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Innledning

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum har inn-
ført serien Læresetninger fra Kirkens presidenter for å hjelpe
Kirkens medlemmer å få en dypere forståelse av doktriner i evan-
geliet og holde seg nærmere Jesus Kristus ved hjelp av læreset-
ninger fra profeter i denne evangelieutdelingen. Denne boken
inneholder læresetningene til president Heber J. Grant, som var
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges president fra november
1918 til mai 1945.

Siste-dagers-hellige vil bli velsignet når de anvender president
Grants læresetninger. Han understreket: «Ikke i noen grad vil
kunnskap, inspirasjon og vitnesbyrd med hensyn til Guds verks
guddommelighet være til noen nytte for oss med mindre vi
omsetter kunnskapen i praksis i vårt daglige liv. Det er ikke
mengden kunnskap en person sitter inne med, som vil være til
nytte for ham og hans medmennesker, det er den praktiske
anvendelsen av denne kunnskapen.» 1

Hvordan bruke boken

Hvert kapittel i denne boken består av fire deler: (1) en utta-
lelse som kort introduserer det kapitlet omhandler, (2) «Fra
Heber J. Grants liv», som belyser kapitlets budskap med en eller
flere begivenheter fra president Grants liv, (3) «Heber J. Grants
læresetninger», som inneholder doktriner fra president Grants
taler og skrifter og fra budskap som Det første presidentskap ga
mens han var Kirkens president, og (4) «Forslag til studium og
drøftelse», som inneholder spørsmål som oppmuntrer til per-
sonlig overveielse og studium, anvendelse av evangeliets prin-
sipper og drøfting hjemme og i kirken. Ved å lese spørsmålene
før man studerer president Grants ord, kan man få ytterligere
innsikt i hans læresetninger.

Boken skal brukes som følger:

V
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Til personlig studium og familiestudium. Ved å lese og stu-
dere ydmykt og ettertenksomt kan den enkelte motta et person-
lig vitnesbyrd om sannhetene president Grant forkynte. Boken
vil være en tilvekst til medlemmenes bibliotek for Kirkens litte-
ratur og være en viktig kilde til undervisning i familien og stu-
dium i hjemmet.

For drøfting på søndags-møter Denne boken er teksten som
skal benyttes på møtene for høyprestenes grupper, eldstenes
quorumer og Hjelpeforeningen, vanligvis den andre og tredje
søndagen hver måned. Drøftingen på disse søndagsmøtene
skulle dreie seg om læresetninger og prinsipper i evangeliet.
Lærere skal fokusere på tekstens innhold og hjelpe medlem-
mene å anvende disse læresetningene. De kan benytte spørsmå-
lene i slutten av hvert kapittel for å oppmuntre til drøfting i
klassen. Når det passer, skulle medlemmer bære vitnesbyrd og
fortelle personlige eksempler som har forbindelse med leksjo-
nene. Når lærere ydmykt søker Ånden mens de forbereder seg
og leder leksjonen, vil alle som deltar, bli styrket i sin kunnskap
om sannheten.

Ledere og lærere skulle oppfordre medlemmene til å lese
kapitlene som forberedelse til søndagens møter og til å ta med
seg boken til kirken. De skulle vise at de setter pris på at med-
lemmene forbereder seg, ved å undervise fra president Grants
ord. Når medlemmene har lest kapitlet på forhånd, er de rede til
å undervise og oppbygge hverandre.

Det er ikke nødvendig og anbefales ikke at medlemmer kjøper
tilleggskommentarer eller oppslagsbøker som supplement til
boken. Medlemmene oppfordres til å benytte Skriften til ytterli-
gere studium av doktrinen.

Fordi boken er beregnet til personlig studium og som opp-
slagsbok, inneholder mange kapitler mer enn det som kan
behandles fullstendig på søndagens møter. Derfor må man stu-
dere hjemme for å få best mulig utbytte av president Grants
læresetninger.
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Kilder som siteres i boken

President Grants læresetninger i denne boken er direkte sita-
ter fra en mengde kilder. Tegnsetning, rettskrivning og store
bokstaver i de opprinnelige kildene er beholdt i sitatene, hvis
det ikke har vært nødvendig å foreta redaksjonelle eller typogra-
fiske endringer for å lette lesingen. Av denne grunn kan leserne
oppdage mindre uoverensstemmelser i teksten.

Note

1. «Concerning Inactive Knowledge,»
Improvement Era, mars 1943, s. 41.
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Historisk sammendrag

Denne boken er ingen historiebok, men snarere en samling av
prinsipper i evangeliet slik president Heber J. Grant underviste
om dem. Følgende kronologiske oversikt gir en kort historisk
bakgrunn for disse læresetningene. Den utelater betydelige hen-
delser i verdslig historie, som kriger og økonomiske kriser i ver-
den. Den utelater også mange viktige hendelser i president
Grants personlige liv, som ekteskap og barnas fødsel og død.

1856, 22. november Heber Jeddy Grant blir født i Salt Lake
City, Utah, som sønn av Rachel Ridgeway
Ivins Grant og Jedediah Morgan Grant.
Hebers far, som var annenrådgiver for
president Brigham Young, dør ni dager
senere.

1875, 10. juni Aksepterer kallet til presidentskapet for
Unge menns gjensidige utdannelsesfor-
ening i Salt Lake City 13. ward.

1880, 6. april Begynner å virke som sekretær for Unge
menns gjensidige utdannelsesforenings
generalpresidentskap

1880, 30. oktober Begynner sitt virke som stavspresident i
Tooele, Utah

1882, 16. oktober Ordinert til apostel av president George
Q. Cannon i Det første presidentskap.

1883–84 Besøker samfunn av innfødte amerika-
nere og samarbeider med andre ledere i
Kirken for å kalle og beskikke preste-
dømsbærere til å arbeide der.

1897 Er medlem av generalpresidentskapet for
Unge menns gjensidige utdannelsesfor-
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ening og administrerende direktør for
Kirkens tidsskrift Improvement Era.

1901, 12. august –
1903, 8. september

Organiserer og presiderer over den første
misjonen i Japan.

1904, 1. januar –
1906, 5. desember

Presiderer over den britiske og den euro-
peiske misjon

1916, 23. november Beskikkes som president for De tolv
apostlers quorum.

1918, 23. november Beskikkes som president for Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige.

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

1920 Leder markeringen av 100-årsjubileet for
Det første syn.

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

1924, 3-5. oktober Presiderer over den første generalkonfe-
ranse som blir kringkastet i radio.

1926 Under Det første presidentskaps ledelse
begynner Kirken programmet
Religionsinstitutt.

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

1930, 6. april Presiderer over markeringen av Kirkens
100-årsjubileum.

1936 Det første presidentskap oppretter
Kirkens sikkerhetsplan, nå kalt Kirkens
velferdsprogram.

1940, februar Rammes av slag.

1942, 6. april Holder tale på en generalkonferanse for
siste gang. De neste tre årene blir alle
hans konferansetaler lest opp av andre.

1945, 14. mai Dør i Salt Lake City, Utah
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Heber J. Grants liv og virke

Under Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges general-
konferanse i oktober 1899 sa eldste Heber J. Grant, som da var
medlem av De tolv apostlers quorum: «Intet hinder er uover-
kommelig når Gud befaler og vi adlyder.»1 Dette enkle uttrykket
var et tilbakevendende tema i Heber J. Grants liv og virke. Han
ble ikke spart for motgang, men han ga seg i kast med hver hin-
dring med tro, lydighet, flid og entusiasme.

En tid med forandringer og fremgang

President Heber J. Grant levde i en tid med spesielt store for-
andringer. Han ble født i 1856 i en verden med oksekjerrer og
hest og vogn, da mange reiser tok måneder. Da han døde i 1945,
forlot han en verden med biler og fly, da reiser tok timer. Hans
ungdoms diligence ga tapt for andre kommunikasjonsmidler:
telefonen, radioen og luftpost.

Heber J. Grant ble født 26 år etter at Kirken ble organisert og
9 år etter at pionerene kom til Saltsjødalen, og han var vitne til
stor fremgang for Guds rike på jorden. Hele livet hadde han nær
kontakt med Kirkens presidenter, og han var også med på å for-
berede menn som skulle etterfølge ham i dette kallet. I sin ung-
dom besøkte han ofte hjemmet til president Brigham Young.
Som medlem av De tolv apostlers quorum virket han under pre-
sidentene John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow og
Joseph F. Smith. Han virket i De tolvs quorum sammen med tre
andre som kom til å bli Kirkens presidenter: George Albert
Smith, David O. McKay og Joseph Fielding Smith. Mens Heber J.
Grant var Kirkens president, ordinerte han eldstene Harold B.
Lee, Spencer W. Kimball og Ezra Taft Benson til apostler. Og i
1935 ansatte han og hans rådgivere i Det første presidentskap en
ung hjemvendt misjonær ved navn Gordon B. Hinckley som ut-
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øvende sekretær for Kirkens komité for radio, informasjon og
misjonslitteratur.

Et kjærlig forhold mellom mor og barn

Heber Jeddy Grant ble født 22. november 1856 i Salt Lake City,
Utah. Han var det eneste barnet til Rachel Ridgeway Ivins Grant
og Jedediah Morgan Grant, som var annenrådgiver for president
Brigham Young. Ni dager etter at Heber ble født, døde hans far
av en kombinasjon av tyfoidfeber og lungebetennelse.

I en stor del av barndommen kjempet Heber og hans mor,
som var enke, for å overleve økonomisk. De opplevde «storm-
fulle kvelder uten ild på peisen, måneder uten sko, aldri mer
enn ett hjemmelaget antrekk om gangen og, med unntak av en
tilstrekkelig forsyning av brød, en mager kost som inneholdt
bare noen pund smør og sukker for et helt år».2

Rachel var fast bestemt på å forsørge seg selv og den lille søn-
nen. Hun arbeidet som sydame og tok inn losjerende. Brødrene
hennes tilbød henne et liv i komfort hvis hun ville forlate
Kirken, men hun forble trofast mot sin tro. Denne hengivenhe-
ten og dette offeret gjorde et varig inntrykk på Heber, som
senere mintes:

«Min mors brødre, som var velstående, tilbød henne regel-
messig pengestøtte resten av livet hvis hun ville gi avkall på sin
religion. En av brødrene sa til henne: ”Rachel, du har vanæret
navnet Ivins. Vi ønsker aldri å se deg igjen hvis du blir værende
sammen med de fryktelige mormonene,” – dette var da hun
skulle reise til Utah – ”men,” fortsatte han, ”om du kommer til-
bake om et år, om fem år, om ti eller tyve år, uansett når du kom-
mer tilbake, så vil døren stå åpen, og du vil få din del av velstand
og komfort.”

Alt hun trengte å gjøre senere når fattigdom ble hennes lodd,
var å reise østover igjen og la brødrene ta seg av henne – hvis
hun ikke virkelig hadde visst at Joseph Smith var en Guds profet
og at evangeliet var sant. Men heller enn å reise tilbake til sine
velstående slektninger i øst, hvor hun ville ha fått rikelig av alt
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hun trengte, uten å behøve å streve for seg selv og sitt barn, fore-
trakk hun å klare seg selv blant dem som hun var mer knyttet til
enn sin familie, som ikke delte hennes tro.»3

Rachel Grant og hennes sønn var fattige økonomisk sett, men
de var rike når det gjaldt kjærlighet til hverandre og hengivenhet
til Jesu Kristi gjengitte evangelium. President Grant sa: «Jeg skyl-
der naturligvis min mor alt, siden min far døde da jeg var bare ni
dager gammel, og min mors fine læresetninger, tro og integritet
har vært en inspirasjon for meg.»4

Inspirert av sin mor tilegnet Heber J. Grant seg en egenskap
som han kom til å bli kjent for i hele Kirken – utholdenhet. Hans
flid og villighet til å arbeide hjalp ham å overvinne naturlige
svakheter. Eksempelvis gjorde andre gutter narr av ham fordi
han var klosset når han spilte baseball. Han tok igjen for deres
erting ved å tjene nok penger til å kjøpe en baseball, og i time-
vis kastet han ballen mot en låve. På grunn av sin utholdenhet
spilte han senere på et av de beste baseball-lagene. På skolen
ertet noen av klassekameratene ham for den utydelige hånd-
skriften hans. Han fortalte senere: Disse bemerkningene og
andre, som ikke ble sagt for å såre meg, men kun for moro skyld,
gjorde likevel svært vondt, og de fikk meg til å fatte en beslut-
ning. Jeg bestemte meg for at jeg skulle klare å skrive kopier for
alle på universitetet og bli lærer i skrivekunst og bokholderi ved
denne institusjonen. Jeg begynte å bruke fritiden min til å øve
meg i skrivekunsten og fortsatte med det år etter år helt til jeg
ble omtalt som “den største «skribler» i verden”. Til sist vant han
førsteprisen i skrivekunst i en konkurranse for hele territoriet og
ble lærer i skrivekunst og bokholderi ved University of Deseret
(nå University of Utah).5

«En finans- og industrileder»

Heber J. Grant begynte i forretningsverdenen i tidlig alder for
å hjelpe til med å forsørge sin mor. Da han var 15 år, ble han
ansatt som bokholder og sekretær i et forsikringsselskap. Han
arbeidet også i bankvesenet og tjente penger etter arbeidstid på
å skrive kort og innbydelser og lage kart.
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Når han så fremover etter flere muligheter, hadde han «store
ambisjoner om å få en universitetsutdannelse og en grad fra en
kjent skole». Han mente at han hadde «svært lite håp om å oppnå
dette, fordi han ikke hadde midler og fordi han tok seg av sin
mor, som var enke», men han fikk tilbud om å studere ved United
States Naval Academy (USAs marineakademi). Han mintes:

«For første gang i mitt liv sov jeg ikke godt. Jeg lå våken nes-
ten hele natten og jublet over at mitt livs ambisjon var i ferd
med å virkeliggjøres. Jeg sovnet like før daggry. Min mor måtte
vekke meg.

Jeg sa: ”Mor, det er så flott at jeg skal få en utdannelse som er
like god som den hvilken som helst ung mann i hele Utah har.
Jeg fikk nesten ikke sove. Jeg lå våken nesten helt til det ble lyst.”

Jeg så på ansiktet hennes. Jeg så at hun hadde grått.

Jeg har hørt om personer som har sett hele sitt liv passere revy
i løpet av få sekunder når de har holdt på å drukne. I mitt indre
så jeg meg selv som admiral. Jeg så meg selv reise over hele ver-
den om bord i et skip, langt fra min enslige mor. Jeg lo, la
armene mine rundt henne, kysset henne og sa:

“Mor, jeg har ikke lyst på en utdannelse i marinen. Jeg skal bli
forretningsmann og begynne på et kontor straks og ta meg av
deg, så du slipper å ta inn losjerende for å forsørge oss.”

