noget andet, som et
godt menneske kan ønske, som er nyttig og gavnligt i tid og evig-
hed, som ikke skal gives os.

Mange mennesker har prøvet at søge lykken uden først at have
søgt Himmeriget ... men de har altid opdaget, at de får modvind,
og ligeså skal vi, hvis vi forsøger.19

Vores mål er højt. Vi stræber efter en plads i Guds celestiale
rige, efter at opnå evigt liv, Guds største gave til mennesket. Al
denne verdens ære, herlighed og rigdom ville efter vores opfat-
telse miste sin betydning sammenlignet med en arv i Guds og
Lammets nærhed med alle profeterne, apostlene og de hellige,
heriblandt vore forfædre. Hvor det ene er flygtigt og snart forgår,
varer det andet evigt.20
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Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Hvad gjorde præsident Wilford Woodruff for at følge de prin-
cipper, som fremstilles i dette kapitel? (Se side 219, 221).

• Hvorfor kan vi ikke »adskille det timelige fra det åndelige«? (Se
side 221-222; se også L&P 29:34-35). Hvordan kan vi anvende
denne sandhed i vores dagligdag? I vore kirkekaldelser?

• Præsident Woodruff fremhævede, at mange mennesker ikke
følger Herrens råd med hensyn til timelige anliggender.
Hvorfor tror du, det forholder sig sådan? (Se side 222-223).
Hvilke råd har Kirkens siddende præsident givet vedrørende
timelige anliggender?

• Gennemgå det sidste afsnit på side 223-224. Hvilke fordele er
der ved manuelt arbejde? Hvad tror du, det vil sige at være
»producent og ikke alene forbruger«?

• Hvilke advarsler gav præsident Woodruff med hensyn til
penge? (Se side 224-228). Hvilke råd gav han vedrørende gæld
og kredit? Hvad kan vi gøre for at prioritere rigtigt?

• På hvilke måder er tiende og offergaver »til vores egen og vore
børns gavn«? (Se side 225).

• Hvad betyder Frelserens lære i Matt 6:33 for dig? (Se også side
227-228).

• Løb kapitlet igennem, og se efter principper, som forældre bør
lære deres børn. Hvad kan forældre gøre specifikt sammen
med deres børn for at lære dem disse principper? Hvilke erfa-
ringer har du haft med selv at lære disse principper og under-
vise andre i dem?

Relevante skriftsteder: Mal 3:8-11; Matt 6:19-21; Jak 2:14-26;
Jakobs Bog 2:12-19; L&P 42:42; 58:26-28
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»Af ét hjerte og ét sind«

Når vi er forenet i evangeliet, er vi rede til at
modtage himlens rigeste velsignelser.

Fra Wilford Woodruffs liv

Præsident Wilford Woodruff holdt meget af at være sammen
med andre medlemmer af Kirken. Mange af hans dagbogsnota-
ter viser, at han var taknemlig for det »sammenhold og den kær-
lighed« han følte ved Kirkens møder.1 Efter et sådant møde skrev
han engang, at to af talerne måtte gå, fordi de havde en anden
aftale. De var nær kommet for sent til deres aftale, fordi »de knap
kunne komme af sted, så mange var der, som ønskede at trykke
dem i hånden.« Om det samme møde skrev han: »Herrens ånd
var blandt os. Kærlighed og harmoni gennemstrømmede for-
samlingen. Jeg glædede mig ved at se så mange hellige forenet i
den nye og evige pagt.«2

Præsident Woodruff håbede at opleve, at denne følelse af sam-
drægtighed ville brede sig fra Kirkens møder til alle aspekter af
livet. I sine offentlige taler og sit daglige eksempel opmuntrede
han de hellige til at være forenede i deres hjem, i deres kirke-
kaldelser og i deres timelige arbejde. Matthias F. Cowley har
skrevet: »Efter hans mening var der ikke plads til splid, ængstelse
og kiv. Det var Guds værk – det var nok. Der var de behørigt
udpegede myndighedspersoner. De havde fået ansvaret for riget.
Han bekymrede sig derfor ikke om, at andre mente, at de mang-
lede visdom. Han var ikke grisk, og økonomisk modgang kunne
efter hans opfattelse aldrig komme i vejen for Guds hensigter, og
han gik ikke op i, hvor meget af denne verdens gods han tileg-
nede sig. Et herligt budskab var blevet bragt til jorden, og han
ønskede, at alle skulle kende dets værdi for menneskeslægten og
forstå frelsens velsignelser for dem, som viste lydighed.
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Præsident Wilford Woodruff fremhævede behovet 

for enighed og sammenlignede Kirkens og familiens

ledelse med »vintræet med dets grene og kviste.«
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Wilford Woodruff følte sig altid malplaceret, når der herskede
splid. Han afskyede det og brød sig ikke om at være sammen med
folk, som var tilbøjelige til at finde fejl, kritisere og beklage sig.
Det mente han ikke, at der var grund til. Han havde let ved at
komme overens med sine brødre. Han stillede aldrig urimelige
krav, havde aldrig nogen skjult dagsorden og nølede aldrig, når
noget vigtigt skulle gøres. Han var loyal over for profeten og tro
mod sine brødre.«3

Wilford Woodruffs lærdomme

Der hersker enighed blandt Guddommens

medlemmer og i det celestiale rige.

Til de fordums apostle og til apostlene i vor tid har Frelseren
sagt: »Jeg siger jer: Vær ét, og dersom I ikke er et, er I ikke mine«
(L&P 38:27). »Jeg og Faderen er ét« (Joh 10:30). Her er et prin-
cip, som jeg mener er meget vigtigt for os som et folk og som
kirke her på jorden. Trods al den splittelse og al den utilfredshed
og den strid og de modsætninger, som hersker blandt jordens
magter, eller som er blevet åbenbaret fra himlen, har jeg aldrig
hørt, at det er blevet åbenbaret for menneskene, at der hersker
nogen splittelse mellem Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud
Helligånden. De er ét. De har altid været ét. De skal altid være ét,
fra evighed til evighed. Vor himmelske Fader er overhovedet og
årsag til frelse for menneskenes børn og har skabt og befolket
verden og givet jordens indbyggere love.4

Jesus var ét med Faderen. Han siger: »For jeg er kommet ned fra
himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har
sendt mig« (Joh 6:38). Denne samdrægtighed mellem Faderen og
Sønnen er aldrig blevet brudt. Den første åbenbaring til Joseph
Smith var Faderen og Sønnen. Himlen blev åbnet, og Faderen
viste sig sammen med sin Søn for Joseph som svar på hans bøn,
og han pegede på sin Søn og sagde: »Denne er min elskede Søn.
Hør ham!« (Se Joseph Smith – Historie 1:17).5

Der er et celestialt rige, et terrestrialt rige og et telestialt rige.
Solen har sin glans, månen har sin glans, og stjernerne har deres
glans, og ligesom stjerne adskiller sig fra stjerne i glans, således er
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det også med de dødes opstandelse (se 1 Kor 15:41-42). I Guds
celestiale rige hersker der enighed – der hersker harmoni.6

Hvem forventer at få 30 tønder land for sig selv i Guds rige eller
i himlen, når vi kommer der? Det skal ingen forvente for i det rige
i himlen eller på jorden, finder vi enighed, og Herren kræver af
os, at vi forener os efter principperne i hans celestiale lov.7

Profeter må være i harmoni med Guddommens

medlemmer, og alle Kirkens medlemmer bør

stræbe efter samme samhørighed.

Ved at læse beretningerne i Bibelen, Mormons Bog og Lære og
Pagter om Guds færd med menneskene kan vi se, at fra fader
Adams tid har Herren i enhver uddeling ladet en gruppe mænd
fremstå, som han har overdraget sit præstedømme og givet magt
og myndighed til at udføre sit værk på jorden blandt menneske-
nes børn. Og disse mænd har tillagt sig principper om samhørig-
hed med Gud, med Guds Søn og med Helligånden. Helligånden
blev overdraget fader Adam. Han blev fyldt med den, da han på
sine sidste dage velsignede de af sine sønner, som var højpræster,
og de øvrige af sine efterkommere (se L&P 107:53-56).

Fader Adam, Enok, Moses, Noa, Abraham, Isak og Jakob og
alle de gamle patriarker og profeter var forpligtet til at rådføre
sig med Gud. De måtte nødvendigvis søge Herren, for medmin-
dre de kommunikerede med ham, var de ikke skikket til at gøre
deres pligt. De var afhængige af, at Herren gav dem åbenbaring,
lys og undervisning, for at de kunne have magt til at føre Guds
bud ud i livet. Denne samhørighed, som Herren krævede af de
gamle patriarker og profeter, og som Jesus krævede af sine
apostle, blev krævet af Joseph Smith og hans brødre. Det er ble-
vet krævet af alle Guds hellige fra verdens skabelse til i dag.8

Jeg er klar over, at denne kirkes præsidentskab står mellem
dette folk og Herren, for de er overhovedet, og jeg er klar over, at
Gud åbenbarer dem sin vilje, og derfor bør vi søge lys og infor-
mation hos dem. Overhovedet kan være fyldt med lys, inspiration,
åbenbaring og Guds vilje, men hvis de ledere, som står under
dem, og hvis vi selv forsømmer vore pligter og ikke er i stand til at
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Det Første Præsidentskab i 1894. Fra venstre:

Præsident George Q. Cannon, førsterådgiver; Præsident Wilford

Woodruff og præsident Joseph F. Smith, andenrådgiver.

modtage dette lys, ser I da ikke, at floden er opdæmmet ved
udspringet? Der er ingen strøm eller noget middel, hvorved lyset
kan strømme ind i legemets lemmer og grene.

Jeg er klar over, at det ikke alene påhviler os, som har præste-
dømmet, men også dette folk i almindelighed, at vi fremstiller os
selv i ydmyghed og tro for Herren, så vi kan opnå de velsignelser,
som er holdt i beredskab til os, og at vi kan opnå alt det lys, den
kundskab, den tro, den intelligens og kraft, som er nødvendig for
vores frelse ved ydmyghed, lydighed og underkastelse af Guds
vilje. Vi bør søge dette, sådan at vores sind må være beredt og
vores legeme være skikket til at tage imod Helligånden, så Guds
Ånd må flyde frit gennem hele legemet fra hoved til fod. Når dette
er tilfældet, skal vi alle se på samme måde, føle på samme måde
og være på samme måde og blive ét, hvad evangeliet og Guds rige
angår, ligesom Faderen og Sønnen er ét, og da skal dette folk
begynde at se den stilling og det forhold, som vi har til hinanden
og til Gud, og føle vigtigheden af at passe vore pligter, og vi skal
villigt træde frem og udnytte vores tid, gøre god brug af vore
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talenter og opnå de velsignelser, som Herren ønsker, at vi skal
nyde; men ser I ikke, at hvis medlemmerne sover og er lade og
ikke lever op til deres privilegier, og Guds Ånd begynder at flyde
fra udspringet til dette legeme, at den hurtigt bliver spærret og
opdæmmet?

Vi kan spore dette princip gennem Guds kirke og rige, og I kan
indføre det i familiens ledelse ... Det er ligesom vintræet med dets
grene og kviste (se Joh 15:1-11). Det er et meget godt billede på
retfærdighedens princip.

For at vi kan blive rede til at gøre Guds vilje og være i stand til
at opbygge hans rige på jorden og bringe hans hensigter til udfø-
relse, må vi ikke alene blive ét og handle som med ét hjerte, men
vi må også få Guds hellige Ånd og kende Guds hensigt med os og
være ledt og styret af den i alle vore gerninger og handlinger for
at være i sikkerhed og sikre os frelse.9

Enighed giver styrke.

Jeg tror ikke, at det kræver mange argumenter at overbevise os
om, at enighed er lig med styrke, og at et forenet folk har en kraft,
som et delt folk ikke besidder.10

Vi bør være forenede og stå sammen under den modgang,
som vi skal møde.11

Der er ikke givet de ugudelige magt til at bringe ondt over os,
hvis vi er forenede.12

Babylon kan være splittet, jordens indbyggere kan få al den
splid, de ønsker, men de skal høste følgerne af en sådan split-
telse, og har gjort det siden tidernes morgen. By efter by og fol-
keslag efter folkeslag er gået til grunde under den Almægtiges
straffedomme, når de er blevet modne i ugudelighed, som til-
fældet var med Sodoma og Gomorra, Babylon, Nineve, Tyrus og
Sidon og mange andre af oldtidens byer og lande. Det skal ikke
gå Guds hellige vel, medmindre de er forenede.13

Efterhånden som Kirken vokser og Guds rige bliver mere fuldt
ud grundfæstet, bliver det stadig mere indlysende, at der må her-
ske enighed blandt dens medlemmer. Det er absolut nødvendigt,
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at der ikke alene bør herske en foregiven enighed, men en
sammenknytning af hjerte og sjæl blandt alle præsidenter, råd og
grene i Kristi kirke for at kunne opnå Guds hensigt med hensyn
til at opbygge Zion eller opnå de velsignelser, som det er deres
ret at nyde, for I, den Allerhøjestes hellige, skal vide, at himlen er
lukket for ethvert præsidentskab, kvorum, råd eller gren, som er
splittet af hjerte, indstilling og følelse, og skal forblive således, og
velsignelserne skal holdes tilbage, indtil dette onde er fjernet, for
Herren vil aldrig udøse himlens rigeste velsignelser og præste-
dømmet og evangeliets gaver, [uden] efter det princip, som Guds
celestiale lov kræver ... Ved Guds helliges forenede indsats alene
i denne sidste uddeling skal Zions opbygning blive gennemført,
og Guds rige på jorden skal blive beredt til en forening af Guds
rige i himlen, og således skal den kæde, som har sammenkædet
himlens hærskarer, forlænges og favne alle, som har været lydige
mod Guds befalinger.14

Vi bør være forenede i lære, i vores arbejde i Guds

rige samt i vores kærlighed til hinanden.

Lære

Jeg glæder mig altid over at se mine medmennesker komme
til kundskab om sandheden ved lydighed mod evangeliet, sådan
som det forkyndes af Herrens tjenere. Når mennesker er gået i
dåbens vande og har fået overdraget Helligåndens gave ved
håndspålæggelse, får de den samme sandhed og det samme lys,
som vi har fået, og således bliver vi af ét hjerte og ét sind og føl-
ger Helligåndens inspiration, som vidner om hans evangelium.
Himlens inspiration hviler på dem, som forkynder evangeliet og
forretter ordinancerne i Herrens hus, og den følger dem i alle
livets gøremål, hvis de er trofaste.