Hun brøt sammen og gråt og sa at hun ikke hadde hatt blund
på øynene, men bedt hele natten om at jeg måtte gi avkall på
mitt livs ambisjon, slik at hun ikke skulle bli alene.»6

Da Heber gikk inn for sin interesse for næringslivet, opp-
nådde han suksess i ung alder, spesielt innen bank og forsikring.
Han fikk ord på seg for å være en ærlig, hardtarbeidende forret-
ningsmann. Heber M. Wells, den første guvernøren i delstaten
Utah, sa: «Han kan spasere inn på kontorene til sjefene og direk-
tørene i de største finans- og industriinstitusjoner i Amerika og
bli tatt varmt og hyggelig imot av menn som er stolte over å ha
ham som venn og leder innen finans og industri.»7 Et finanstids-
skrift inneholdt i 1921 følgende hyllest til president Grant: «Herr
Grant er i besittelse av en virkelig leders egenskaper – han er
målbevisst, edel og ydmyk, viser entusiasme for alle saker han
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går inn for, og er utrettelig og flittig. Han er velkjent og respek-
tert av forretningsmenn i USAs vestlige tredjedel, uansett religiøs
tilhørighet.»8

Heber J. Grant lyktes ikke alltid i sine forretninger. I 1893
rammet for eksempel en økonomisk krise store deler av USA, og
hundrevis av banker, jernbaneselskaper, gruveindustri med mer
opplevde økonomisk ruin. Denne krisen, som ble kalt
Panikkrisen i 1893, kom overraskende på eldste Grant, som da
var medlem av De tolv apostlers quorum. Han kom ut av den
med gjeld som det tok ham mange år å tilbakebetale. I denne
vanskelige tiden gikk hele familien Grant sammen om å lette
husholdningens anstrengte økonomi. «Så snart vi var gamle
nok,» mintes en datter, «begynte vi å arbeide…, og det var en
stor tilfredsstillelse i vår ungdom å føle at vi hjalp ham ved å
klare oss selv.»9

Til syvende og sist gjorde president Heber J. Grant det godt
økonomisk, og han brukte sine midler til å hjelpe enkeltperso-
ner, familier, Kirken og samfunnet. Han sa: «Selv om jeg har
arbeidet hardt for penger, så vet dere, og det vet alle mine ven-
ner som har full kunnskap om mitt hjertes innerste følelser, at
penger ikke har vært min gud, og at mitt hjerte aldri har vært
opptatt av det, bare av å gjøre godt med det som jeg måtte
komme i besittelse av. Jeg ønsker helt oppriktig at jeg alltid må
føle på denne måten.»10

President Grant hadde stor glede av å gi bort bøker. Han ga
bort tusenvis, og i de fleste skrev han en personlig hilsen. Han sa
at han kjøpte disse bøkene for sine «sigarpenger», for han reson-
nerte som så at det pengebeløpet han brukte på vanen med å gi
bort bøker, var omtrent det samme beløpet en som røkte, brukte
på å tilfredsstille sin trang til sigarer.11 Når han ga bort så mange
gaver, mistet han noen ganger oversikten over hva han hadde
gjort. «En gang ga jeg en mann en bok,» sa han, «og han takket
meg svært vennlig for den og sa: ”Bror Grant, jeg setter stor pris
på denne boken. Dette er det tredje eksemplaret du gir meg.”»
Etter dette førte president Grant en opptegnelse over bøkene
han hadde gitt bort.12
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Det ble sagt om president Grant at «han gir fordi han elsker
det – det ser ut til å være et stort og generøst hjerte som driver
ham».13 Hans datter Lucy Grant Cannon omtalte ham som «den
mest gavmilde mann i verden» og fortalte om hans spesielle
omtanke for enker og farløse – «han betalte deres huslån, fant
arbeid til deres barn og så til at de syke fikk riktig medisinsk
behandling». Selv «i de magre årene etter panikken i 1893», sa
hun, «da det å gi fem cent var tyngre enn det hadde vært å gi fem
eller ti dollar, hjalp far likevel dem som var i nød.»14

«En utrolig familiekjær mann»

President Grants datter Frances Grant Bennett sa: «Selv om
[min fars] store karakterstyrke er velkjent, er det få som er klar
over hvilken utrolig familiekjær mann han var.»15 Oppgavene i
Kirken gjorde at han ofte måtte reise, men han holdt seg nær
familiemedlemmene ved å skrive tusenvis av brev og kort til dem.
Hans barnebarn Truman G. Madsen mintes: «Hans måte å takle
avstanden på som hyppig reisevirksomhet medførte, var å
skrive… På tog, i venteværelser, på hoteller og mens han satt på
forhøyningen mellom møter, tok han pennen fatt for å gi dem del
i hans opplevelser og inntrykk og for å svare på deres budskap.»16

Hans datter Lucy husket hvor fint det var når hun og hennes
søsken var sammen med ham etter at han var kommet hjem fra
oppdrag blant de hellige:

«For en herlig tid vi hadde når han kom hjem! Vi samlet oss
rundt ham og lyttet til det han fortalte. Jeg kan se ham for meg
der han gikk rundt i huset med et barn på hver fot, eller heiste
barna opp på kneet sitt…

Jeg minnes turene vi tok bak hesten vår, gamle John. Selv om
de to setene i vognen vår var fylt til trengsel, måtte vi alle være
med. Far pleide ta den turen vi likte best, nedover West Temple
[Street] og så til Liberty Park. Langs West Temple var det rader
med popler. Hvis det var tidlig på våren og sevjen steg opp i
trærne, stoppet far og skar en liten gren av treet og laget fløyter
til oss. Vi så interessert på mens han tok barken forsiktig av og
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laget et snitt i treet og deretter la barken på igjen, og så var fløy-
ten klar. Og slik som disse fløytene plystret når vi kjørte lang-
somt hjem. Det virket som alle var litt forskjellig stemt.»17

President Grant klarte å holde disiplin i hjemmet uten å ty til
fysisk straff. Hans datter Lucy sa: «Jeg er redd vår far aldri betrak-
tet uttrykket “spar riset, så skjemmer du bort barnet” som en
alvorlig ment befaling… Jeg tror det var verre for oss å vite at vi
hadde gjort noe som våre foreldre ikke likte, enn det hadde vært
å føle riset svi.»18

President Grant bønnfalt foreldre om å «innrette sitt liv slik at
deres eksempel vil være en inspirasjon for deres barn»,19 og han
levde ifølge denne lære. Hans datter Frances fortalte om en gang
da hun lærte av hans eksempel:

«Det hendte noe som gjorde så dypt inntrykk på meg at jeg
har husket det hele mitt liv. Jeg sa noen ord som far ikke likte,
og han sa at han måtte vaske slike ord ut av munnen min. Han
skrubbet munnen min grundig med såpe og sa: “Nå er munnen
din ren. Jeg vil ikke at du noen gang skal skitne den til igjen med
slike ord.”

Ved frokostbordet noen dager senere fortalte far en historie,
og da han siterte en annen, brukte han et stygt ord. Jeg rea-
gerte raskt.

“Pappa,” sa jeg, “du vasket munnen min fordi jeg hadde brukt
slike ord.”

“Ja, det gjorde jeg,” svarte han. “Og jeg skulle ikke bruke dem
noe mer enn du skulle. Vil du vaske munnen min?”

Det ville jeg virkelig. Jeg tok såpepulveret og gjorde en grun-
dig jobb.

Far kunne ha kommet med utflukter. Han kunne sagt at han
egentlig ikke bannet, noe som naturligvis var sant. Men han var
ikke slik. Et lite barn visste ikke forskjellen mellom et sitat og å
banne på ordentlig, og det forsto han. Fra det øyeblikket av vis-
ste jeg at min far ville være absolutt rettferdig overfor meg, og jeg
opplevde aldri noe annet. Etter det hørte jeg ham aldri sitere
noe stygt engang. Han likte å fortelle en frisk historie og sa
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President Heber J. Grant, lengst t.h., holdt sin første radiotale til verden 6. mai 1922.
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gjerne: “John sa, med ettertrykk, så og så,” men han sa aldri
ordene. Han trodde sterkt på å undervise ved eksempel og ba
oss aldri gjøre noe som han ikke ville gjøre selv.»20

Lucy husket farens ømhet for hennes mor, som døde i en
alder av 34 år: «I de årene da mor var syk, som var en lang peri-
ode, var han hele tiden så oppmerksom og omsorgsfull at ikke
bare familien og nære venner bemerket det, men også fremmede
som fikk se denne hengivenheten. Jeg var sammen med min mor
i seks måneder mens hun fikk behandling på et sykehus i
California, og så ofte som mulig var han hos oss. Det kom ofte
blomster, frukt, godsaker, nye klær – alt han kunne sende henne.
Nesten hver dag fikk hun brev, og hvis det av en eller annen
grunn var forsinket, la til og med sykepleierne merke til det. Jeg
husker at oversøster (vi var på et katolsk sykehus) sa til mor at i
alle sine år som sykepleier hadde hun aldri sett en mann
behandle sin hustru så omsorgsfullt som mor ble behandlet.»21

Lucy fortalte også om farens stadige omsorg for sin egen mor:
«Jeg har aldri sett en mer omsorgsfull og kjærlig sønn. Det var
nesten en lidenskap for ham å se til at hun var lykkelig på sine
gamle dager, og han var villig til å dele alt han hadde med henne
og sørge godt for henne. Hver dag når vi hadde familiebønn og
det var hans tur til å be, knelte han ned ved siden av bestemor
og ba slik at hun kunne høre det, selv da hun var tunghørt. Han
snakket til henne, og hun kunne høre hans stemme da hun ikke
lenger var i stand til å høre andres… De siste syv årene bestemor
levde, bodde hun i mitt hjem, og jeg kan ikke minnes at én dag
gikk uten at far, når han var hjemme, kom på besøk eller ringte
eller fikk høre hvordan det sto til med bestemor. Han var alltid
så stolt av henne fordi hun var så yndig og svært åndelig og
hadde et vakkert, gledestrålende ansikt – et ansikt som viste at
hun var fornøyd og hadde fred.»22
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Et liv i hengivenhet og tjeneste for Kirken

Stavspresident

Like før Heber J. Grant fylte 24 år, ble han kalt til å forlate sitt
hjem i Salt Lake City og flytte til Tooele i Utah for å være stavs-
president der. Han mintes om denne tiden: «Jeg hadde ingen
erfaring, og jeg følte sterkt min svakhet.»23 Men han viet seg selv
helt til sitt nye ansvar. Han sa senere: «Det falt meg aldri inn
annet enn at jeg skulle bli værende [i Tooele] resten av livet. Jeg
trodde aldri noe annet.»24

Den 30. oktober 1880 ble medlemmene i Tooele Utah stav
overrasket da 23 år gamle Heber J. Grant, faktisk en fremmed,
ble presentert for dem som deres nye stavspresident. Han pre-
senterte seg for forsamlingen med en kort tale. Selv om talen var
kortere enn han likte, ga den folket et glimt av den mannen som
skulle være deres prestedømsleder. Mange år senere gjenfortalte
han hovedbudskapet i talen:

«Jeg erklærte i en tale som varte i syv og et halvt minutt, at jeg
ikke ville be noen i Tooele være mer ærlig med hensyn til å
betale tiende enn jeg ville være, at jeg ikke ville be noen gi mer
av sine midler i forhold til hva vedkommende hadde, enn jeg
ville gi. Jeg ville ikke be noen etterleve Visdomsordet bedre enn
jeg ville etterleve det, og jeg ville gi det beste som var i meg, til
fordel for menneskene i denne Sions stav.»25

President Grant virket trofast som stavspresident i to år før
han ble kalt til det hellige apostelembedet.

Apostel

Den 16. oktober 1882 ble eldste Heber J. Grant ordinert til
apostel av president George Q. Cannon, førsterådgiver til presi-
dent John Taylor. I løpet av sine 36 år i De tolvs quorum ytet eld-
ste Grant tjeneste i Kirken som leder, lærer, forretningsmann og
misjonær. Han var medlem av generalbestyrelsen for Unge
menns organisasjon i Kirken og var en av grunnleggerne av
Kirkens tidsskrift Improvement Era. Han var også administre-
rende direktør for Improvement Era.
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Som apostel tilbragte eldste Grant fem år som heltidsmisjo-
nær. Etter å ha blitt kalt til det av Det første presidentskap, orga-
niserte og presiderte han over den første misjonen i Japan og
senere over Den britiske misjon og Den europeiske misjon. Han
gjentok ofte to temaer når han veiledet misjonærene som virket
sammen med ham. For det første formante han dem til å over-
holde misjonsreglene og holde budene. For det annet oppfor-
dret han dem til å arbeide hardt. I Den britiske misjon slo han
an tempoet ved å arbeide flere timer hver dag enn noensinne.
Over hele misjonen økte produktiviteten sterkt selv om misjo-
nærstyrken ble innskrenket litt fra år til år.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges president

President Joseph F. Smith døde 19. november 1918. Han vis-
ste at Heber J. Grant ville etterfølge ham som Kirkens president.
President Smiths siste ord til president Grant var: «Herren vel-
signe deg, gutten min, Herren velsigne deg. Du har fått et stort
ansvar. Husk alltid at dette er Herrens verk og ikke menneske-
verk. Herren er større enn noe menneske. Han vet hvem han vil
skal lede hans kirke, og gjør aldri noen feil. Herren velsigne
deg.»27

Det første presidentskap ble oppløst, og De tolv apostlers
quorum ble Kirkens øverste myndighet, med president Heber J.
Grant som president for dette quorumet. Den 23. november ble
president Grant beskikket som president for Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige. Han beholdt de rådgiverne som president
Smith hadde hatt: President Anthon H. Lund som førsterådgiver
og president Charles W. Penrose som annenrådgiver.

President Grants første generalkonferanse som Kirkens presi-
dent var i juni 1919, etter at konferansen var blitt utsatt i to
måneder på grunn av en influensaepidemi som gikk over hele
verden og virket inn på livet i Saltsjødalen. Noe av hans første
konferansetale som Kirkens president var en gjentakelse av den
første talen han holdt som president for Tooele stav:

«Jeg føler ydmykhet, utover det Gud har gitt meg evne til å
uttrykke, her jeg står foran dere i formiddag i den stillingen dere
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nettopp har vist ved stemmetegn at dere vil oppholde meg i. Jeg
minnes at jeg sto foran en forsamling i Tooele etter å ha blitt
oppholdt som president for den staven, da jeg var en ung mann
på 23 år. Jeg lovet forsamlingen å gjøre mitt aller beste. I dag står
jeg her i all ydmykhet og erkjenner mine svakheter, min mangel
på visdom og kunnskap og min manglende evne til å innta den
høye stillingen som dere har vist ved stemmetegn at dere vil opp-
holde meg i. Men jeg sier her i dag det jeg sa som gutt i Tooele:
at ved og med Herrens hjelp skal jeg gjøre det beste jeg kan for
å oppfylle enhver forpliktelse som vil hvile på meg som presi-
dent for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, jeg skal
anstrenge meg til det ytterste.