Når jeg hører brødre tale om Guds færd med den nuværende
generation, fornemmer jeg, at de har samme opfattelse. Det vid-
nesbyrd, de bærer, er det samme og stemmer overens. De er ét,
når de siger, at Herren vor Guds værk skal sejre over alle dets
fjender.15
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Der er en bestemt forudsætning for at kunne forkynde evange-
liet: Man kan udsende tusind ældster, og alligevel underviser de i
de samme lærdomme. De arbejder alle for at opbygge den samme
kirke. De er forenede; deres tro, deres lærdomme og Kirkens orga-
nisation er blevet kundgjort dem ved Guds åbenbaringer, derfor
ser de ens på evangeliets principper ... Vores enighed og samhø-
righed er et af de smukkeste kendetegn ved Guds rige.16

Arbejde i Guds rige

Vi må opbygge dette rige ved enighed og ved trofast at følge
dem, som er udpeget til at lede os, ellers bliver vi spredt. Guds
velsignelser bliver taget fra os, hvis vi handler anderledes.17

Det er min pligt at have fællesskab med Gud, hvor svagt et red-
skab i Guds hænder jeg end er. Det er min pligt at have Guds
kraft. Når jeg har det, bør mine rådgivere stå ved min side og hos
mig. Vi bør være af ét hjerte og sind i alle forhold, timelige såvel
som åndelige, som vi udsættes for i vores arbejde for Guds kirke
og rige. Og jeg er glad for at kunne sige, at dette har været tilfæl-
det, siden jeg blev kaldet til denne stilling, eller siden [dette] præ-
sidentskab blev organiseret. De Tolv Apostle står sammen med os.
Det er deres pligt at være af ét hjerte og ét sind. De har ikke ret
til andet. De kan ikke være andet og samtidig nyde Guds yndest.
De bør være ét med os, og vi ét med dem. De har deres rettighe-
der, de har deres handlefrihed. Men når Kirkens præsidentskab
siger til en af dem: »Dette er Herrens ord,« eller »Dette er det rig-
tige at gøre,« bør de acceptere det og arbejde sammen med os.
Guds lov kræver, at vi er forenede på denne måde. Det er også
halvfjerdsernes pligt at være forenet med De Tolv Apostle.
Halvfjerdserne pålægges af apostlene at drage ud og arbejde i
Herrens vingård, og de arbejder sammen. Sådan er det brødre og
søstre med alle Kirkens organisationer. Der bør herske enighed.
Der bør ikke herske nogen uenighed og disharmoni. Hvis der gør
det, har det ikke Herrens behag, og vores arbejde hindres.18

Overalt på jorden kan vi se, hvad følgerne af splittelse er. Jo
mere nationer, lokalsamfund, familier eller grupper af mennesker
i en hvilken som helst egenskab under himlen er splittede, des
mindre magter de at gennemføre et hvilket som helst tænkeligt
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princip. Og jo mere enighed der hersker, det være sig inden for
lovgivning eller på et hvilket som helst andet felt, des mere mag-
ter de at gennemføre, hvad de ønsker. Vi kan se, at verdens
befolkning bliver mere og mere delt hver dag, og de onder, som
udspringer heraf, ses overalt. Det påhviler os at opbygge Zion, og
vi kan ikke opbygge det, medmindre vi er forenede, og i denne
forening må vi udføre Guds befalinger til os, og vi må adlyde
dem, som er sat til at lede Guds rige ...

... Principperne i Jesu Kristi evangelium, som er blevet åben-
baret i vor tid, er Guds kraft til frelse for alle, som tror, både jøde
og ikke-jøde, i denne tidsalder såvel som i enhver anden, og der-
som vi er forenede om at praktisere de råd, vi har fået, kan vi
overvinde ethvert onde, som ligger på vor vej, opbygge Zion og
bringe os i en situation, hvor vi kan blive frelst.19

Kærlighed til hinanden

Vær rare mod hinanden. Lad være med at finde fejl hos hin-
anden ... Støt hinanden.20

Der bør ikke herske selviskhed i nogen familie: »Jeg er ligeglad
med, hvad der sker med dette eller hint, blot jeg får min vilje.«
Det er selviskhed. Det skaber splittelse og strider mod det at være
en af Guds hellige. Vi bør alle arbejde på at lægge sådan følelser
fra os i vores familie og i stedet stræbe efter at fremme det, der
tjener hele familiens interesse.21

Hvis vores religion ikke får os til at elske vores Gud og vores
næste og at handle retfærdigt og retskaffent mod alle mennesker,
er vores bekendelse forgæves. Apostlen siger:

»Hvis nogen siger: ›Jeg elsker Gud,‹ men hader sin broder, er
han en løgner; for den, der ikke elsker sin broder, som han har
set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set« (1 Joh 4:20).

Vi kan bedst vise kærlighed til vores Gud ved at efterleve vores
religion. Det er nyttesløst at bekende, at man elsker Gud, hvis
man samtidig taler ondt om hans børn eller øver uret mod dem.
De hellige pagter, vi har indgået med ham, pålægger os nøje de
pligter, som vi har over for hinanden, og religionens store formål
er at lære os, hvordan vi udfører disse pligter, så den bringer os
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den største lykke for os selv og for vore medmennesker. Hvis vi
iagttager vores religions forpligtelser, så hverken taler eller hand-
ler vi på en måde, som gør vores næste fortræd. Hvis de sidste
dages hellige levede, som de burde, og som deres religion lærer
dem at leve, fandtes der i ethvert bryst broderlig og søsterlig
hengivenhed og kærlighed. Der fandtes ikke bagtalelse blandt
os, men fred og kærlighed og velvilje ville herske i vore hjerter
og boliger og bosættelser. Vi ville være det lykkeligste folk på jor-
den, og himlens velsignelser og fred ville hvile på os og på alt,
hvad der tilhører os.

Hvis der findes sorg og nag og splid og had blandt os, findes
det kun, fordi vi ikke overholder den religion, vi bekender os til.
Det er ikke frugten af den. Hvor disse onder findes, er der et
presserende behov for omvendelse ...

Som sidste dages hellige er det vores almindelige skik at nyde
nadveren en gang om ugen. Hvis Herrens ord, ham som vi erind-
rer, når vi helligholder denne hellige ordinance, iagttages, kan
ingen, som har overtrådt, få lov til at deltage, førend han har for-
ligt sig. Det er Herren Jesu udtrykkelige befaling, at ingen uvær-
dig skal få lov til at spise af hans kød og drikke af hans blod (se
3 Nephi 18:28-32). Man kan ikke forestille sig en mere fuldkom-
men måde at hindre, at der findes upassende følelser og for-
urettelser blandt brødre og søstre. Hvis de hellige gør deres
pligt, bilægges alle uenigheder inden Herrens dag, hvor de sam-
les for at nyde nadveren til erindring om ham.22

Jeg opfordrer alle hellige til, at vi i forening iagttager vor
Herres ord, som de findes i det 12., 13. og 14. vers af [15. kapi-
tel] af Johannesevangeliet. Hvis vi elsker hinanden, sådan som
Kristus har elsket os, kan vi let forlige enhver trætte, som måtte
opstå blandt os, tilgive hinanden og være fyldt af barmhjertig-
hed. Lys, kærlighed, glæde, enighed, fred og fællesskab skaber
stabilitet i vor tid. Det er meget bedre i Guds, engles og men-
neskers øjne, end at vi strides på grund af vore brødres fejl.23

Vi bør være af ét hjerte og af ét sind og ikke lade noget timeligt
eller åndeligt skille os fra vores kærlighed til Gud og mennesker.24
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Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Gennemgå det første afsnit på side 231. Hvilke lignende ople-
velser har du haft?