Jeg vil ikke be noen om å være mer gavmild med sine midler
enn jeg er med mine, i forhold til det vedkommende eier, til å
fremme Guds rike. Jeg vil ikke be noen etterleve Visdomsordet
bedre enn jeg selv gjør det. Jeg vil ikke be noen være mer plikt-
oppfyllende og rask til å betale tiende og offergaver enn jeg vil
være. Jeg vil ikke be noen være mer rede og villig til å komme
tidlig og gå sent og arbeide med sinnets og kroppens fulle styrke
enn jeg selv vil, alltid i ydmykhet. Jeg håper på og ber om
Herrens velsignelser og erkjenner åpent og ærlig at uten Herrens
velsignelser vil det være umulig for meg å lykkes i det høye kall
jeg er blitt kalt til. Men i likhet med oldtidens Nephi vet jeg at
Herren ikke krever noe av menneskenes barn uten at han vil
åpne en utvei for dem, slik at de kan utføre det han har krevd [se
1. Nephi 3:7]. Med denne kunnskapen i mitt hjerte aksepterer
jeg det store ansvaret uten frykt for konsekvensene, for jeg vet at
Gud vil støtte meg slik han har støttet alle mine forgjengere som
har hatt denne stillingen, forutsatt at jeg alltid vil arbeide i
ydmykhet og med flid, og alltid søke hans Hellige ånds veiled-
ning, og dette skal jeg strebe etter å gjøre.»28

President Grant var Kirkens president i nesten 27 år – lenger
enn noen Kirkens president bortsett fra Brigham Young. I denne
tiden opplevde Kirkens medlemmer, sammen med millioner
andre over hele verden, ettervirkningene etter den første ver-
denskrig, den økonomiske nøden forbundet med den store
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depresjonen og den annen verdenskrigs prøvelser og grusom-
heter. Selv om dette var en tid med motgang, var det også en tid
for glede. Siste-dagers-hellige markerte 100-årsdagene for Det
første syn og for organiseringen av Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige. De gledet seg over innvielsen av templer i Laie
på Hawaii, Cardston i Alberta og Mesa i Arizona. Og fra og med
oktober 1924 kunne de som var ute av stand til å overvære gene-
ralkonferansen i Salt Lake tabernakel eller omkringliggende byg-
ninger, høre de siste dagers profeters ord via radio.

I sine budskap til de hellige understreket president Grant gjen-
tatte ganger hvor viktig det var å holde budene. Han sa: «Jeg lover
dere, som tjener for den levende Gud, at hver mann og kvinne
som er lydig mot Guds bud, skal ha fremgang, at hvert løfte Gud
har gitt, skal oppfylles på deres hoder, og at de vil vokse i visdom,
lys, kunnskap, intelligens og fremfor alt i vitnesbyrdet om den
Herre Jesus Kristus.»29 Da han talte om nødvendigheten av å
holde budene, viet han ofte Visdomsordet og tiendeloven spesi-
ell oppmerksomhet. I en konferansetale forkynte han:

«Djevelen er rede til å blinde våre øyne med det som hører
verden til, og han vil gladelig berøve oss evig liv, den største av
alle gaver. Men dette er ikke djevelen gitt, og ingen makt vil
noensinne gis ham til å overvinne en siste-dagers-hellig som hol-
der Guds bud. Ingen makt er gitt menneskesjelenes motstander
til å ødelegge oss hvis vi gjør vår plikt. Hvis vi ikke er absolutt
ærlige overfor Gud, da lar vi vår beskyttelse falle, da har vi øde-
lagt en del av festningsverket som beskytter oss, og djevelen kan
komme inn. Men intet menneske som har hatt kunnskap om
sannheten, som har utført sine plikter, som har holdt
Visdomsordet, som har betalt sin tiende, som har utført sine kall
og oppgaver i sitt embede og sine kall i Kirken, har noen gang
tapt vitnesbyrdet om evangeliet eller noen gang vendt seg til
høyre eller venstre.

Det er enkelte som alltid ber om å få vite hva Herren ønsker
av dem, og som ser ut til å nøle av den grunn. Jeg er helt over-
bevist om at alt Herren ønsker av deg og meg og enhver annen
mann og kvinne i Kirken, er at vi skal utføre hele vår plikt og
holde Guds bud.»30
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Under den store depresjonen i 1930-årene, da folk over hele
verden kjempet med arbeidsledighet og fattigdom, var president
Grant og hans rådgivere, president J. Reuben Clark jr. og presi-
dent David O. McKay, bekymret for de siste-dagers-helliges vel-
ferd. Den 20. april 1935 innkalte de Harold B. Lee, en ung
stavspresident hvis stav med hell hadde tatt seg av de fattige og
trengende, inn på sitt kontor. President Lee mintes:

«President Grant … sa at Kirken ikke kunne gjøre noe vikti-
gere enn å ta seg av sine trengende, og at så vidt det angikk ham,
måtte alt annet ofres [for at] fyldestgjørende hjelp [kunne] gis
vårt folk. Jeg ble forbløffet over å oppdage at de, fordi de hadde
tenkt og planlagt og på grunn av inspirasjon fra Den allmektige
Gud, i mange år hadde hatt en plan, en genial plan, som ventet
og var klar til bruk på et tidspunkt da de siste-dagers-helliges tro,
etter deres skjønn, var slik at de var villige til å følge veiled-
ningen fra de menn som leder og presiderer i Kirken.»31

Etter å ha rådført seg med president Lee og med generalauto-
riteter, forretningsmenn og andre, introduserte Det første presi-
dentskap i april 1936 Kirkens sikkerhetsplan, som nå er kjent
som Kirkens velferdsprogram. Under generalkonferansen i okto-
ber 1936 forklarte president Grant formålet med dette program-
met: «Vår primære hensikt var å etablere, så langt det var mulig,
et system som ville fjerne lediggangens forbannelse og forsorgs-
vesenets onder, og gjeninnføre uavhengighet, flid, nøysomhet
og selvrespekt blant våre medlemmer. Kirkens mål er å hjelpe
medlemmene til å hjelpe seg selv. Arbeid skal gjenvinne sin posi-
sjon som det styrende prinsipp i livet til Kirkens medlemmer.»32

President J. Reuben Clark jr. bar følgende vitnesbyrd:
«Velferdsplanen er basert på åpenbaring… Dette systemet er et
resultat av en åpenbaring til president Grant ved Den hellige
ånd.»33 Eldste Albert E. Bowen, som ble ordinert til apostel av
president Grant, forklarte programmets visjon: «Det faktiske og
langsiktige formål med velferdsplanen er å bygge opp karakteren
hos Kirkens medlemmer, hos dem som gir og hos dem som mot-
tar, for således å berge alt det fineste og edleste dypt i deres
indre og få åndens latente rikdom til å blomstre og bære frukt.»34
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I februar 1940 ble president Grant rammet av et slag som
svekket taleevnen hans og midlertidig lammet venstre side av
kroppen. Dette hindret ham ikke i å fortsette i Herrens verk. Han
arbeidet noen timer hver dag, og han fortsatte å holde korte taler
under generalkonferansene de neste to årene. Den 6. april 1942
talte han for siste gang på en generalkonferanse. Etter dette ble
talene hans lest opp av andre. Den siste generalkonferansetalen
hans, som ble lest av Joseph Anderson 6. april 1945, ble avslut-
tet med følgende vitnesbyrd:

«Det mest storslåtte som noensinne har hendt i verdens his-
torie siden Frelseren selv levde på jorden, er at Gud fant det
beleilig å besøke jorden sammen med sin elskede, enbårne
Sønn, vår Forløser og Frelser, og vise seg for gutten Joseph. Det
er tusenvis og hundretusenvis som har hatt et fullkomment og
personlig vitnesbyrd og fullkommen kunnskap om denne evige
sannhet. Evangeliet i sin renhet har blitt gjengitt til jorden, og jeg
vil understreke at vi som et folk har en overordentlig viktig ting
å gjøre, og det er å kalle verden til omvendelse og være lydige
mot Guds bud. Og det er vår aller fremste plikt å gå ut hjemme
og utenlands, slik tid og omstendigheter tillater det, og forkynne
den Herre Jesu Kristi evangelium. Det er også vår plikt å være
oppmerksomme på de av vår Faders barn som har gått foran oss
i døden uten kunnskap om evangeliet, og åpne frelsens dør for
dem i våre templer, hvor vi også har forpliktelser å utføre.

Jeg bærer vitnesbyrd for dere om at jeg virkelig vet at Gud
lever, at han hører og besvarer bønner, at Jesus er Kristus, ver-
dens Forløser, at Joseph Smith var og er en profet for den sanne
og levende Gud, og at Brigham Young og de som har etterfulgt
ham, likeledes var og er Guds profeter.

Jeg har ikke ordforråd til å uttrykke min takknemlighet til Gud
for denne kunnskapen jeg er i besittelse av. Om og om igjen har
jeg blitt varm om hjertet, mine øyne har felt takknemlighetens
tårer på grunn av kunnskapen om at han lever og at dette evan-
gelium som kalles mormonisme, virkelig er livets og frelsens
plan, at det virkelig er den Herre Jesu Kristi evangelium. Det er
min konstante og oppriktige bønn at Gud må hjelpe dere og



XXV

H E B E R  J .  G R A N T S  L I V  O G  V I R K E

meg og alle til å etterleve det, og at han må hjelpe dem som ikke
kjenner sannheten, slik at de kan motta dette vitnesbyrdet, og
jeg ber om det i Jesu Kristi navn. Amen.»35

President Grants helse ble stadig svakere, og han døde 14. mai
1945. Begravelsen fant sted fire dager senere. President Joseph
Fielding Smith mintes: «Da kortesjen kjørte forbi, sto tusener
med bøyd hode langs mange kvartaler. Han ble hedret av repre-
sentanter for andre kirker, og det ble ringt med kirkeklokken i
den katolske kirken… Fremtredende menn kom langveisfra for å
vise ham heder, mange av byens forretninger stengte sine dører,
og man sørget fordi en stor mann var tatt hjem etter et langt og
begivenhetsrikt liv.»36

President J. Reuben Clark jr. og president David O. McKay,
som hadde vært president Grants første- og annenrådgivere,
talte i begravelsen. Deres hyldest ga uttrykk for følelsene til hun-
dretusenvis av siste-dagers-hellige som hadde oppholdt presi-
dent Heber J. Grant som sin profet.

President Clark sa at president Grant «levde rettskaffent og
nøt de velsignelser fra vår himmelske Fader som kommer til dem
som holder og adlyder hans bud».37

President McKay sa: «Han var utholdende i sin gjerning, opp-
riktig, ærlig, rettskaffen i all sin ferd, positiv i sine ytringer, dyna-
misk i handling, kompromissløs overfor ondskap, medfølende
med de uheldig stilte, storsinnet i aller høyeste grad, trofast i alle
saker i livet, øm og hensynsfull overfor sine kjære, lojal mot ven-
ner, mot sannheten, mot Gud – slik var vår ærede og kjære pre-
sident – en utmerket leder, et verdig forbilde for Kirken og for
menneskeheten over hele jorden.»38
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Få kunnskap om og undervis 
i evangeliet

Undervisning i evangeliet er bare nyttig når den foregår
og blir mottatt ved Den hellige ånds inspirasjon.

Fra Heber J. Grants liv

President Heber J. Grant sa: «Jeg vet ikke om noe som gir men-
neskene større glede enn å arbeide hjemme eller ute for å frelse
menneskenes sjeler. Jeg vet ikke om noe som gir oss større kjær-
lighet til alt som er godt, enn å forkynne dette Jesu Kristi evan-
gelium.»1

I tillegg til at president Grant var en hengiven lærer i evange-
liet, var han ivrig etter å lære av andres vitnesbyrd. Han sa: «Jeg
er alltid glad når jeg har anledning til å komme sammen med
siste-dagers-hellige når de samles. Jeg er aldri på noen av våre
møter, i ward eller staver eller under generalkonferansene, uten
at jeg blir velsignet, belært og oppmuntret i troen på evangeliet,
uten at jeg hører noe som virkelig gir meg livets brød.»2

Da Heber J. Grant var ung, opplevde han noe som hjalp ham
å forstå hvor viktig det er å undervise og lære ved Ånden. Han
fortalte senere:

«Jeg opplevde mange ganger i min ungdom at stor inspirasjon
og kraft gjorde seg gjeldende ved at menn forkynte evangeliet
ved vitnesbyrd og bønn. Jeg minnes en slik hendelse da jeg var
ung, trolig sytten eller atten år gammel. Jeg hørte avdøde biskop
Millen Atwood holde en tale i trettende ward. Jeg lærte gramma-
tikk på den tiden, og han begikk noen grammatikalske feil i talen.

Jeg skrev ned den første setningen, smilte for meg selv og sa:
“Jeg kommer til å få nok stoff her i kveld, i løpet av de 30 minut-
tene bror Atwood taler, for resten av vinteren til kveldsklassen i
grammatikk.” Til hver undervisningstime skulle vi ta med oss to
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«Jeg vet ikke om noe som gir oss større kjærlighet til alt som er godt, 

enn å forkynne dette Jesu Kristi evangelium.»
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setninger, eller fire setninger i uken, som var grammatikalsk
ukorrekte, sammen med våre rettelser.

Jeg tenkte jeg skulle gjøre mine rettelser og lytte til biskop
Atwoods tale samtidig. Men jeg skrev ikke noe mer etter den før-
ste setningen – ikke et ord, og da Millen Atwood var ferdig med
å tale, strømmet tårene nedover kinnene mine, takknemlig-
hetstårer som fylte øynene på grunn av det kraftfulle vitnesbyr-
det denne mannen hadde båret om Joseph Smith, Guds profet,
og hans guddommelig misjon og om den fantastiske inspirasjo-
nen som ledsaget profeten i alt han gjorde.

Selv om det nå er over 65 år siden jeg lyttet til denne talen,
husker jeg den like klart i dag, og de følelsene jeg hadde da jeg
hørte den, er like levende i dag som den gang. Jeg vil si dere at
jeg kunne ikke ha tenkt meg å bruke de setningene hvor han
gjorde grammatikalske feil, mer enn jeg kunne tenke meg å reise
meg i en klasse og forbanne Guds navn. Hans vitnesbyrd gjorde
det aller første dype inntrykket på meg om profetens guddom-
melige misjon. Jeg hadde hørt mange vitnesbyrd som hadde gle-
det meg og gjort inntrykk på meg, men dette var det første
vitnesbyrdet som hadde beveget meg til tårer på grunn av Guds
ånds inspirasjon til denne mannen.

I alle de årene som har gått siden da, har jeg aldri blitt sjok-
kert eller sjenert av grammatikalske feil eller ord som blir galt
uttalt av dem som forkynner evangliet. Jeg har innsett at det var
som å vurdere en mann ut fra klærne han hadde på, å vurdere
en manns ånd ut fra hans språkdrakt. Fra den dag og til i dag har
det som fremfor alt annet har gjort inntrykk på meg, vært Ånden,
den inspirasjon fra den levende Gud som en person [har] når
vedkommende forkynner evangeliet, og ikke språket… Jeg har
lært fullt og helt at det er Ånden som gir liv og forståelse og ikke
bokstaven.» [Se 2. Kor. 3:6.]3

Heber J. Grants læresetninger

Når vi underviser i evangeliet, må vi fokusere på enkle,
grunnleggende prinsipper og bud.