• På hvilke måder er vor himmelske Fader, Jesus Kristus og
Helligånden »ét«? (Se side 233-234).

• På hvilke måder er profeterne forenet med Guddommen? (Se
side 234-235). Hvordan kan vi alle opnå en sådan samhørig-
hed? (Se side 235-236).

• Gennemgå side 234-236, og læg mærke til præsident
Woodruffs ord om 30 tønder land, en flod og et vintræ. Hvad
kan vi lære af disse sammenligninger?

• Læs afsnittet midt på side 236. Hvilke erfaringer har vist dig, at
»enighed er lig med styrke«?

• Tænk over eller tal om de forskellige baggrunde, egenskaber,
interesser, talenter og pligter, som medlemmerne i din egen
menighed eller familie har. Hvordan tror du, at sådanne men-
nesker kan blive forenet for evigt?

• Hvilke velsignelser får vi, når vi er forenet i vores hjem? I vore
kirkeorganisationer? Hvilke konsekvenser får splid i hjemmet
og i Kirken?

• Hvilke materialer udarbejder Kirken for at gøre det lettere for
os at være forenede i de principper, vi lærer? Hvad kan vi gøre
for at sikre, at vores undervisning er forenelig med de nutidige
profeters lærdomme?

• Hvorfor er det umuligt at sige, at vi elsker Gud, men hader
vores bror? (Se side 239).

• Læs det andet hele afsnit på side 240. Hvordan gør nadveren
os mere forenede?

Relevante skriftsteder: Sl 133:1; Mosiah 18:21; 3 Nephi 11:28-29
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Forberedelse til Jesu Kristi
andet komme

Vi må personligt, som familie og som et folk
forberede os i forventning om, at Frelseren

vender tilbage for at regere på jorden.

Fra Wilford Woodruffs liv

I en generalkonferencetale fra april 1950 sagde ældste Richard L.
Evans fra De Tolvs Kvorum: »Jeg mindes en udtalelse, der, så vidt
jeg husker, blev tilskrevet præsident Wilford Woodruff. Det siges,
at nogle af brødrene på hans tid henvendte sig til ham ... og
spurgte ham om, hvornår han mente, at enden kom – hvornår
Mesteren kom? Dette er ikke ordret, hvad han sagde, men det
rummer meningen: ›Jeg lever, som om det sker i morgen, men jeg
planter stadig kirsebærtræer!‹«1

Selv om dette måske ikke er præsident Woodruffs egne ord, så
afspejler de hans opfattelse af Jesu Kristi genkomst. Han sagde:
»Jeg tror ikke, at nogen kan sige, hvornår Menneskesønnen kom-
mer ... Vi må vente på, at det tidspunkt bliver kundgjort.«2 Han
så dog frem til, at Frelseren skulle komme tilbage for at regere
på jorden. Med et vidnesbyrd om, at Kirken var blevet grund-
fæstet i de sidste dage, underviste han de hellige med stor efter-
trykkelighed og formanede dem til at forberede sig til Frelserens
andet komme. »Alle tegn i både himlen og på jorden viser, at
Herren Jesus Kristus kommer,« sagde han. »Når mit sind under
påvirkning af Guds ånd er åbent og jeg fatter disse ting, forun-
dres jeg ofte over, at ikke alene verden, men også at vi selv ikke
er mere ivrige og flittige til at forberede os selv og vores familie
til de begivenheder, som står for døren, for skønt himlene og jor-
den skal forgå, skal hverken det mindste bogstav eller en eneste
tøddel af Herrens lov forgå.«3
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»Herren Jesus Kristus kommer for at regere på jorden ...

Herren venter ikke med at komme.«

Wilford Woodruffs lærdomme

Vi lever i de sidste dage, og vi bør lægge mærke

til tegnene på Frelserens andet komme.

Jeg vil som ældste i Israel og som en af Herren Jesu Kristi
apostle sige til de sidste dages hellige, at vi nærmer os den tid,
hvor Gud vil udøse nogle af sine største straffedomme over jor-
den. Læg mærke til tidernes tegn, tegnet på Menneskesønnens
komme. De begynder at vise sig både i himlen og på jorden ...
Tiden nærmer sig. Alt, hvad de sidste dages hellige behøver at
gøre, at er være rolige, omhyggelige og forstandige for Herren,
lægge mærke til tidernes tegn og være trofaste, og når tiden
kommer, skal I forstå mange ting, som I ikke forstår i dag ... Vi
lever i den sidste uddeling og i tidens fylde. Det er en storslået
dag, himlene holder øje med os, og selv Gud og alle patriarkerne
og profeterne holder øje med os. De våger over jer med dyb
interesse for jeres velfærd, og vore profeter, som blev slået ihjel,
og som beseglede deres vidnesbyrd med deres blod, går nu rundt



245

K A P I T E L  2 4

blandt guderne og taler deres brødres sag. Lad os derfor være tro-
faste og overlade begivenhederne i Guds hænder, så passer han
på os, hvis vi gør vores pligt.4

Herren Jesus Kristus kommer for at regere på jorden.
Menneskene siger nok, at han venter med at komme til jordens
ende. Men de kender hverken Herrens tanker eller veje. Herren
venter ikke med at komme trods deres vantro, og tegnene, både
i himlen og på jorden, viser, at hans komme er nær. Figentræet er
ved at løves for øjnene af alle jordens nationer (se Joseph Smith
– Matthæus 1:38-40), og hvis de havde Guds Ånd, kunne de se og
forstå dem.5

Vi kan lære om tegnene på det andet

komme ved at studere skrifterne.

Hvis menneskene vil vide, hvad der skal ske, må de læse
Bibelen, Mormons Bog og Lære og Pagter. De må læse Johannes’
åbenbaringer. Så sandt Gud lever, skal det ske. Det skal alt sam-
men ske. Og Guds gerninger er ved vise sig på jorden.
Straffedomme står for døren, ulykker venter jordens folk, men vi
bør være rede til at stå på hellige steder, mens Guds straffedomme
viser sig på jorden.6

Vi får at vide i det 24. kapitel af Matthæusevangeliet, at Jesus
ved en bestemt lejlighed forklarede disciplene meget om sit
evangelium, templet, jøderne, sit andet komme og verdens
ende, og de spurgte ham: ›Mester, hvad er tegnet på alt dette?‹
Frelseren svarede dem, men kun ganske kortfattet. Idet jeg tæn-
ker lidt i de baner, får jeg lyst til at læse nogle af Herrens ord for
os, som forklarer denne sag mere udførligt, end Frelseren for-
klarede det for sine disciple. Den del af Herrens ord, som jeg vil
læse, er en åbenbaring, som blev givet til de sidste dages hellige
den 7. marts 1831. [Efter denne udtalelse læste ældste Woodruff
den åbenbaring, der nu findes som afsnit 45 i Lære og Pagter] ...

Vi lever i ellevte time, skønt det er sandt, at der endnu skal
finde mange store og vigtige begivenheder sted i denne tid. Men
ét er sikkert: Skønt Herren ikke har åbenbaret dagen eller timen,
hvor Menneskesønnen skal komme, har han dog udpeget den
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pågældende generation, og de tegn, der skal tjene som forløbere
for denne store begivenhed, der er begyndt at vise sig i himlen og
på jorden, og de skal fortsætte, indtil alt er fuldbyrdet. Hvis vi
som sidste dages hellige ønsker, at noget skal anspore os, må vi
læse i Bibelen, Mormons Bog og Lære og Pagter. De rummer til-
strækkeligt til at opbygge og instruere os om det, der hører Gud
til. Læg jer Guds åbenbaringer og Kristi evangelium på sinde.7

I kan finde talrige forudsigelser om hans komme, såsom: »Jeg
kommer snart,« »Jeg kommer i den time, I ikke venter det,« »Mit
komme står lige for døren,« »Jeg kommer som en tyv om natten,«
»Jeg kommer i en time, I ikke kender,« og »Salig er den, som ser
hen til vor Herre og Frelser Jesu Kristi komme.« Jeg mener, at der
i alle skrifterne – Det Gamle og Nye Testamente, Mormons Bog
og Lære og Pagter – hyppigt henvises til Herrens andet komme,
og har Herren lovet dette uden at ville lade det ske? Nej, det har
han ikke. Det skal alt sammen gå i opfyldelse.8

Som Herrens pagtfolk har vi ansvar for

at bane vejen for hans andet komme.

Jeg vil gerne spørge om, hvem der ser hen til opfyldelsen af
disse begivenheder, og hvem på jorden der forbereder sig til
opfyldelsen af Herrens ord gennem profeters, patriarkers og
apostles mund i de sidste seks tusind år? Ingen andre [end] de
sidste dages hellige, så vidt jeg ved, og jeg føler for mit vedkom-
mende, at vi end ikke er halvt så vågne, som vi burde være, og
end ikke halvt så velforberedte, som vi burde være, på de storslå-
ede begivenheder, som skal ske på jorden i hurtig rækkefølge i de
sidste dage. Hvem andre end de hellige kan Herren forvente for-
bereder sig til hans andet komme? Ingen.9

Herren har store planer, og han er ved at forberede et folk, som
skal udføre dem inden hans komme. Spørgsmålet trænger sig på,
brødre og søstre, om vi er beredte i hjertet? Fatter vi alt dette? Er
vi som et folk bevidste om vores ansvar over for Herren? Herren
har grundlagt et rige af præster her i de sidste dage for at oprette
sin kirke og sit rige og for at bane vejen for Menneskesønnens
andet komme, og himlens Gud har overdraget sine tjenere riges
nøgler og har sagt: »Hvad jeg har bestemt for disse mine tjenere,
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skal gå i opfyldelse, for dem er givet magt til at binde og besegle
på jorden og i himlen til den dag, da Guds vrede skal udøses over
verden« (se L&P 1:7-9).

Jeg tror, at vi Israels ældster og sidste dages hellige mange
gange står tilbage for at erkende vores stilling for Herren. Det
værk, som kræves af os, er stort og prægtigt. Det er den almæg-
tige Guds værk. Det er vores ansvar at forkynde Kristi evangelium
for alle jordens folk ... Vi har ansvaret for alt dette og for at bygge
templer til den Allerhøjeste, hvor vi kan komme ind og udføre
ordinancer til frelse for vore døde ...

... Hvor meget har Herren ikke tryglet jordens nationer om at
modtage celestial herlighed, ære, udødelighed og evigt liv? Han
har tryglet dem de sidste seks tusind år og har fra tid til anden
ladet sine tjenere fremstå og appellere verdens befolkning om at
forberede sig til den store dag, hvor han kommer, hvilken er for
hånden. Han kalder højlydt på dem i dag, og, som jeg for nylig
har sagt til nogle af mine brødre, ønsker Herren at vide, om de
sidste dages hellige er villige til at arbejde sammen med ham
eller ej. Det er afgørelsens dag.10

Inden Kristus kommer, må et folk berede sig ved at blive hellig-
gjort for Herren. Der må bygges templer, Zion må opbygges, der
må være et tilflugtssted for Guds folk, men hans straffedomme går
i svang på jorden, for Guds straffedomme skal ramme jorden, tag
ikke fejl af det. Åbenbaringerne er fulde af løfter i den retning, og
som Herren har sagt, undlader han ikke at holde sit ord.11

Jeg tror ikke, at vi fatter storheden af dette værk. Det er svært
for os at forstå det ansvar, som vi har over for Gud, over for
himlene, over for de døde, såvel som over for vore nulevende
medmennesker.

Når jeg betragter dette, ser jeg også på det, som ligger foran
os. Organisationerne, som har været oprettet i denne kirke fra
begyndelsen, tjener til hjælp og ledelse og arbejder sammen om
at udføre dette store arbejde. Himlene skuer ned på os. Guds
Søn og alle profeter og patriarker, som har levet på jorden, våger
over dette store værk – denne store organisation, som forbere-
der sig til Menneskesønnens komme.12
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Vi må forberede os personligt til Jesu Kristi andet komme.

Vi lever i en vigtig tid. Profetierne om vor tid strømmer ind
over os. Er vi beredte til at imødekomme dem?13

Frelseren ... sammenlignede Guds rige ved ti brudepiger, som
tog deres lamper og gik ud for at tage imod brudgommen (se
Matt 25:1). »Fem af dem var vise og fem var tåbelige. De tåbelige
tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres
lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på
sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat
lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da våg-
nede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige
sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går
ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer.
Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen
for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham
ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de
andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede:
Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke« (Matt 25:2-12). De som
har olie i deres lampe, er dem, som efterlever deres religion,
betaler deres tiende, betaler deres gæld, holder Guds befalinger,
og ikke bespotter hans navn – mænd og kvinder, som vandrer i
Herrens lys – mænd og kvinder, som ikke sælger deres førstefød-
selsret for en portion linser eller for guld eller sølv – det er dem,
som er tapre i deres vidnesbyrd om Jesus Kristus.

Sådan føler jeg i dag. Jeg føler, at jeg må formane mine brødre
og søstre, de sidste dages hellige, til at efterleve deres religion,
gøre deres lamper i stand, for så sandt Herren lever, skal hans
ord gå i opfyldelse. Jesu komme står for døren ... Den, som er
retfærdig, kan ikke frelse den ugudelige. Vi må selv leve retfær-
digt, det vil sige holde Guds befalinger.14

Lignelsen om de ti brudepiger skal symbolisere Menneskesøn-
nens andet komme – brudgommen, som kommer for at tage imod
sin brud, Kirken, Lammets hustru, i de sidste dage – og jeg tror, at
Frelseren havde ret, da han om Kirkens medlemmer sagde, at fem
af dem var kloge, og fem var tåbelige, for når himlens Herre kom-
mer i stor herlighed for at belønne enhver efter de gerninger, som



249

K A P I T E L  2 4

er gjort i legemet, er det – hvis han konstaterer, at halvdelen af
dem, som hævder at være medlemmer af denne kirke, er beredte
til frelse – så mange, som man kan forvente i betragtning af det lev-
ned, som mange lever.15

Herrens ord til mig er, at tiden er inde til at Zion rejser sig og
lader sit lys skinne, og Guds Ånds vidnesbyrd til mig er, at hele
dette rige, dette rige af præster ... som har haft præstedømmet,
har omhyggeligt opfyldt en del af lignelsen om de ti brudepiger.
Og hvad er det så? Det er, at mens brudgommen har ladet vente
på sig, er vi alle blevet døsige og er faldet i søvn. Som kirke og
rige har vi sovet, og Herrens ord til mig er, at vi har sovet længe
nok, og nu har vi det privilegium at rejse os og gøre vores lampe
i stand og hælde olie på vores kande. Det er Herrens ord til mig.16