Det er ikke den maten vi ser på og synes ser delikat ut, som er
til nytte for oss, bare den vi spiser og fordøyer. Det er heller ikke
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det store festmåltidet som gir oss mest styrke og bidrar til at vi
klarer oss godt i livets kamp, men tvert imot er det ofte den
enkleste kost som er til god og varig nytte for dem som spiser
den. Det er heller ikke alltid det festmåltidet som de lærde har
tilberedt, som gjør oss sterke nok til edelt og tappert å utføre vår
plikt i livets kamp, men ofte gir den mest ydmykes undervisning
gjenklang i vårt hjerte og sinn og gir oss styrke til å stå på og
gjøre vår plikt i den daglige kamp for forbedring.4

Kirkens organisasjoner må ha som sitt mål å bygge opp et fast
vitnesbyrd i de helliges hjerte og sinn, spesielt de unges – vit-
nesbyrd om det gjengitte evangeliums sannhet, om at vår Herre
Jesus Kristus er Messias, om profeten Joseph Smiths guddom-
melig misjon, om denne kirkes guddommelige opprinnelse,
opprettet av Gud og hans Sønn ved og gjennom profeten, og om
den kjensgjerning at dette er og alltid vil være Jesu Kristi Kirke
med alt dette innebærer. Alt dette har det mål for øyet at de hel-
lige kan ha og glede seg over et slikt vitnesbyrd, at de kan leve i
harmoni med Herrens bud, at de stadig kan få større kunnskap
om sannheten og derved bli i stand til å leve slik at de kan oppnå
frelse, opphøyelse og evig lykke i det celestiale rike, og til sist slik
at de i sin tur kan lede andre i verden til kunnskap og vitnesbyrd
om sannheten, både ved forskrift og eksempel, og således bringe
dem de samme velsignelser.5

Jeg tror at den læreren som har kjærlighet til Gud og kunn-
skap om ham, kjærlighet til Jesus Kristus og et vitnesbyrd om
hans guddommelighet, et vitnesbyrd om profeten Joseph Smiths
guddommelige misjon, og som sår disse ting i hjertets innerste
hos barna han underviser, den læreren er delaktig i en av de
edleste og mest storslåtte og bemerkelsesverdige oppgaver som
noen kan engasjere seg i.6

Undervis i og etterlev evangeliets første prinsipper, og la him-
melens mysterier vente til du kommer til himmelen.7

Det er som med sangene vi synger så ofte…, vi kan aldri gjenta
Herrens bud for ofte for dette folk og be de hellige innstendig
om å etterleve dem.8

Svært mange ganger har noen sagt til meg: «Jeg er trett og lei
av å høre det samme om og om igjen. Det er ikke nødvendig å
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repetere.» Mange finner feil ved talene de hører fordi det finnes
gjentakelser i dem… Det ser ut til at Herren erkjenner at det er
nødvendig med gjentakelser for å innprente i folket ethvert bud-
skap han har å gi. I sin undervisning pleide vår Frelser å gjenta,
gang på gang, den samme tanken med forskjellige ord, åpenbart
for at den skulle feste seg ugjenkallelig i tilhørernes sinn og
hjerte.9

For å være effektive lærere i evangeliet må 
vi undervise ved Den hellige ånds kraft.

På den første turen av noen lengde som jeg tok etter å ha blitt
medlem av De tolvs råd, sammen med avdøde eldste Brigham
Young jr. [også medlem av De tolvs råd], husker jeg at jeg
bestemte meg for at jeg ikke mer på den turen – som varte i
omkring fire måneder – skulle tale om det vi kjenner som
«Visdomsordet» … Jeg bestemte meg for at jeg på det neste
møtet jeg var tilstede på, skulle finne et annet emne. I ca. 20
minutter prøvde jeg å snakke om noe annet og mislyktes sørge-
lig. Deretter snakket jeg i 20 minutter til, nå med fullkommen
letthet, om Visdomsordet. Jeg fikk vite etterpå at hvis det var noe
medlemmene trengte i den lille byen jeg besøkte, var det å bli
undervist om Visdomsordet… Etter den hendelsen bestemte jeg
meg for at hver gang jeg ble tilskyndet til å tale om et bestemt
emne og jeg ønsket å gjøre så, selv om jeg hadde talt om dette
emnet i ukevis, skulle jeg sannelig tale om det igjen…

I mitt virke blant medlemmene har jeg vært svært glad for å
kunne vitne om at når vi er ydmyke og ærbødige og ønsker å
undervise, så inspirerer Herren oss virkelig.10

Vi føler alle frykt og engstelse når vi står foran mennesker for
å forkynne livets og frelsens plan for dem. Jeg tror det er godt at
det er slik, for vi innser vår avhengighet, vår svakhet og vår mang-
lende evne til å belære dem vi taler til, uten hjelp fra Den hellige
ånd… Jeg er selv takknemlig for at jeg alltid har følt slik engstelse
når jeg har skullet tale offentlig til de siste-dagers-hellige, for jeg
ønsker aldri å være i en slik situasjon at jeg ikke ønsker at Guds
lys og inspirasjon skal være med meg når jeg taler til folket. Jeg
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vet at jeg bare gjennom inspirasjonens røst kan forstå det som er
til det beste for folket.11

Det har alltid vært mitt ønske når jeg har talt til de siste-
dagers-hellige, at mitt sinn må bli opplyst av Den hellige ånds
inspirasjon. Jeg innser at når vi underviser folket, er det umulig
å si noe som vil være til nytte og av verdi for de hellige, med
mindre taleren er inspirert av vår Fader i himmelen.12

Intet menneske kan undervise i Jesu Kristi evangelium med
den levende Guds inspirasjon og med kraft fra det høye uten at
vedkommende etterlever det.13

Dette er vår plikt – å sette oss i en slik situasjon at vi, når vi
står frem for å undervise folket, kan undervise dem med Guds
ånds inspirasjon slik den kommer over oss. Men hvis vi ikke hol-
der Guds bud, kan vi ikke med myndighet, kraft og styrke for-
mane andre til å adlyde budene som vi selv ikke adlyder.14

For å ha nytte av Kirkens møter og klasser må vi være
mottakelige og villige til å omsette i praksis det vi lærer.

Uansett hvor mektig vitnesbyrdet er og hvilken inspirasjon
som følger det, gjør det svært lite inntrykk hvis ikke personen
som lytter, har et mottakelig sinn. Det er nesten som å så godt
frø i ufruktbar jord.15

Sult gjør maten svært smakfull. Hunger etter Jesu Kristi evan-
gelium får oss til å fryde oss over konferanser.16

Det finnes noen som er tilstede på møter år etter år og hører
Herrens tjenere undervise dem enkelt og ydmykt om de plikter
som påhviler dem, og så går de fra møtene og praktiserer aldri
det de hører. Likevel er de svært stolte av at de alltid går på
møtene. Nå, mine venner, hvis dere alltid gikk til middagsbordet,
satte dere ned og tok et godt overblikk over maten og aldri spiste
noe av den, ville det ikke vare lenge før dere døde av sult. Det er
noen siste-dagers-hellige som går til møtene, og de dør åndelig
av sult fordi de ikke mottar og fordøyer den åndelige mat som
serveres der. Vi skulle ikke bare være ordets hørere, men også
dets gjørere [se Jakobs brev 1:22].17
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Når vi er på et møte, tar vi del i møtets ånd. Når vi ikke er til-
stede og noen forteller oss om den fine ånden som var der og
hva som ble oppnådd ved å være der og ta del i den, kan vi ikke
verdsette dette. Det er omtrent som mannen som var sulten, og
en annen fortalte ham om en fin middag, men han satte ikke
pris på den middagen. Vi må spise selv, vi må leve selv, vi må all-
tid gjøre vår plikt for å få del i Herrens ånd, hvis Herrens ånd er
tilstede.

… Francis M. Lyman [i De tolv apostlers quorum] måtte
komme fra Tooele kvelden før møtet vårt og tilbringe natten og
hele dagen [i Salt Lake City] for å være på møtene til president-
skapet og apostlene i to eller tre timer, men han gikk aldri glipp
av et eneste møte.

Jeg sa til ham en dag: «Det er utrolig at du er så beredvillig og
alltid tilstede på møtene våre.»

Han sa: «Jeg ønsker ikke å gå glipp av noen inspirasjon fra
Herren. Jeg ønsker ikke at Herrens ånd skal komme til meg
gjennom en annen. Jeg ønsker å ta del i den og føle den og opp-
leve den og kjenne den selv.»18

Gjennom troens bønn blir både lærere 
og elever oppbygget og styrket.

Jeg ønsker, slik jeg alltid gjør når jeg taler til de hellige, at jeg
må nyte godt av deres tro og bønner, at den gode Ånd må være
tilstede hos oss, og at vi i fellesskap må bli oppbygget og styrket
i vår helligste tro ved å komme sammen… Jeg vet at noen tror
det er nesten fast takst for talerne å be om de helliges tro og bøn-
ner, men jeg vil si at jeg tror medlemmene i stor grad forsømmer
å be Herren velsigne og inspirere dem som skal tale. Ved anled-
ninger som denne gjør vi oss som regel skyldige i ikke å kon-
sentrere våre tanker og følelser om taleren og oppriktig og
ydmykt ønske at Herren må velsigne ham. Jeg innrømmer at jeg
selv av og til gjør meg skyldig i å glemme å be Herren velsigne
mine brødre med sin hellige Ånd når de taler.

Jeg vet av erfaring at ingen eldste, hvis han har et oppriktig
ønske om å være til nytte for de hellige, reiser seg for å tale til
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dem uten at han virkelig ønsker deres tro og bønner… Som svar
på de forsamlede helliges bønner vet jeg at Gud vil velsigne meg
og andre som står foran dere fra tid til annen for å fortelle dere
om de oppgaver og forpliktelser dere skylder deres Skaper.19

Når vi går til våre møter, skulle vi gå med en bønn i hjertet om
at Herren vil inspirere dem som skal tale, med sin Ånd. Og når
de har talt til oss ved hans Ånds inspirasjon, skulle vi gå derfra
med en beslutning, med et ønske, med en bønn om at vi virke-
lig skal ta til oss det vi har hørt, og omsette det i handling.20

Jeg har aldri opplevd noen glede eller lykke eller fred som kan
sammenlignes med den glede, lykke og fred jeg har følt når folk
som har hørt meg forkynne Jesu Kristi evangelium, har kommet
til meg og sagt at de har fått et vitnesbyrd om dette verks gud-
dommelighet, at ordene som kom fra mine lepper, hadde gitt
dem kunnskap om at livets og frelsens plan var blitt gjengitt til
jorden på ny. Jeg tror ikke det er noe i hele verden som kan
sammenlignes med den gleden et menneske føler når det forstår
at det har vært et redskap i den levende Guds hender til å nå
frem til et ærlig hjerte og vekke kjærlighet til Gud og et ønske om
å tjene ham.21

Forslag til studium og drøftelse

• Hvorfor er det nødvendig å undervise om evangeliets grunn-
leggende prinsipper «om og om igjen»? Hvilken nytte har du
hatt av hyppig gjentakelse av evangeliets prinsipper?

• Hvilke anledninger har vi til å undervise i evangeliet? Hvorfor
er det viktig når vi forbereder oss til å undervise, å erkjenne
vår svakhet for Herren?

• Hva betyr det å undervise ved Den hellige ånds inspirasjon?
(Se også 2. Nephi 33:1, L&p 50:13-22, 100:5-8.) Hva kan vi
gjøre for å motta Åndens veiledning når vi underviser? (Se
også Alma 17:2-3, L&p 11:18-21, 42:14.)

• Hvilket ansvar har vi når vi lytter til andre som underviser i
evangeliet? Hvordan påvirker vår mottakelighet det vi opple-
ver i klassene i Kirken? Hvordan kan vår mottakelighet påvirke
læreren og andre i klassen?
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• Hva kan lærere gjøre for å oppmuntre klassens medlemmer til
å delta i leksjonene?

• Hvordan har Kirkens møter hjulpet deg å vokse åndelig?
Hvorfor er det vår plikt å be for dem som underviser på
Kirkens møter?

• Hva kan vi gjøre for å anvende det vi har lært i dette kapitlet,
med tanke på vårt videre studium av president Grants lære-
setninger?

Noter
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«Da Faderen og Sønnen viste seg for profeten Joseph Smith tidlig på våren i 1820, 

ble den største av alle evangelieutdelinger innvarslet.»



Profeten Joseph Smiths misjon

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hviler
trygt på Guds åpenbaringer som ble gitt gjennom

profeten Joseph Smith.

Fra Heber J. Grants liv

Heber J. Grants vitnesbyrd om profeten Joseph Smith ble til i
ung alder ved at hans mor og hennes venninne Eliza R. Snow
fortalte ham om sine personlige erfaringer med profeten. Hans
vitnesbyrd om profeten ble også påvirket av vitnesbyrdene til
presidentene Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff,
Lorenzo Snow og Joseph F. Smith – menn som hadde kjent
Joseph Smith personlig. President Grant sa: «På grunn av min
mors og hundrevis av andres vitnesbyrd som kjente profeten
Joseph, samt Guds ånds åpenbaringer til meg, vet jeg at Joseph
Smith var en Guds profet.»1

Gjennom hele sitt virke som apostel og som Kirkens president
elsket Heber J. Grant å vitne om profeten Joseph Smith og evan-
geliets gjengivelse. Han erklærte: «Ingen har noensinne hatt
større ekte glede av å vitne om sin kunnskap om at Gud lever og
at Jesus er Kristus og at Joseph Smith er Guds profet, enn jeg har
hatt. Jeg fryder meg over det.»2

Mens eldste Grant var medlem av De tolv apostlers quorum,
bidro hans vitnesbyrd om profeten Joseph til at hans halvbror
Fred ble omvendt. Fred «hadde vært likeglad, likegyldig og egen-
sindig, og hadde ikke vist noen interesse for Jesu Kristi evange-
lium».3 Eldste Grant satt i Salt Lake tabernakel en dag og
forberedte seg på å tale, da han så Fred komme inn i bygningen.
Han fortalte:

11
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«Da … jeg så Fred i tabernaklet for første gang og forsto at han
søkte Gud for å få lys og kunnskap om dette verks guddomme-
lighet, bøyde jeg hodet og ba om at hvis jeg ble anmodet om å
tale til forsamlingen, så måtte Herren inspirere meg ved sin Ånds
åpenbaring til å tale slik at min bror måtte erkjenne for meg at
jeg hadde talt utover mine naturlige evner, at jeg var blitt inspi-
rert av Herren. Jeg forsto at hvis han kom med en slik innrøm-
melse, ville jeg være i stand til å påpeke for ham at Gud hadde
gitt ham et vitnesbyrd om dette verks guddommelighet.»

Da det ble hans tur til å tale, gikk eldste Grant til talerstolen
og åpnet en bok som holdepunkt for talen han hadde forberedt.
Så sa han til forsamlingen: «Jeg kan ikke si hvorfor, men aldri før
i hele mitt liv har jeg ønsket Herrens inspirasjon så sterkt som
jeg gjør i dag.» Han «ba om de tilstedeværendes tro og bønner»
og fortsatte med sin egen stille bønn om inspirasjon. Da han
hadde talt i 30 minutter, gikk han tilbake til plassen sin. Han for-
talte senere:

«Da jeg satte meg etter talen, husket jeg at boken min fortsatt
lå åpen på talerstolen. President George Q. Cannon [førsteråd-
giver i Det første presidentskap] satt rett bak meg … og jeg hørte
ham si til seg selv: ”Gud være lovet for det mektige vitnesbyrdet!”
Da jeg hørte det, husket jeg at jeg hadde glemt den talen jeg
hadde tenkt å holde, og tårene strømmet fra øynene som regn,
og jeg hvilte albuene på knærne og la hendene over ansiktet, slik
at de som satt ved siden av meg, ikke kunne se at jeg gråt som et
barn. Da jeg hørte George Q. Cannons ord, visste jeg at Gud
hadde hørt og besvart min bønn. Jeg visste at min brors hjerte
var rørt.