Spørgsmålet er nu: Hvordan kan vi have olie på lampen? Ved
at holde Guds befalinger, huske at bede vore bønner, gøre, hvad
vi bliver bedt om i Jesu Kristi åbenbaringer og på anden måde
være med til at opbygge Zion. Når vi arbejder for Guds rige, har
vi olie på vores lampe, og så skinner vores lys, og vi føler vid-
nesbyrdet fra Guds Ånd. Hvis vi på den anden side sætter vores
hu til det verdslige og tragter efter anerkendelse fra mennesker,
vandrer vi i mørket og ikke i lyset. Hvis vi ikke værdsætter vores
præstedømme og det arbejde, som udføres i kraft af dette præ-
stedømme, opbygningen af Guds rige, opførelsen af templer,
forløsning af de døde, og udførelsen af det store værk, som vi er
blevet ordineret til af Israels Gud – hvis vi ikke føler, at dette er
vigtigere for os end det, som hører verden til, har vi ikke noget
olie i vores lampe, intet lys, og vi kan ikke møde op til Lammets
bryllupsfest.17

Hvem er de, som skal være forberedt til Messias’ komme? [De],
som har Helligånden hos sig og lader sig inspirere af den
Almægtige, og som bliver i Jesus Kristus og bærer frugt til Guds
ære og herlighed. Intet andet folk.18

Jeg beder til, at vi må leve på en sådan måde, at vi ikke er blandt
de tåbelige brudepiger, men forstår tidernes tegn, gør vores pligt,
bevarer vores integritet, overvinder verden og er rede til med
glæde og ikke med sorg eller skam at tage imod vor Forløser, når
han kommer.19
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»Når vi arbejder for Guds rige, har vi olie i vores lampe, og så

skinner vores lys, og vi føler vidnesbyrdet fra Guds Ånd.«
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Stol på Gud. Gør jeres pligt. Husk at bede. Find tro på Herren,
og gå i gang med at opbygge Zion. Alt ordner sig. Herren vil
besøge sit folk, og han vil fremskynde sit værk i retfærdighed,
ellers blev intet kød frelst (se L&P 84:97; Matt 24:22). Jeg siger jer:
Læg mærke til tidernes tegn, og forbered jer til det, som skal ske.20

Forslag til studium og samtale

Tænk over disse forslag, mens du studerer kapitlet eller forbere-
der dig til at undervise. Du kan finde yderligere hjælp på side v-ix.

• Gennemgå det første afsnit på side 243. Hvad lærer du af den
udtalelse, som ældste Evans tilskrev præsident Woodruff?

• Hvordan kan vi lære tegnene på Frelserens andet komme at
kende? (Se side 245-246).

• Hvad er formålene med tegnene på Kristi genkomst? (Se side
244-246; se også L&P 45:34-39). Hvilket bevis ser du på, at
nogle af disse tegn er blevet opfyldt? Hvordan kan vi være
»rolige, omhyggelige og forstandige for Herren,« selv når nogle
af disse tegn er tragedier?

• Gennemgå præsident Woodruffs lærdomme om Kirkens rolle
med hensyn til at bane vejen for Kristi genkomst (side 246-247).
Hvordan kan vi deltage i dette arbejde?

• Hvorfor skal vi hellere tænke på vores egen forberedelse frem
for det præcise tidspunkt for det andet komme? På hvilke måder
kan vi hjælpe vores familie med at forberede sig? Hvordan kan
vi »stå på hellige steder, mens Guds straffedomme viser sig på
jorden«? (side 245).

• Hvem symboliserer de kloge og de tåbelige brudepiger i lig-
nelsen om de ti brudepiger? Brudgommen? Bruden? Hvad
symboliserer bryllupsfesten? Olien i lamperne? Hvad kan vi i
vores forberedelse til det andet komme gøre for at »have olie
i lampen«? (Se side 248-249, 251; se også L&P 45:56-57).

Relevante skriftsteder: L&P 45:15-75; Joseph Smith – Matt 1:21-55
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Indeks

A

apostle
må være enige, 234-235, 238
under Herrens jordiske virke, 4

arbejde. Se også timelige anlig-
gender

forudsætning for at kunne
opbygge Guds rige, 219, 221-
222

satte ære i manuelt arbejde, 224
timeligt og åndeligt, kan ikke

adskilles, 221-222

arv, vigtigheden af at huske, 130

B

befriere på Zions bjerg. Se tem-
peltjeneste

Benbow, John, 86-87, 200-201

Benbow, William, 86-87

beseglingsmagt forener familien
for evigt, 169, 171-174

Bibelen
medvirkende ved Wilford

Woodruffs omvendelse, 36-37
rummer sammen med

Mormons Bog sandheden,
114-115

vidner om det andet komme,
245-246, 248-249

bøn. Se også familiebøn
om vejledning, 107

velsignelser udspringer af evan-
gelisk levevis, 108-109

vores behov for, 106-107

børn. Se også familien; forældre
behøver timelig og åndelig

uddannelse, 223-224
behøver venlighed og forældre-

nes gode eksempel, 163-164
forberedelse af, til at tjene i

Kirken og forblive trofaste,
160-162

må føre dagbog, 126-128
må have førsteprioritet i foræl-

drenes tilværelse, 159-160,
162-163

må lære at bede, 108
sendt af vor himmelske Fader,

161
uskyldige for Herren før ansvar-

lighedsalderen, 79-82
velsignelser ved at opdrage,

159-160
vigtigheden af forældres belæ-

ringer, 160-162, 203

C

Cheney, Elijah, xix, 36-37

D

dagbøger
bør berette om Guds velsig-

nelser til os, 125-126
bør føres, mens begivenhederne

finder sted, 126
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børn og unge bør føre, 126-128
gavner os selv, vores familie og

Kirken, 124-125
Wilford Woodruffs, rummer kir-

kehistorie og lærdomme, xxvi,
121, 123

døden
forberedelse til, 82-83
opstandelse fra, 77-81
rammer alle, 223
Sarah Emma Woodruff, 73, 75-

76
små børn, 79-82
sorg ved dødsfald, 76, 77-79
trøst i sorgen, 77-82
vi kan ikke tage vores jordiske

gods med os, når vi dør, 222,
227-228

Wilford Woodruff, xxxiv
åndens adskillelse fra legemet,

76-77

dåb for døde. Se tempeltjeneste

dåb
givet i alle uddelinger, 3
nødvendig for frelse, 68-69

E

eksempel
forældre må undervise ved, 160-

162
påvirker andres opfattelse af

Kirken, 92

enighed
blandt medlemmer af

Guddommen, 233-234
i det celestiale rige, 234
i familien, 236, 238, 239
i Kirken, 234-240
i kærlighed til hinanden, 239-

240

i undervisning, 237-238
ved at nyde nadveren, 240

evangeliet
uforanderligt, 3
velsignelserne ved, 90-91

F

familiebøn, 108
Far West, Missouri, tempel-

grund, 135-137

familien. Se også ægteskabet; for-
ældre

behov for venlighed i, 158, 163
bør have høj prioritet, 162-163
den evige, 158, 164, 169, 171-