Jeg [hadde] viet mine 30 minutter nesten helt og holdent til å
bære vitnesbyrd om min kunnskap om at Gud lever, at Jesus er
Kristus og om profeten Joseph Smiths store og forunderlige
arbeid, og jeg vitnet om den kunnskapen Gud hadde gitt meg om
at Joseph Smith virkelig var den sanne og levende Guds profet.

Neste morgen kom min bror inn på kontoret mitt og sa:
“Heber, jeg var på et møte i går og hørte deg tale.”

Jeg sa: “Det er første gang du noensinne har hørt din bror tale,
antar jeg?”
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“Å, nei,” sa han, “jeg har hørt deg mange ganger. Jeg kommer
vanligvis sent og går opp på galleriet. Jeg går ofte ut før møtet er
over. Men du har aldri talt slik du gjorde i går. Du talte utover
dine naturlige evner. Du var inspirert av Herren.” Det var nøy-
aktig de samme ordene som jeg hadde brukt dagen før i min
bønn til Herren!

Jeg sa til ham: “Ber du fremdeles for å få et vitnesbyrd om
evangeliet?”

Han sa: “Ja, og jeg holder på å bli gal.”

Jeg spurte: “Hva talte jeg om i går?”

Han svarte: “Du vet hva du talte om.”

Jeg sa: “Kan ikke du fortelle meg det?”

“Du talte om profeten Joseph Smiths guddommelige misjon.”

Jeg svarte: “Og jeg talte utover mine naturlige evner. Du har
aldri noensinne hørt meg tale slik jeg talte i går. Venter du at
Herren skal komme med en klubbe og slå deg ned? Hvilket
annet vitnesbyrd ønsker du om Jesu Kristi evangelium enn at en
mann taler utover sine naturlige evner og under Guds inspira-
sjon når han vitner om profeten Joseph Smiths guddommelige
misjon?”

Følgende sabbat anmodet han meg om å bli døpt.»4

Heber J. Grants læresetninger

Gud gjenga evangeliets fylde gjennom profeten Joseph Smith.

Budskapet Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har til ver-
den, er at Gud lever, at Jesus Kristus er hans Sønn, og at de viste
seg for gutten Joseph Smith og lovet ham at han skulle være et
redskap i Herrens hender til å gjengi det sanne evangelium til
verden.5

Etter [Jesu] korsfestelse og etter at apostlene han hadde valgt,
var døde – de led martyrdøden forårsaket av mennesker som
motsatte seg de sannheter han forkynte – så det ut til at hans
misjon og virksomhet hadde vært en fiasko. Men etter hvert som
tiden gikk og kristendommens læresetninger ble bedre forstått,
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vendte tenksomme menn seg til ham som sin kilde til lys og
styrke. Slik bevarte de troen på hans misjon og virke, noe som
førte til at kristendommen ble den dominerende innflytelse på
verdens sivilisasjon og utvikling.

Etter som tiden gikk, oppsto det uenighet i den opprinnelige
kirke. Lovene som styrte den kirken Forløseren hadde opprettet,
ble krenket, ordinansene endret og den evige pakt brutt [se
Jesaja 24:5]. Menneskene begynte å undervise i egne doktriner
[se Matteus 15:9], en form for gudsdyrkelse ble opprettet som
ble kalt kristendom, men den var uten Guds kraft som kjenne-
tegnet den opprinnelige kirken. Åndelig mørke dekket jorden og
belgmørke menneskesinnet [se Jesaja 60:2].

Så kom en annen epokegjørende periode i verdens historie.
Tiden var kommet som var forutbestemt av Herren og forutsagt
av hans profeter, da en ny evangelieutdeling skulle innledes, da
Guds rikes evangelium skulle gjengis og forkynnes i hele verden,
som et vitnesbyrd for alle mennesker før enden skal komme.

Igjen frydet himlene seg, igjen meddelte himmelske personer
Faderens vilje til hans barn som er her på jorden, og mennesker
gledet seg da tidenes fyldes evangelieutdeling ble innledet.

Joseph Smith var den personen som Herren så egnet til å
begynne det store verk i de siste dager. Faderen og Sønnen viste
seg for ham i et himmelsk syn, det evigvarende prestedømmets
nøkler ble overdratt til ham, med myndighet til å overdra dem til
andre, med løfte om at prestedømmet aldri skulle tas bort fra
jorden igjen før Faderens hensikter var oppfylt.6

Jeg har møtt mennesker på mange steder som har studert vår
tro. Noen av dem sier: «Jeg kunne akseptert alt dere forkynner,
om det ikke hadde vært for denne Joseph Smith. Om dere bare
kunne eliminere ham!»

Dagen kommer aldri da vi vil gjøre det. Vi kunne like gjerne
utelate Jesus Kristus, den levende Guds Sønn. Enten så Joseph
Smith Gud og talte med ham, og Gud selv presenterte virkelig

Jesus Kristus for gutten Joseph Smith, og Jesus Kristus fortalte

Joseph Smith at han skulle være redskapet i Guds hender til å
gjengi til jorden Jesu Kristi sanne evangelium – eller så er den
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såkalte mormonisme en myte. Og mormonismen er ingen myte!
Den er Guds kraft til frelse. Den er Jesu Kristi Kirke, opprettet
under hans veiledning, og all vantro i verden kan ikke endre de
grunnleggende kjensgjerninger forbundet med Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige.

Enhver siste-dagers-hellig tror at Gud viste seg for gutten
Joseph Smith, og enhver siste-dagers-hellig tror at Gud selv pre-
senterte Jesus Kristus for gutten Joseph Smith som: «Min elskede
Sønn. Hør ham!» [Joseph Smith – Historie 1:17.]7

Denne kirkens hele grunnvoll hviler trygt på den levende
Guds inspirasjon gjennom profeten Joseph Smith.8

Joseph Smiths første syn markerte begynnelsen til 
«et underlig og forunderlig verk».

Det mest storslåtte som noensinne har hendt i verdens histo-
rie siden Frelseren selv levde på jorden, er at Gud fant det belei-
lig å besøke jorden sammen med sin elskede, enbårne Sønn, vår
Forløser og Frelser, og vise seg for gutten Joseph.9

Herrens herlighet overskygget Joseph Smith, og Gud selv, i sin
herlighet og storhet, åpenbarte seg i et syn sammen med sin
enbårne Sønn, Jehova, og med sin egen røst utpekte han Joseph
Smith til det redskap hvorved den største av alle evangelieutde-
linger skulle innvarsles.

Det skjedde ikke med brask og bram, med praktutfoldelse
eller dramatikk. Det var en enkel, høytidelig stund, overordent-
lig herlig og gripende utover enhver beskrivelse.

Herrens røst, som hadde vært taus i uminnelige tider, ble igjen
hørt. Igjen lød det guddommelige budskap, som så ofte gjentas:
«Dette er min elskede Sønn. Hør ham!» Faderens og hans
enbårne Sønns personligheter ble igjen åpenbart så mennes-
kene kan få kjenne dem slik de er.10

Begivenheten markerer begynnelsen til «et stort og forunder-
lig verk», som profeten Jesaja forutsa [se Jesaja 29:13-14], som
Daniel bekreftet [se Daniel 2:29-44], og som åpenbareren
Johannes også forutsa [se Johannes’ åpenbaring 14:6-7]. Det
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personlige besøket av Faderen og Sønnen, da Joseph ble valgt til
å være leder for tidenes fyldes evangelieutdeling, markerte
begynnelsen av dette verk. Deretter fulgte besøk av engler og
andre hellige budbringere som overdro prestedømmets krefter
til Joseph, myndigheten til å handle i Guds navn – for å introdu-
sere Jesu Kristi evangelium for menneskeheten ved guddomme-
lig myndighet og ved guddommelig veiledning organisere og
opprette den sanne Kristi kirke i de siste dager.11

I ydmykhet og fullt klar over det ansvar dette innebærer, bærer
vi vitnesbyrd for hele verden om at da Faderen og Sønnen viste
seg for profeten Joseph Smith tidlig på våren i 1820, ble den
største av alle evangelieutdelinger innvarslet, en lysets evange-
lieutdeling, som ble sendt fra Guds nærhet, som opplyste men-
neskenes sinn og ga større intelligens og kunnskap, som er Guds
herlighet.12

Prestedømmets nøkler ble gjengitt 
gjennom profeten Joseph Smith.

«Vi tror at en mann må kalles av Gud, ved profeti og ved hånd-
spåleggelse av dem som har myndighet, for å kunne forkynne
evangeliet og forrette dets ordinanser.» [5. trosartikkel.]

Og vi kunngjør for hele verden … at vi har denne myndighet.
Vi kunngjør at den samme mann som døpte verdens Frelser,
kjent som døperen Johannes, kom til jorden, la sine hender på
Joseph Smiths og Oliver Cowderys hoder, og han ga dem Det
aronske, eller det mindre, prestedømme, som har myndighet til
å døpe. Etter å ha ordinert dem ba han dem døpe hverandre, og
han lovet dem at Peter, Jakob og Johannes, den Herre Jesu Kristi
apostler, som ledet Kirken etter korsfestelsen, skulle besøke
dem senere og skjenke dem apostelembedet, Det melkisedek-
ske, eller høyere, prestedømme.

Vi kunngjør for hele verden at de virkelig kom og at vi har
mottatt denne myndighet, og all verdens vantro kan ikke endre
det faktum at disse to besøk fant sted – disse to ordinasjoner.
Hvis disse tingene er et faktum, kan ikke vantro endre dem. Og
vi kunngjør at dette er et faktum.13
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Gjenopprettelsens frukter vitner om Joseph Smiths misjon

Det største bevis på guddommeligheten av det første syn, så
vel som av besøkene av engler og andre budbringere til profeten
Joseph etter Det første syn, er de praktiske resultater av budska-
pene som ble gitt og av myndigheten som ble overdratt.
Evangeliet er gjengitt til jorden i sin renhet. Den fantastiske opp-
tegnelsen om oldtidens folk på dette kontinent, Mormons bok,
ble bragt frem fra sitt skjulested i Cumorah-høyden. Den inne-
holder evangeliets fylde slik vår Herre og Frelser, Jesus Kristus,
forkynte det på dette amerikanske kontinent. Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige ble organisert 6. april 1830 i byen Fayette i
Seneca County i New York, og har vokst … tross den forfølgelse
og de hindringer den stadig har opplevd.14

Når vi stopper opp og tenker på det fantastiske arbeidet som
profeten Joseph utførte, undres jeg noen ganger hvordan noe
intelligent menneske kan ta for seg denne mannens liv, vite om
hans fengselsopphold, at han ble jaget, forfulgt, smurt inn med
tjære og fjær, at han ble dømt til døden, og så lese alt det fantas-
tiske vi har i Lære og pakter, uten å unngå å anerkjenne Herrens
inspirasjon i alt han utrettet.

Jeg kan ikke forstå hvordan noe intelligent menneske kan tro
at noen kunne ha produsert Mormons bok uten Herrens hjelp,
denne boken som nå har vært tilgjengelig for oss i over hundre
år og som har bestått prøven hele denne perioden, til tross for
den latterliggjørelse den har vært gjenstand for av en eller flere
grunner. Denne boken, som ble oversatt av Joseph Smith som
var et Herrens redskap, fremstår i dag som helt uforlignelig. Den
er i dag den beste misjonæren vi har til å forkynne dette evan-
gelium. Intet annet kan sammenlignes med den.15

Kirken er … et underlig og forunderlig verk. Det finnes ikke
noe annet som den i hele verden, fordi Jesus Kristus, Guds Sønn,
opprettet den og er overhode for den, fordi Jesus Kristus viste
seg for profeten og Oliver Cowdery og andre, og fordi Gud som
svar på bønn har gitt mennesker over hele den vidstrakte jord
der evangeliet er bragt, personlig kunnskap og vitnesbyrd om
guddommeligheten av det verk som vi er engasjert i.16
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Fjellet der Herrens hus står er blitt grunnfestet på toppen av
fjellene, og folk fra alle nasjoner har strømmet til det [se Jesaja
2:2]. Fordi Herren har velsignet deres arbeid, har de lagt ørke-
nen under seg og fått den til å blomstre som en rose. Øde steder
gleder seg på grunn av dem. [Se Jesaja 35:1.] Byer har blitt bygd,
vannkilder har brutt frem og gitt liv til det tørre land, musikk og
barnestemmer høres i gatene der det i uminnelige tider var øde
og stille.

Templer har blitt oppført hvor forløsningens arbeid har blitt
utført for utallige hærskarer av levende og døde…

Når vi ser tilbake på den tiden da Kirken ble organisert, noe
som fant sted under de mest beskjedne og for verden upåaktede
omstendigheter, og følger dens historie gjennom forfølgelse, fat-
tigdom og nød, kan det da nektes for at et stort og forunderlig
verk har blitt utført, at Herrens løfter har blitt oppfylt og at hans
evne til å fullføre det han har fore, [har blitt] tilkjennegitt?

Ære og herlighet være tilskrevet Gud vår Fader, gjennom Jesus
Kristus, hans Sønn, for evig, for han er opphavet til alt.17

Dette Jesu Kristi evangelium som jeg har sluttet meg til og
som dere har sluttet dere til, er virkelig livets og frelsens plan,
som igjen har blitt åpenbart til jorden. Det er det samme evan-
gelium som ble forkynt av vår Herre og Mester Jesus Kristus…

Jeg vet at Gud lever. Jeg vet at Jesus er Kristus. Jeg vet at
Joseph Smith var en Guds profet. Jeg har rakt frem min hånd. Jeg
har plukket evangeliets frukt. Jeg har spist av den, og den er søt,
ja, søtere enn alt som er søtt. Jeg vet at Gud valgte sin profet
Joseph Smith og ga ham instruksjoner og myndighet til å opp-
rette dette verk, og at Joseph Smiths kraft og innflytelse nå mer-
kes slik engelen [Moroni] lovet. Hans navn er kjent på godt og
ondt over hele verden [se Joseph Smith – Historie 1:33], men
bare på ondt blant dem som baktaler ham. De som kjenner ham,
de som kjenner hans læresetninger, vet at han levde et rent liv
og at hans læresetninger virkelig er Guds lov…

Jeg sier igjen: Dette er det samme evangelium som ble forkynt
av vår Herre og Mester Jesus Kristus, som han ga sitt liv som et
vitnesbyrd for, og vår egen profet og patriark [Joseph og Hyrum
Smith] ga også sitt liv for det som et vitnesbyrd om guddomme-
ligheten av det verk som vi er engasjert i. Den såkalte mormo-
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nismen er virkelig den Herre Jesu Kristi evangelium. Gud har gitt
meg et vitnesbyrd om dette.18

Forslag til studium og drøftelse

• Hvorfor er et vitnesbyrd om profeten Joseph Smith en nød-
vendig del av et vitnesbyrd om evangeliet?

• Hvordan får vi et personlig vitnesbyrd om guddommeligheten
av Joseph Smiths misjon? Hva har styrket ditt vitnesbyrd om
profeten Joseph Smith?

• Hvilken betydning har et vitnesbyrd om profeten Joseph
Smith for vårt daglige liv?

• Hvilke sannheter lærer du om vår himmelske Fader og Jesus
Kristus når du tenker på beretningen om Det første syn? (Se
Joseph Smith – Historie 1:11-20.) Hvordan hjelper det deg å
vite at «Gud fant det beleilig å besøke jorden sammen med sin
elskede, enbårne Sønn»?

• Hvordan er de siste dager «en lysets evangeliutdeling»? Hvilke
tegn på lys ser du i verden i dag?

• Hvorfor var det nødvendig at prestedømmet skulle gjengis?
Hvilke velsignelser kan vi nyte godt av i dag på grunn av pres-
tedømmets gjengivelse?

• Hvordan gir gjenopprettelsens budskap oss håp i en urolig
verden?
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Frelseren sa: «Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. 

Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare

meg for ham» (Johannes 14:21).



Vandre på den sti som fører 
til evig liv

Når vi oppriktig streber etter å etterleve evangeliet 
og la vårt liv kretse om det som hører Gud til, holder 

vi oss trygt på den vei som fører til evig liv.

Fra Heber J. Grants liv

I sine generalkonferansetaler oppfordret president Heber J.
Grant stadig de hellige til å holde seg på den rette og smale sti
som fører til evig liv. Han advarte dem stadig mot faren ved å pri-
oritere feil og bli lokket bort fra det som er av størst verdi. «Vi
kan stenge oss ute fra Herrens velsignelser ved å holde for fast
ved det som hører denne verden til,» sa han. «Vi kan komme til
å ofre evige rikdommer – bytte dollar mot småmynter, så å si.»1

For å illustrere betydningen av å anerkjenne og søke det som
er av evig verdi, fortalte president Grant ofte om en trofast siste-
dagers-hellig søster som syntes han hadde en «fryktelig stygg»
koffert. Hun ønsket at noen ville gi ham «en pen koffert med et
respektabelt utseende». Det hun ikke forsto, var at president
Grants koffert var verd mange penger, og at han hadde fått den
av forretningskolleger som et tegn på stor aktelse. «Hun visste
ikke hvor verdifull den var,» forklarte president Grant. Den type
koffert hun foretrakk, var derimot av betydelig dårligere kvalitet.
President Grant sammenlignet denne gode søsterens «feilvurde-
ring» med den måten verden mislykkes i å forstå det gjengitte
evangeliums sannheter. «De kjenner ikke sannheten,» sa han.
«De forstår ikke verdien av Jesu Kristi evangelium.»2

President Grant sa: «Hva er evangeliet? Det er livets og frelsens
plan. Det er mer verdifullt enn selve livet. Det er ikke til å undres
over at vi er rede og villige til å ofre for evangeliet når vi forstår
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hva det betyr hvis vi etterlever det.»3 Dette var en rettesnor for
ham. Til tross for hans mange evner og interesser lot han ikke
mindre saker forkludre hans syn på det som var viktigst.
Eksempelvis førte hans dyktighet til stor anseelse i utallige pro-
sjekter i yrkessammenheng. Han frydet seg over å delta i kon-
kurransesport, spesielt tennis og golf. Han var glad i teater og
opera. Han elsket å lese, satte pris på naturen og var sosial av
seg. Han var aktiv i politikk. Han hadde en utstrakt reisevirk-
somhet i forbindelse med oppgaver i Kirken og i forretningslivet,
og han og hans familie frydet seg over nye steder og opplevelser.
På grunn av sin iver og tjeneste mottok han mange utmerkelser.
Men hans aktiviteter, fremtredende stilling og suksess avledet
ham ikke fra den stien som fører til evig liv.

Hans råd om å vandre på den rette og smale sti var enkelt og
likefrem. Han lærte ganske enkelt de hellige å gjøre sin plikt – å
holde budene. Han erklærte: «Jeg sier til alle siste-dagers-hellige:
Hold Guds bud. Det er mitt grunnprinsipp – bare disse få
ordene: Hold Guds bud!»4

Heber J. Grants læresetninger

Hvis vi elsker Herren, er vårt store mål i 
livet å tjene ham og holde hans bud.

I Matteus kapittel 22 finner vi følgende:

«Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på
saddukeerne, samlet de seg om ham.

Og en av dem, en lovlærd, fristet ham og sa:

Mester! Hvilket bud er det største i loven?

Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt
hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.

Dette er det største og første bud.

Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.

På disse to bud hviler hele loven og profetene.» [Matteus
22:34-40.]

Jo lenger jeg lever, jo mer jeg studerer evangeliet, jo mer jeg
kommer i kontakt med mennesker, desto større inntrykk gjør
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sannheten i disse Frelserens ord som jeg nettopp har lest for
dere, på meg. Hvis vi virkelig elsker Herren vår Gud av hele vårt
hjerte, av hele vår sjel og av all vår forstand, ville det ikke være
nødvendig fra tid til annen å minne vårt folk på at de må holde
Herrens bud. Det ville være en glede for dem å tjene Gud og
holde hans bud. Vi er blitt fortalt at der et menneskes skatt er,
der vil også vedkommendes hjerte være [se Matteus 6:21], og
hvis vi elsket Herren av hele vårt hjerte, hele vår sjel og all vår
forstand, ville det å tjene ham være vårt store mål, og den skatt
vi ville arbeide for å oppnå, ville være hans kjærlighet. Hvis vi
fulgte det annet bud om å elske vår neste som oss selv, … ville
våre uoverensstemmelser avgjøres i all vennskapelighet… Det
ville nesten være [unødvendig] å be medlemmene om offerga-
ver, oppfordre dem til å være rundhåndet, være gavmilde, å gå
inn for sin nestes ve og vel.5

Når vi holder budene, velsigner Herren 
oss og hjelper oss i vårt arbeid.

Vi er blitt fortalt at tro uten gjerninger er død, at slik legemet
uten ånd er dødt, så er også tro uten gjerninger død [se Jakobs
brev 2:17, 26], og jeg beklager å si at det er mange som hevder
å være siste-dagers-hellige, som er åndelig døde.

Vi spør oss selv mange ganger: Hvorfor gjør denne mannen
fremgang i livets og frelsens plan, mens hans nabo, som er like
intelligent og har like store evner og tilsynelatende samme vit-
nesbyrd og styrke, kanskje større styrke, står stille? Jeg skal for-
telle dere hvorfor. Den ene holder vår himmelske Faders bud,
mens den andre ikke holder dem. Frelseren sier at den som hol-
der hans bud, er den som elsker ham, og den som holder Guds
bud, skal elskes av Faderen, og Frelseren sier han vil elske ved-
kommende og åpenbare seg for ham [se Johannes 14:21].

Herren sier oss også at de som hører hans ord og gjør etter
dem, skal sammenlignes med en forstandig mann som bygde sitt
hus på fjellgrunn, og da regnet skylte ned og flommen kom og
vindene blåste og slo mot dette huset, falt det ikke, for det var
grunnlagt på fjell. Men de som på den annen side hørte hans ord
og ikke gjorde etter dem, sammenlignet Frelseren med en ufor-
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standig mann, som bygde sitt hus på sand, og da regnet skylte
ned og flommen kom og vindene blåste og slo mot dette huset,
falt det, og fallet var stort. [Se Matteus 7:24-27.] Det er mange
siste-dagers-hellige som bygger sitt hus på sand. De unnlater å
utføre vår himmelske Faders befalinger som vi får fra tid til
annen gjennom hans inspirerte tjenere.

Hvis vi har evangeliet (og vi vet at vi har det), sier jeg til hver
eneste siste-dagers-hellig som ønsker å vokse og utvikle seg i
evangeliet, at han må holde Guds bud. Når vi holder Guds bud
og fører et gudlignende liv, blir vi fylt av nestekjærlighet, lang-
modighet og kjærlighet til våre medmennesker, og vi vokser og
utvikler oss i alt som skal til for å gjøre oss edle og gudlignende.
Vi oppnår også kjærlighet og tillit fra menneskene rundt oss. Det
er ved å utføre de vanlige, enkle hverdagens plikter vi blir pålagt,
at vi vil vokse i Guds ånd.6

Jeg fryder meg overmåte over Jesu Kristi evangelium som har
blitt åpenbart i vår tid, og jeg ønsker oppriktig at jeg må være i
stand til, sammen med resten av de siste-dagers-hellige, å inn-
rette mitt liv slik at mitt sinn aldri formørkes, at jeg aldri vil
avvike fra sannheten eller bryte noen av paktene som jeg har inn-
gått med Herren. Jeg ønsker oppriktig å kjenne min himmelske
Faders sinn og vilje og å ha evne og karakterstyrke til å utføre
denne i livet. Jeg har det samme ønsket for alle siste-dagers-hel-
lige. Jeg forstår fullt ut det faktum at Gud vil velsigne og hjelpe
oss i vårt arbeid i forhold til vår flid, trofasthet og ydmykhet når
det gjelder å holde hans bud. Og det er enhvers plikt å søke
Herren oppriktig for å lære hans veier.7

På grunn av Herrens godhet og forutseenhet vil alle som etter-
lever Jesu Kristi evangelium, før eller senere motta det dyrebare
som kalles et vitnesbyrd om hans evige natur, et vitnesbyrd om
guddommeligheten av det arbeid vi er med i.

Det er ingen andre som ofrer slik vi gjør, men for oss er det
ikke noe offer, men et privilegium – privilegiet lydighet, privile-
giet å inngå samarbeid med vår Fader i himmelen og oppnå de
store velsignelser som er lovet dem som elsker ham og holder
hans bud.8
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Intet hinder er uoverkommelig når Gud befaler og vi adly-
der… Nephi [sa]: «Jeg vet at Herren ikke gir menneskenes barn
noen befaling uten at han åpner en utvei for dem, så de kan
utføre det han befaler dem.» [1. Nephi 3:7.] La oss innse dette
og at å holde Guds bud vil gi oss hans Ånds lys og inspirasjon.
Da vil vårt hjertes ønske være å kjenne Herrens sinn og vilje, og
vi vil be om styrke og evne til å gjøre hans vilje, og derved følger
vi i vår Herre og Mester Jesu Kristi fotspor.9

Når vi gjør vår plikt og vokser i tro og vitnesbyrd, kan
ikke motstanderen lede oss på villspor.

Djevelen er rede til å blinde våre øyne med det som hører ver-
den til, og han vil gladelig berøve oss evig liv, den største av alle
gaver. Men dette er ikke djevelen gitt, og ingen makt vil noen-
sinne gis ham til å overvinne en siste-dagers-hellig som holder
Guds bud. Ingen makt er gitt menneskesjelenes motstander til å
ødelegge oss hvis vi gjør vår plikt. Hvis vi ikke er absolutt ærlige
overfor Gud, da lar vi vår beskyttelse falle, da har vi ødelagt en
del av festningsverket som beskytter oss, og djevelen kan komme
inn. Men intet menneske som har hatt kunnskap om sannheten,
som har utført sine plikter, som har holdt Visdomsordet, som har
betalt sin tiende, som har utført sine kall og oppgaver i sitt
embede og kall i Kirken, har noen gang tapt vitnesbyrdet om
evangeliet eller noen gang vendt seg til høyre eller venstre.

Det er enkelte som alltid ber om å få vite hva Herren ønsker
av dem, og som ser ut til å nøle av den grunn. Jeg er helt over-
bevist om at alt Herren ønsker av deg og meg og enhver annen
mann og kvinne i Kirken, er at vi skal utføre hele vår plikt og
holde Guds bud.10

Hvis dere viser meg en mann som er tilstede på sine quorums-
møter, som utfører sine plikter i wardet han tilhører, som ærlig
betaler sin tiende, så vil jeg vise dere en mann som er full av
Guds ånd og som vokser og styrkes i vitnesbyrdet om evangeliet.
Hvis dere på den annen side viser meg en mann som har sett
engler, som har fått fantastiske tilkjennegivelser, som har sett
djevler bli kastet ut, som har gått til jordens ender og forkynt
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evangeliet, og likevel unnlater å holde Guds bud, da vil jeg vise
dere en mann som kritiserer Herrens salvede og finner feil ved
det presidenten gjør, med hvor han går, hva han involverer seg i
og hvordan han leder Kirken…

Dere vil oppdage at de som ikke gjør sin plikt, alltid klager
over noen som gjør det, og de kommer med unnskyldninger for
seg selv. Jeg har aldri opplevd at en mann som har holdt Guds
bud, har rettet noen kritikk mot måten Kirken ledes på. Når man
forsømmer sin plikt og ikke holder Guds bud, blir sinnet for-
mørket og Herrens ånd trekkes tilbake. Dette kan vi lese i Lære
og pakter: «For enskjønt et menneske kan ha mange åpenba-
ringer og ha kraft til å gjøre mange mektige gjerninger, må han
allikevel, hvis han roser seg av sin egen styrke og holder Guds
råd for intet og følger sin egen viljes tilskyndelser og kjødelige
lyster, falle.» [L&p 3:4.]11

Jeg tenker så praktisk at når en siste-dagers-hellig forteller
meg at han vet at han er engasjert i Guds verk, at han vet at dette
er Herrens verk, at han vet at Joseph Smith var en inspirert pro-
fet, at han vet at mennene som står i spissen for Kirken i dag, er
Guds inspirerte tjenere, og denne mannen i det hele tatt ikke
vier de tydelige, enkle plikter noen oppmerksomhet, disse som
han undervises om dag ut og dag inn, måned etter måned, år
etter år – da har jeg ikke stor tro på en slik mann.12

Det er ingen fare for at en mann eller kvinne skal miste sin tro
på denne kirken hvis han eller hun er ydmyk og ærbødig og gjør
sin plikt. Jeg har aldri hørt at en slik person har mistet sin tro.
Ved å gjøre vår plikt øker troen inntil den blir fullkommen
kunnskap.13

Jeg har sett menn og kvinner falle fra Kirken, og nesten uten
unntak har jeg sett at dette frafallet har kommet gradvis.

Når du hele tiden gjør din plikt, er det som å stå foran en
rekke stolper, og alle stolpene står i rett linje. Men går du ett steg
til siden, virker det som stolpene ikke lenger står rett. Jo lenger
du går bort fra den rette linjen, desto skjevere ser det ut til at
stolpene står. Det er pliktens rette og smale sti som leder deg og
meg tilbake til Guds nærhet.14
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Budene forbereder oss til å leve sammen 
med vår himmelske Fader.

Herren, som vet hva som er best for deg og meg og for alle,
har gitt oss lover, og hvis vi er lydige mot dem, vil de gjøre oss
mer lik Gud, de vil dyktiggjøre oss, kvalifisere oss og forberede
oss til å komme tilbake og bo i vår himmelske Faders nærhet og
motta bifallsytringen: «Vel gjort, du gode og tro tjener!» [Matteus
25:21.]

Det er dette vi arbeider for.