174
forældres rolle i, 163-164
sammenhold i, 236, 238, 239
økonomisk forsørgelse, 224-225

forsoningen, Jesu Kristi. Se også

Jesus Kristus
frelser børn, som dør før

ansvarlighedsalderen, 79-82
fuldkommengør den angerfulde

og trofaste, 70-71, 175
gør det for os, som vi ikke selv

kan gøre, 66, 184
løskøber os fra faldet, 65-66
tilbyder de retfærdige frelse, 67-

70, 90-91

forudordineret til at leve i de sid-
ste dage, 28-29

forældre. Se også børn; familien
forældres roller, 163-164
har æren ved at drage omsorg

for vor himmelske Faders
åndelige børn, 159-160

må lære børn at bede, 108
må undervise børn ved ord og

eksempel, 160-162
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frafald
det store, 4-5
fremstillet Robert Masons syn,

1-2

frelse, inden for rækkevidde, 207

fædre, 163

første syn, 16, 233-234

G

genoprettelse
Wilford Woodruffs taknemlig-

hed for, 9-10
Wilford Woodruffs søgen efter,

xviii-xix, 1-3
af Kirken, 5-6
af præstedømmet, 5-8
velsignelserne ved, 8-10
af evangeliske sandheder, 6, 8-

10

Grant, Heber J.
om Wilford Woodruff som mis-

sionær, 85
om Wilford Woodruffs yndlings-

salme, xiv-xv

Gud Faderen
barmhjertighed, 10, 181-182
billigelse, 9
bøn til, 106-109
børn af, 159
gav sin enbårne Søn, 65
har gjort alt, hvad han kan, for

vores frelse, 67
kommunikation med, ved

Helligånden, 52
magt opretholdt Frelseren, 150
organiserede og forløste alle

verdener ved præstedømmets
magt, 37-38

samhørighed med Sønnen og
Helligånden, 233-234

tanker og vilje tilkendegives ved
Helligånden, 52

årsag til frelse, 233

»Gud har så gådefuld en vis«,
Wilford Woodruffs yndlings-
salme, xiv-xv

Guds rige
opbygning af, 29-32, 219, 221-

222
søg først, 227-228
gæld, 226

H

handlefrihed
anvendelse af, får følger nu og

for evigt, 201-204, 205-208
definition af, 200
gave fra Gud til alle sine børn,

201

Helligånden. Se også

Helligåndens gave
bereder os til Kristi andet

komme, 249
genkende røsten, 48
hjælper os til enighed i sandhe-

den, 236, 237
mission, 47-48
natur, 46-47
opretholder os under prøvelser,

216
samhørighed med Faderens og

Sønnen, 233-234
svar på bøn ved, 107
undervisning og indlæring ved,

vi, 55-61, 92-94, 206
virkninger af retskaffen levevis,

175-176

Helligåndens gave. Se også

Helligånden
givet i alle uddelinger, 3, 69
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kræver at vi er trofaste, 51-53
største gave i dette liv, 47-48
til alle værdige sidste dages hel-

lige, 47-48
velsignelser i kraft af, 49-51
hjemmet. Se familien

I

indlæring
anvendelse af det, vi lærer, 59
denne bog, v
ved Ånden, v, 59-61

J

Jesu Kristi andet komme
forberedelse til, personlig, 248-

249, 251
forberedelse til, som kirke, 246-

247
tegn på i skrifterne, 245-246
udkig efter tegn på, 244-246

Jesu Kristi kirke
bereder verden til det andet

komme, 26, 246-247
fremgang og endelige skæbne,

26-28, 30
følger samme opbygning i alle

uddelinger, 3
oprettet under Frelserens jor-

diske virke, 4, 34
udfører vor himmelske Faders

plan, 26-28

Jesus Kristus. Se også forso-
ningen, Jesu Kristi

bønner, 106, 215
den eneste, som kan tilbyde os

frelse, 70-71
død, 67-68, 77
forblev tro mod Faderen, 215
forkyndte enkelt og tydeligt

evangeliet, 92

gik fra nåde til nåde, 58
modgang, 213, 215
oprettede sin kirke, 4
opstandelse, 77
samhørighed med Faderen og

Helligånden, 233-234
virkede ved tro, 150
viste sig for folket i Amerika

efter sin opstandelse, 115

Joseph Smith. Se Smith, Joseph

K

Kostelige Perle, den, rummer rige
skatte, 117-118

krigen mellem mørke og lys, 213-
214

Kristus. Se Jesus Kristus

kærlighed til hinanden, 239-240

L

lov, lydighed mod, i dette liv,
afgør evig belønning, 204,
206-207. Se også handlefrihed

lydighed, intelligent, 195-196. Se

også handlefrihed, lov

Lære og Pagter
vidner om det andet komme,

245-246
vores testamente i de sidste

dage, 116

M

manifestet, xxxi-xxxii

Mason, Robert, xviii, 1-3

missionering
behov for Helligånden ved, 92-

93
eksemplets magt, 91-92
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glæde ved at forkynde evange-
liet, 88, 90-91

troens rolle, 151
vigtigheden af ikke at kritisere

andres religioner, 91-92
vores pligt til at forkynde evan-

geliet, 88-90
Wilford Woodruffs erfaringer

med, xix-xxiv, 85-87, 89-90, 97,
105, 111, 147, 148, 158, 167,
200-201, 211-212

modgang. Se modsætninger; prø-
velser

modsætninger. Se også prøvelser
bereder os til celestial herlig-

hed, 212-213
modstand mod sandheden skal

ikke sejre, 213-214

Mormons Bog
medvirkende ved Wilford

Woodruffs omvendelse, 34-35
oversat af Joseph Smith, 7
rummer sammen med Bibelen

sandheden, 114-115
vidner om det andet komme,

245-246

mødre, 164

N

nadveren, bringer samhørighed,
240

O

omvendelse
forudsætning for alle forsoning-

ens velsignelser, 69
forudsætning for at få Åndens

vejledning, 52, 216

opstandelsen, 77-81

ordinancer. Se præstedømmet

P

pagter, velsignelser for at over-
holde, 31-32

pionerernes vandring til
Saltsødalen, xxiv, 141-144

profeter, har altid ledt Guds
kirke, 3, 192

præsident, Kirkens
faren ved ikke at følge, 191,

195-198
Gud åbenbarer sin vilje gennem

193-194
sådan kan vi opretholde, 194-

195

præstedømmet
definition af, 37-38
ed og pagt, 42
evige velsignelser ved, 41-42
gengivelse af, 5-8
højne kaldelse i, 39-40
kraften hvorved Gud virker, 37
ordinancer, 37-38, 40
præstedømmebæreres ansvar,

38-40

prøvelser. Se også modsætning
bereder os til celestial herlig-

hed, 212-213
Herren styrker vores tro under,

215-217
udhold med tro, 31-32

Pulsipher, Zera, xix, 36

S

Saltsødalen, pionerernes van-
dring til, xxiv-xxv

skrifterne
forbereder os til begivenheder i

de sidste dage, 118-119
studium af, 113-114
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slægtshistorie. Se også tempeltje-
neste

hænger sammen med tempeltje-
neste, 169

personlige dagbøger, 124-128

Smith, Joseph
egenskaber, 14-15
forklarer John Taylor om per-

sonlig åbenbaring, 48-49
forudordination af, 15
giver rigets nøgler til apostlene,

18-20
helbreder de syge i Commerce,

Illinois, og i Montrose, Iowa,
138-141

kaldelse af, 29
leder Zions hær, 131-134
lærte af Faderen, Sønnen og

Helligånden, 15-17
lærte af himmelske sendebud,

15-17
martyrium, 20-21
profetier om Kirkens vækst, 23,

25
udholdt forfølgelse, 17-18
virkede ved tro, 150-151
Wilford Woodruff taler med, i et

syn, 25
stolthed, 100-101. Se også

ydmyghed

T

Taylor, John
død, xxix
får råd fra Joseph Smith om per-

sonlige åbenbaring, 48-49

tempelbygning, xxvii-xxviii, 167-
171, 183

tempeltjeneste
befriere på Zions bjerg, 182-185
efter det andet komme, 183-185

for de døde, Wilford Woodruffs
arbejde for, xxviii-xxix, 3, 40,
179, 181

forfædres ivrighed efter at mod-
tage ordinancer, 185-187

glæde ved, 170-171
Guds barmhjertighed ved at

sørge for, 181-182
går hånd i hånd med slægts-

forskning, 169
personlig forberedelse til at

udføre, 174-177
vigtighed af, 170-171

templet i Salt Lake City, uddrag af
indvielsesbønnen, 152-153,
171, 173-174, 176-177, 181

tiende og offergaver, 30, 224-225

timelige anliggender. Se også

arbejde
accept af Herrens råd i, 222-223
går hånd i hånd med åndelig

tjeneste, 219, 221-228
rette perspektiv i, 222-228

tro
definition af, 148-149
nødvendighed i Guds værk,

150-151
vises ved gerninger, 149
øges, når vi holder vore pagter,

151-153

U

uddannelse, 223-224

uddeling, tidernes fyldes udde-
ling

fordums profetier om, 25-26
Kirkens fremgang i, 24-25
sidste dages helliges pligter i,

25, 29-32
vi er midt i, 29-30
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uddelinger, Guds rige oprettet i,
3, 25

undervisning
enighed i, 237-238
ud fra denne bog, vi-ix
ved Ånden, vi, 55, 57-61, 92-94,

206-207
af enkle sandheder, er mest

opbyggende, 58-59, 61

V

»Vi be’r til Gud for dig«, xxxiii-
xxxiv

visdomsordet, 30

W

Woodruff, Aphek (far)
dåb, 87-88
eksempel på hæderlighed og

hårdt arbejde, xv-xvi

Woodruff, Azmon (bror), døbt
samme dag som Wilford, xvi,
36

Woodruff, Azubah Hart (stedmor)
underviser Wilford i evangeliet,

xvi
ægter Wilfords far, xv

Woodruff, Beulah Thompson
(mor)

død, xv, 179
Wilford Woodruff ser, at tempe-

lordinancer udføres for, 179

Woodruff, Phoebe Whittemore
Carter (hustru)

fortæller sin mand om datterens
død, 73, 75-76

oprejst fra de døde ved præste-
dømmets magt, 155, 157

støtter sin mand i hans kirke-
pligter, 157-158

Woodruff, Sarah Emma (datter af
Wilford Woodruff), død, 73,
75-76

Woodruff, Wilford jun. (søn), 73,
75

Woodruff, Wilford
barndom, xv-xvii
beder om styrke til at kunne

fortsætte sin mission, 105
beder sammen med andre om

at et uvejr må ophøre, 105-106
bliver undervist af Brigham

Young i syner, 45, 169
dagbøger, xxvi, 121-123
deltager i udgivelsen af skrif-

terne, 111, 113
deltager ved hjørnestensned-

læggelsen til et tempel i Far
West, Missouri, 135-137

døber sin far og sin fars hus-
stand, 87-88

død, xxxiv
dåb og bekræftelse, 36
er inspireret til at redde de hel-

lige fra katastrofe, xxv
er trofast, skønt andre falder

fra, 14
foretager en lydoptagelse af sit

vidnesbyrd, 14
forkynder evangeliet for John

Benbow og hans familie, 85-87
første missionærkaldelse, 85,

147-148
giver sine ponyer til Brigham

Young, 191
hjælper de hellige med at sam-

les, xxiv, xxv
hører om sin datters død, 73,

75-76
i Zions hær, 131-134
imødegår en mand, som forkyn-

der imod evangeliet, 63, 65
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indvier templet i Manti, 169
indvier templet i Salt Lake City,

169
inspireret til at flytte sin families

hestevogn, 46
inspireret til at formane andre

til at søge Ånden, 55
interesse i tempeltjeneste, 167,

169
kaldes til De Tolvs Kvorum, xxii,

xxiv, 135
kaldes til mission i England, 85
kærlighed til familien, xv-xvi
kærlighed til hårdt arbejde, xv,

xxvi-xxvii, 219, 221
lærer af Robert Mason, 1-2
lærer om tempeltjeneste for de

døde, 179
modtager syn om templet i Salt

Lake City, 169
modtager tempelbegavelsen af

Joseph Smith, xxx-xxxi, 19,
167

møder Joseph Smith, 13-14
omvendelse, xix, 2-3, 34-37
oplever modgang, 211-212
oprejser sin hustru Phoebe fra

de døde ved præstedømmets
magt, 153, 157

personlig forberedelse til det
andet komme, 243

ramt af ulykker, xvi-xvii
reddes fra et farligt uvejr, 211-

212
rejser med pionererne til

Saltsødalen, xxiv-xxv, 141-144
ser et tempel for første gang,

167
sikrer sig ophavsretten til Lære

og Pagter i England, 111
skånes for fare på sin første mis-

sion, 148

som historiker, xxvi
som Kirkens præsident, xxix-

xxxiii
som missionær, xix-xxiv, 85-87,

89-90, 97, 105, 111, 147-148,
158, 167, 200-201, 211-212

studerer skrifterne i sin ung-
dom, 34

søger den sande kirke, xviii-xix,
1-3, 34-36

tanker om sine kirkekaldelser,
97

udfører tempelordinancer for
Robert Mason, 3

udfører tempelordinancer for
tusinder af sin slægt, 179, 181,
186

ydmyghed, 97

Y

ydmyghed. Se også stolthed
erkendelse af vores afhængig-

hed af Gud, 98-99
et krav i Guds værk, 99-100
medfører Herrens beskyttelse,

101-102
udvist af Wilford Woodruff, 97

Young, Brigham
forklarer at timeligt og åndeligt

arbejde ikke kan adskilles, 221
får apostlene til at lægge hjør-

nestenen til et tempel i Far
West, Missouri, 135-137

giver Wilford Woodruff et par
heste, 191

havde altid åbenbaring med sig,
193

kører i Wilford Woodruffs heste-
vogn til Saltsødalen, xxiv, 142

taler om vigtigheden af tempel-
tjeneste, 183, 186
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underviser Wilford Woodruff i
et syn, 45, 169

vælger stedet til templet i Salt
Lake City, 142, 169

Z

Zions hær, 131-134

Æ

ægteskabet, indstiftet af Gud, 159

Ø

økonomi, 224-228. Se også time-
lige anliggender

Å

åbenbaring
erkendelse af, 48-49
personlig, 48-53
som vejledning for Kirken, 48,

192-194, 195-198, 234-236

åndeligt arbejde, går hånd i hånd
med timeligt arbejde, 219,
221-228

Ånden. Se Helligånden

åndeverdenen, møder vore forfæ-
dre i, 186-187
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