Vi er i en skole, hvor vi dyktiggjør oss, kvalifiserer oss og for-
bereder oss slik at vi kan bli verdige og i stand til å komme til-
bake og bo i vår himmelske Faders nærhet, og en person som
hevder å vite at evangeliet er sant og så ikke etterlever det, hol-
der ikke Guds bud. En slik person vil aldri oppnå den styrke, den
kraft, den fremtredende stilling og den kapasitet i Kirken og
Guds rike som han eller hun ville oppnå hvis de var lydige mot
Guds lover.15

Den beste kursen er daglig å gjøre pliktene som kreves, etter
hvert som de melder seg. På denne måten belønnes et menneske
hele tiden mens det vandrer på stien som leder til frelse.16

I vår Skapers øyne er suksess svært ofte, faktisk nesten alltid,
nøyaktig det motsatte av det menneskene anser som suksess.
Svært ofte blir en mann som har tjent mye penger, betraktet som
en vellykket mann, men ingen oppmerksomhet rettes mot hvor-
dan han har skaffet seg sin rikdom eller hvordan han bruker den.
Han kan ha ødelagt alle de fineste følelsene i sin natur og berø-
vet seg det privilegium å bo sammen med sin Skaper i det neste
liv på grunn av sin konstante jakt etter denne verdens ting, som
ikke har noen varig verdi…

La oss alle gjøre vår himmelske Faders vilje i dag, så vil vi være
rede til morgendagens plikt, også til de kommende evigheter.
Glem aldri at det er den kostelige perle – evig liv – vi arbeider
for. Kun den som arbeider for å oppnå evig liv, oppnår suksess.17

Hvis vi undersøker livets og frelsens plan, hvis vi undersøker
budene som er gitt oss som Guds kirkes medlemmer, vil vi opp-
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dage at hvert eneste av disse budene er gitt i nettopp den hen-
sikt at vi skal ha nytte av dem, at vi kan bli opplært, at vi kan bli
kvalifisert og beredt til å komme tilbake og bo i vår himmelske
Faders nærhet. Disse pliktene og forpliktelsene er ment å gi oss
gudlignende karakteregenskaper. De er ment å gjøre oss til
guder og forberede oss og gjøre oss verdige til å bli vår Herre og
Frelser Jesu Kristi medarvinger, slik det er lovet at vi kan bli, og
bo sammen med ham i Gud den evige Faders nærhet i evighe-
tens utallige tidsaldre.

Hensikten med at vi er satt på denne jorden, er at vi kan
arbeide på en opphøyelse, at vi kan forberede oss til å komme
tilbake og bo hos vår himmelske Fader. Og vår Fader, som kjen-
ner menneskenes feiltrinn og mangler, har gitt oss visse bud vi
må adlyde, og hvis vi undersøker disse kravene og det som
påhviler oss, vil vi oppdage at alt er til vårt eget beste og vår frem-
gang. Livets skole som vi er plassert i og leksjonene som vår
Fader har gitt oss, vil gjøre oss nøyaktig slik han ønsker, slik at vi
kan bli rede til å bo hos ham.18

Her er grunnprinsippet, siste-dagers-hellige: La oss innse at
Gud er mektigere enn hele jorden. La oss innse at hvis vi er tro-
faste og holder Guds bud, vil hans løfter blir oppfylt til siste bok-
stav. For han har sagt at ikke en eneste bokstav eller tøddel skal
forgå før alt er oppfylt [se Matteus 5:18]. Problemet er at men-
neskesjelenes motstander formørker deres sinn. Han kaster støv,
så å si, i deres øyne, og de forblindes av denne verdens ting.
Menneskene legger seg ikke opp skatter i himmelen, hvor møll
og rust ikke tærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler [se
Matteus 6:19-20], men de trakter etter denne verdens gods, og
motstanderen får makt over dem.

Jeg sier til dere, siste-dagers-hellige, at den kostelige perle er
evig liv. Gud har sagt oss at den største av alle gaver han kan gi
menneskene, er evig liv [se L&p 14:7]. Vi arbeider for denne
store gaven, og den blir vår hvis vi holder Guds bud. Men det vil
ikke gagne oss bare å erklære og forkynne for jordens ender at
dette er evangeliet, men det vil gagne oss om vi gjør Guds vilje.19

Det aller viktigste for deg og meg er å finne ut om vi vandrer
på den rette og smale sti som fører til evig liv, og hvis vi ikke gjør
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det, hvori har vi latt motstanderen forblinde vårt sinn og lede oss
bort fra den stien som fører oss tilbake til Guds nærhet? Enhver
skulle søke sitt eget hjerte for å finne ut hvor de har feilet, og der-
etter skulle de flittig søke vår himmelske Fader for å få hjelp av
hans hellige Ånd, slik at de kan komme tilbake på den rette sti.20

Det har blitt sagt … at vi ikke gjør alt vi kan. Jeg tror ikke noen
mann lever opp til sine idealer, men hvis vi etter beste evne stre-
ver, arbeider og forsøker å forbedre oss hver dag, da gjør vi vår
plikt. Hvis vi søker å rette på våre egne feil, hvis vi lever slik at vi
kan be til Gud om lys, kunnskap og intelligens, og fremfor alt om
hans Ånd, så vi kan overvinne våre svakheter, da kan jeg fortelle
dere at vi er på den rette og smale vei som fører til evig liv. Da
trenger vi ikke frykte.21

Det er bare en sikker vei for de siste-dagers-hellige, og det er
pliktens vei. Det er ikke et vitnesbyrd alene, det er ikke fantas-
tiske tilkjennegivelser, det er ikke å vite at Jesu Kristi evangelium
er sant, at det er frelsesplanen – det er ikke virkelig å vite at
Frelseren er Forløseren, og at Joseph Smith var hans profet, som
vil frelse deg og meg. Men det er å holde Guds bud, å leve som
en siste-dagers-hellig.22

Forslag til studium og drøftelse

• Hvordan er lydighet «ikke et offer, men et privilegium»?
Hvordan blir det en glede å holde Guds bud hvis vårt hjerte er
fylt av kjærlighet til ham?

• Hvilken erfaring har du som bekrefter at Gud er bundet til å
oppfylle sine løfter når vi gjør som han befaler? (Se også L&p
82:10.)

• Hvordan kan feiloppfatning av hva som er suksess, føre oss
bort fra veien til evig liv?

• Hvilke sider ved vårt liv kan distrahere oss når det gjelder å
fokusere på det som hører Gud til? Hvordan kan vi forhindre
at disse vil forstyrre oss?

• Hvorfor skjer det ofte gradvis at vi forsømmer vår plikt? Hva
kan vi gjøre som vil hjelpe oss å forbli flittige og tapre når det
gjelder å gjøre vår plikt?
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• Hvilke hverdagsplikter påhviler alle Kirkens medlemmer?
Hvilke andre plikter er spesifikke for deg i din situasjon?

• Hvorfor er plikt den eneste sikre «sti for de siste-dagers-hellige»?
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Utholdenhet

Utholdenhet når det gjelder rettferdige ønsker, kan hjelpe
oss å utvikle talenter, nå åndelige mål og tjene andre.

Fra Heber J. Grants liv

Gjennom hele livet arbeidet Heber J. Grant flittig for å forbe-
dre seg. Han trodde at «alle kan forbedre seg fra dag til dag, fra
år til år, og få større evne til å utrette ting etter hvert som årene
kommer og årene går».1 Han ble kjent for sin utholdenhet, og det
ble sagt om ham at «han aldri kritiserte andres svakheter, men
gikk til krig mot sine egne».2 Han fortalte følgende historie om
da han en gang i ungdommen viste egenskapen utholdenhet:

«Da jeg meldte meg inn i en baseballklubb, spilte guttene som
var på min alder og eldre, på A-laget. De som var yngre enn meg,
spilte på B-laget, de som var enda yngre, på C-laget, og jeg spilte
sammen med disse. En av årsakene til dette var at jeg ikke kunne
kaste ballen fra ett fristed til et annet. En annen årsak var at jeg
manglet fysisk styrke til å løpe og slå godt nok. Når jeg tok imot
ballen, pleide guttene å rope: ”Kast den hit, din pyse!” Så mange
morsomheter gjorde mine yngre venner seg på min bekostning
at jeg lovet meg selv at jeg en dag skulle spille på topplaget som
skulle vinne Utah-mesterskapet.

Min mor tok inn losjerende på den tiden, og jeg pusset støv-
lene deres til jeg hadde spart opp en dollar som jeg kjøpte en
baseball for. Time etter time tilbragte jeg med å kaste den mot
låveveggen til naboen (Edwin D. Woolley). Dette fikk ham til å
omtale meg som den lateste gutten i trettende ward. Ofte verket
armen så jeg knapt kunne sove om kvelden. Men jeg fortsatte å
trene, og en dag greide jeg å komme med på B-laget i klubben
vår. Litt senere meldte jeg meg inn i en bedre klubb, og en dag
stilte jeg på topplaget som vant territorie-mesterskapet.
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Heber J. Grant utviklet egenskapen utholdenhet i ungdommen. Han sa senere: 

«Jeg kjenner ingen lett formel for å lykkes. Hold ut, hold ut, HOLD UT. 

Arbeid, arbeid, ARBEID – det er dette som teller i livets kamp.»

Ettersom jeg nå hadde oppfylt det løftet jeg hadde gitt meg selv,
trakk jeg meg tilbake fra baseballarenaen.»

President Grant innrømmet senere at han delvis hadde kastet
bort de «timene og dagene og ukene og månedene» han hadde
tilbragt med å kaste en baseball mot naboens låve. Han sa:
«Tankene melder seg om at jeg ikke … brukte tiden til det beste
jeg var i stand til å utrette… Men det var én ting jeg oppnådde
ved min karriere som baseballspiller, nemlig å innfri et løfte jeg
hadde gitt meg selv.»3

Den unge Heber J. Grant holdt også ut til han hadde lært å
spille kuler, hadde forbedret sine grammatikkunnskaper og fått
en nydelig håndskrift.

Fordi han i ung alder lærte hvilken styrke det er å være uthol-
dende, anvendte han prinsippet da han ble eldre. Eksempelvis
bestemte han seg for å lære å synge. Han mintes: «Fra jeg var ni
år gammel, prøvde jeg å synge. Jeg prøvde om og om igjen uten
særlig hell. De jeg var omkring 43 år, hadde jeg en privatsekre-
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tær med en vakker barytonstemme. Jeg sa til ham at jeg ville gi
hva som helst for å kunne synge rent. Han lo og sa: ”Alle som har
stemme og utholdenhet, kan synge.” Jeg utpekte ham straks til
min sanglærer.

Mine sangtimer begynte den kvelden. Etter to timers øvelse
kunne jeg ennå ikke synge én strofe fra sangen vi hadde øvd på.
Etter at jeg hadde øvd på den ene sangen mer enn fem tusen
ganger, ble det litt av en fiasko da jeg prøvde å synge den for
publikum. Jeg øvde på den i seks måneder til. Nå kan jeg lære en
sang på noen få timer.»4

President Grant tok sin kamp for å lære å synge med godt
humør, og han lot ikke sine feil eller andres latter og kritikk
avskrekke ham. I en tale til de unge i Kirken sa han:

«Da jeg lærte å synge, … øvde jeg en dag på [en bestemt] sang
tolv ganger i ett strekk. Den har tre vers. Så jeg sang 36 vers, og
ved nøyaktig telling gjorde jeg fem feil pr. vers, noe som
utgjorde 180 feil under én øvelse, og jeg visste det ikke. Da jeg
først begynte å lære å synge, tok det meg fra tre til fire måneder
å lære to enkle salmer. For noen uker siden lærte jeg en salme
på tre timer – en halvtimes øvelse hver kveld i seks dager, og da
kunne jeg den.»5

President Heber J. Grant siterte ofte følgende utsagn, som
noen ganger tilskrives Ralph Waldo Emerson: «Det vi vedblir å
gjøre, blir lettere å utføre – ikke fordi tingen i seg selv endres,
men fordi vår evne til å gjøre det blir større.»6 President Grant var
et eksempel på denne sannheten, spesielt når det gjaldt å tjene
Herren. Tross vanskeligheter som fattigdom og at han tidlig mis-
tet sin far, vedble han å holde budene, oppfylle sine kall i Kirken
og gjøre alt han kunne for å bygge opp Guds rike på jorden.

Heber J. Grants læresetninger

Vi kan nå ethvert verdifullt mål hvis vi er utholdende.

Jeg tror vi kan nå ethvert mål som vi bestemmer oss for, og
ingen gutt eller pike bør sette seg ned og si at de ikke vil gjøre
noe fordi de ikke kan gjøre det like godt som andre. Gud har gitt
noen ti talenter, andre har han gitt ett. Men de som forbedrer det
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ene talentet, vil oppleve den dagen da de langt overgår dem som
har ti talenter, men som unnlater å utvikle dem.7

Troverdighet, standhaftighet og besluttsomhet er de egenska-
per som vil hjelpe deg å vinne livets kamp.8

Jeg tror at vi oppnår svært lite i livets kamp hvis vi ikke har
ambisjoner om å oppnå noe og utrette noe. Jeg vet for tiden ikke
om noe som virker mer bedrøvelig for meg, enn å se de av våre
medlemmer som gir slipp på sin integritet og hengivenhet og
ambisjon om å utrette noe. Jeg synes det er helt galt. Ethvert
menneske skulle ha et ønske om å vokse og utvikle seg og få
større evne til å utrette noe. Vi oppnår så visst ingenting kun ved
oppbydelse av vår vilje, eller kun ved å ønske. I tillegg til å ønske
må vi arbeide for å oppnå det vi ønsker. Jeg er sikker på at en
ung mann som er fullkomment tilfreds med det han gjør, selv
om han gjør svært lite, og ikke har noen ambisjoner om å gjøre
mer, vil stå stille. Men jeg er overbevist om at alle kan forbedre
seg fra dag til dag, fra år til år, og få større evne til å utrette ting
etter hvert som årene kommer og årene går. Jeg tror på dette av
hele mitt hjerte.9

Det er ved anvendelse og øvelse vi blir dyktige i yrker eller
verv i livet, enten disse er av religiøs eller verdslig karakter.10

Jeg kjenner ingen lett formel for å lykkes. Hold ut, hold ut,
HOLD UT. Arbeid, arbeid, ARBEID – det er dette som teller i
livets kamp.11

Det krever utholdenhet å holde seg på den stien 
som fører til evig liv.

Jeg innser at det krever en konstant anstrengelse fra hver og
en av oss for å lykkes i livet. Det krever ingen anstrengelse i det
hele tatt å rulle nedover en bakke, men det krever virkelig en
anstrengelse å klatre oppover til toppen. Det er ikke nødvendig
å anstrenge seg for å vandre på den brede vei som fører til øde-
leggelse, men det er nødvendig å anstrenge seg for å holde seg
på den rette og smale sti som fører til evig liv.12

Jeg mener vi skulle lære å aldri bli mismodige… Jeg tror at når
vi bestemmer oss helt for at vi med Gud vår himmelske Faders
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velsignelser skal utføre et bestemt arbeid, gir Gud oss evne til å
utføre dette arbeidet. Men når vi gir opp, når vi blir mismodige,
når vi ser på toppen av fjellet og sier at det er umulig å klatre til
toppen, uten å gjøre noe forsøk, vil det aldri bli gjort.

Nephi sa til sin far at han ville gå og gjøre det Herren befalte
[se 1. Nephi 3:7], og da brødrene ikke fikk tak i platene og var
motløse da de kom tilbake, ble ikke han motløs… Han sa til sine
brødre: «Så sant Herren lever og vi lever, vil vi ikke gå tilbake til
vår far i villmarken før vi har utført det som Herren har befalt
oss.» [1. Nephi 3:15.] Nå skulle vi som siste-dagers-hellige huske
at Nephi lyktes. Vi skulle huske at til tross for hindringer sikret
han seg platene som inneholdt Guds dyrebare ord, at han sikret
seg opptegnelsen som var så uvurderlig, som var så kostelig for
hans etterkommere. Uten denne ville det ha vært vanskelig for
mange av dem å finne den rette og smale sti som fører til evig liv.

Hvis det er en person fremfor andre i Mormons bok som jeg
har beundret og som jeg har hatt lyst til å ta etter, har dette vært
oldtidens Nephi. Han ble aldri motløs, aldri avskrekket, var all-
tid rede, alltid bestemt på å arbeide så godt han kunne for å
oppnå Guds hensikter.13

Hvis du ønsker å vite hvordan du blir frelst, kan jeg fortelle
deg det. Det er ved å holde Guds bud. Ingen makt på jorden,
ingen makt under jorden, vil noensinne hindre deg eller meg
eller noen siste-dagers-hellig i å bli frelst uten vi selv. Vi er arki-
tektene som utformer vårt eget liv, ikke bare vårt liv her, men
også livet i evigheten. Vi er selv i stand til å utføre hver plikt og
forpliktelse som Gud krever av menneskene. Vi har aldri fått noe
bud uten at Gud har gitt oss kraft til å holde dette budet. Hvis vi
mislykkes, er vi, og bare vi, ansvarlige for dette, for Gud gir sine
tjenere, fra Kirkens president og ned til det mest beskjedne med-
lem, alle de evner, all den kunnskap, all den kraft som er nød-
vendig for at de trofast, flittig og ordentlig kan utføre enhver
plikt og oppgave som påhviler dem, og vi, og bare vi, må stå til
regnskap hvis vi mislykkes i dette.14

Tro og kunnskap uten anvendelse er uten verdi. All verdens
kunnskap ville ikke bety noe med mindre vi omsetter denne
kunnskapen til virkelig handling. Vi er arkitektene og arbeiderne



36

K A P I T T E L  4

som utformer vårt liv, og hvis vi unnlater å omsette vår kunnskap
til virkelig handling og ikke gjør pliktene som påhviler oss, mis-
lykkes vi med vårt liv.15

Med vår himmelske Faders hjelp finnes det ingen forpliktelse
og ingen lov i Kirken som vi ikke kan oppfylle. Herren vil gi oss
styrke og evne til å utføre hver plikt og oppgave som påhviler
oss, på en for ham akseptabel måte. Det eneste spørsmål er: Har
vi karakterstyrke? Jeg hørte i går om en [mann] som sa at han
ikke kunne slutte å drikke kaffe. Jeg tror ikke den mannen for-
teller sannheten. Jeg tror han mangler karakterstyrke til å prøve
å kvitte seg med vanen.16

Mange jeg har truffet, har sagt: «Herr Grant, hvordan forklarer
du den kjensgjerning at mange som har båret vitnesbyrd om at
de vet at det verk som kalles mormonisme, er fra Gud, og at pro-
feten Joseph Smiths misjon er fra Gud, etterpå har vendt seg
bort fra de siste-dagers-helliges evangelium og blitt bitre mot-
standere?» Jeg svarer ganske enkelt at ingen mann eller kvinne
og ikke noe barn, uansett hvilket vitnesbyrd de måtte motta,
eller hvilket lys og hvilken intelligens de måtte få fra Gud, har fått
noe løfte om at de skal bli værende trofaste og standhaftige på
den rette og smale sti som fører til evig liv. Dette skjer kun hvis
de holder Guds bud. Jeg vet ikke om noen blant de siste-dagers-
hellige som trofast har holdt familiebønn og personlig bønn,
som trofast har vært på de offentlige møtene og quorumsmø-
tene, som villig har betalt en tiendedel av sin årlige inntekt som
tiende til Herren, som har overholdt det som vi kjenner som
Visdomsordet – jeg sier at jeg ikke vet om noen slike som har falt
fra Kirken. Men jeg vet om mange som til tross for at mange
store og herlige ting har blitt vist dem, har falt fra fordi de har
forsømt plikter og ansvarsoppgaver som har påhvilt dem som
siste-dagers-hellige.17

En av de store saker som [motstanderen] benytter i sitt arbeid,
er det faktum at vi alle er ynkelige, svake mennesker, som fullt ut
er klar over vår svakhet. Og han prøver å utnytte vår kunnskap
på dette punkt til å gi oss den tanke at vi ikke er noe tess, og at
det vi gjør, ikke er verdt den tiden vi bruker på å gjøre det. Men
vi kan være sikre på at hvis vi fortsetter med de små pliktene som
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påhviler oss fra dag til dag, vil vi bli beredt til større oppgaver når
vi, ifølge Herrens godhet og forutseenhet, vil få større oppgaver
å utføre for hans verk.18

Jeg vil innprente i de unges sinn at de aldri skulle føle at det
ikke er noe håp for dem i fremtiden fordi de ikke har lykkes i for-
tiden eller ikke har levd som de skulle. Ingen av vår Herre og
Mester, Jesu Kristi læresetninger er tydeligere enn det han har
sagt om at vi ikke vil bli anklaget for noen av våre tidligere syn-
der, forutsatt at vi omvender oss og forsaker dem og arbeider flit-
tig i fremtiden for å gjøre det som er riktig.19

Vi skulle være utholdende når det gjelder å hjelpe andre.

Jeg har ofte fortalt om noe doktor Karl G. Maeser opplevde.
Han fortalte at en fattig enke hadde kommet til ham med sin
sønn. Hun fortalte ham at dette var hennes eneste sønn, at hun
hadde vasket klær for folk for å spare penger så hun kunne
sende ham til Brigham Young University. Hun hadde hørt at bror
Maeser kunne forvandle opprørske gutter. Hun fortalte bror
Maeser at hun ikke kunne rå med gutten, og at biskopen og hans
rådgivere ikke kunne gjøre noe for ham, og at de alle betraktet
ham som en slem gutt.

Gutten begynte på skolen og fikk snart problemer. Bror
Maeser fortalte at han brøt alle skolens regler. Lærerne rådde
ikke med ham, og han hadde dårlig innflytelse på skolen. Bror
Maeser nølte med å utvise ham, for han tenkte på den fattige
enken som hadde vasket klær for at hennes eneste sønn skulle få
gå på skolen. Derfor holdt han ut med denne likeglade, opprør-
ske gutten til han ikke klarte det lenger. Da utviste han ham til
slutt fra skolen.

Neste morgen klokken åtte, straks bror Maeser hadde kommet
til kontoret sitt, banket det på døren. Da han åpnet døren, sto
gutten der. Bror Maeser sa at da han så på gutten og tenkte på
alle de problemene han hadde skapt på skolen, fikk han lyst til
«rett og slett å slå til ham, rett mellom øynene». Det var hans før-
ste tanke med hensyn til gutten som var blitt utvist dagen før.

Gutten sa: «Bror Maeser, gi meg bare én sjanse til.»
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Bror Maeser [fortalte senere]: «Jeg sto der som lammet fordi
denne gutten våget å be om en sjanse til. Han trodde ikke jeg
ville gi ham en sjanse til, og sa: ”Bror Maeser, bror Maeser – gi
meg én sjanse til.”

Bror Maesers stemme brast da han kastet seg i guttens
utstrakte, bedende armer og omfavnet og kysset ham og lovet
ham hundre sjanser til.

«Og vet dere hva,» sa bror Maeser, «denne gutten er rådgiver i
et biskopsråd i den selvsamme byen hvor han en gang var et pro-
blembarn!» …

Dette er rikt utbytte – utbytte i form av personlige verdier. Det
tålmodige, utrettelige, ydmyke arbeidet vi gjør for våre unge som
trenger hjelp, og for alle som av en eller annen grunn har truk-
ket seg vekk fra oss, blir ofte belønnet med usigelig glede og til-
fredshet i årene som kommer.

Måtte vi arbeide lenge og uopphørlig, med tålmodighet, tilgi-
velse og ydmyk besluttsomhet, blant alle som trenger vår hjelp!20

Forslag til studium og drøftelse

• Hvordan har Herren velsignet deg fordi du har vært utholdende?

• Hva motiverer oss til å være utholdende og gjøre vår plikt
overfor Herren?

• Hvilke hindringer skulle vi være rede til å takle mens vi stadig
prøver å utvikle våre talenter og egenskaper, å etterleve
budene, å hjelpe andre?

• Hvorfor er utholdenhet nødvendig for å leve rettskaffent og ha
et godt liv i evig betydning? (Se også 1. Nephi 13:37, 3. Nephi
27:16, L&p 14:7.)

• President Grant ga uttrykk for at han hadde stor beundring for
profeten Nephi. Hvilke likheter ser du mellom Nephi og pre-
sident Grant? Hva kan du gjøre for å følge deres eksempel?

• Hvordan kan vi hjelpe dem som har «trukket seg vekk fra oss»?

• Hvordan har du blitt velsignet på grunn av andres utholdenhet?
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«Måtte vår himmelske Faders fred og trøst ha en helbredende virkning 

på alle som sørger og lider.»



Trøst når døden inntreffer

Vår himmelske Faders fred og trøst kan ha en helbredende
virkning for alle som sørger over tap av noen av sine kjære.

Fra Heber J. Grants liv

«I tider med sykdom eller død,» skrev Lucy Grant Cannon, en
datter av president Heber J. Grant, «har fars styrke vært utrolig.
Da hans sønn [7 år gamle Heber Stringham Grant] var sengelig-
gende i over et år, og i de siste månedene av hans liv da han så
ofte hadde store smerter, satt far ved sengen hans i timevis og
trøstet ham. Han var i rommet sammen med ham så mye han
kunne, og da han døde, godtok far dette, selv om han visste at
hva jordiske etterkommere angår, ville han trolig ikke ha noen
sønn til å bære hans navn. Hans store tro, som for oss har virket
absolutt, har vært en styrke og støtte for oss hele livet.»1

Når president Grant talte om den sorg vi føler når noen kjære
dør, talte han med empati han hadde ervervet ved personlig erfa-
ring. I tillegg til sønnen Heber døde seks andre nære familie-
medlemmer før ham. Da han var ni dager gammel, mistet han sin
far. I 1893 gikk hans hustru Lucy bort i en alder av 34 år etter en
tre-årig kamp med en vanskelig sykdom. 5 år gamle Daniel Wells
Grant, den andre sønnen hans, døde to år senere. I 1908, kort
tid etter at president Grant og hans hustru Emily hadde fullført
en misjon i Europa, gjorde mavekreft slutt på Emilys liv. Et år
senere sørget president Grant over morens bortgang. I 1929,
elleve år etter at han ble beskikket som Kirkens president, døde
hans datter Emily 33 år gammel.

Dette var tunge tap for president Grant. Under Lucys sykdom
skrev han i dagboken: «Lucy føler at hun ikke kan bli frisk, og i
dag har vi snakket alvorlig sammen, og begge har felt tårer ved
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tanken på en mulig adskillelse. Jeg kan ikke hjelpe for at jeg fryk-
ter at hennes liv ikke vil bli spart.»2

Selv om denne frykten viste seg berettiget, fant president
Grant håp og fred ved å stole på evangeliets sannheter. Han sa at
han aldri var i en begravelse til et trofast medlem av Kirken uten
å takke Herren «for Jesu Kristi evangelium og for den hjelp og
trøst det gir oss i sorgens og dødens time».3 Han sa at han opp-
levde denne «hjelp og trøst» da hans sønn Heber døde: «Jeg vet
at da min siste sønn gikk bort (jeg har bare hatt to), var det en
fredelig ånd i mitt hjem, en trøst og glede som overgår fatteev-
nen til dem som ikke vet noe om evangeliet og den indre fred
det gir oss.»4

Heber J. Grants læresetninger

Evige sannheter kan trøste oss når noen av våre kjære dør.

Hvor bitter må ikke lidelsen og sorgen være for dem som ikke
ser annet enn begynnelsen til en evig natt og glemsel bortenfor
graven. For dem som har en slik tro, har døden sin brodd og gra-
ven sin seier. For dem er selv denne jordens herlighet bare den
siste blafring fra et lys i et uendelig mørke.

Men for de troende er døden ikke annet enn gjenopptagelse
av det livet som ble avbrutt da de kom til jorden.5

Jeg kan aldri tenke på mine kjære, min kjære mor og de som
har gått bort, og tro at de befinner seg i graven. Jeg fryder meg
over omgangen de har med andre og den glede de opplever ved
å treffe sine kjære på den andre siden.6

Vi er naturligvis aldri helt forberedt på døden uansett når den
inntreffer. Jeg vet at jeg selv hadde gjort meg opp den mening at
siden min mor hadde en så utmerket helse, ville hun leve til hun
ble minst hundre år, og det var et stort sjokk da hun døde tolv
år før det.

Jeg er alltid takknemlig for Jesu Kristi evangelium, livets og
frelsens plan, men jeg er aldri så takknemlig for sannheten som
ved slike anledninger [begravelser]. Den fullkomne og absolutte
kunnskap vi som siste-dagers-hellige har om at det verk vi er
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engasjert i, er fra Gud, og den absolutte visshet om at når livet
tar slutt, vil vi – hvis vi har vært trofaste – få den glede og det pri-
vilegium å komme tilbake og være sammen med dem som vi har
vært glad i og som har gått før oss, og om at vi skal være sammen
med vår himmelske Fader, vår Forløser, profeten Joseph Smith,
patriarken Hyrum og alle de store menn og kvinner som har viet
sitt liv til denne sak – denne kunnskapen gir oss en indre fred og
lykke ved anledninger som denne som jeg er sikker på at hver-
ken jeg eller andre har ord til helt ut å forklare.7

Selv om døden bringer sorg inn i vårt hjem og vårt hjerte, er
denne sorgen for en siste-dagers-hellig mer eller mindre av
samme natur som den vi føler når vi midlertidig må skilles fra
våre kjære som skal reise ut på misjonsmarken eller som flytter
langt bort for en tid. Den fryktelige smerten jeg har sett hos men-
nesker som ikke kjenner sannheten, tror jeg aldri en sann siste-
dagers-hellig opplever.8

Når mennesker som vi beundrer og er glad i, lider og har det
vanskelig, beklager jeg ofte at vi ikke er i stand til å ta fra dem
den sorgen de har blitt kastet ut i når de må skilles fra noen de
har kjær.

Men vi vet at vår Fader i himmelen kan forbinde et sønder-
brutt hjerte, og at han kan jage bort sorg, og at han med glede
og tilfredshet kan peke fremover på de velsignelser som kommer
ved lydighet mot vår Herre Jesu Kristi evangelium. For vi forstår
og vi er overbevist om at det er vår himmelske Faders vilje at vi
skal leve videre, og at vår tilværelse ikke er over når disse jor-
diske legemer blir lagt i graven.

Det er en svært stor velsignelse at vi på grunn av Herrens for-
utseenhet og de åpenbaringer vår Fader i himmelen har gitt, har
visshet om at ånden og legemet vil bli gjenforenet når tiden er
inne, tross den vantro som finnes i verden i dag – og det er vis-
selig stor skepsis og vantro med hensyn til denne sak. Men til
tross for dette er vi overbevist på grunn av åpenbaringene som
Herren vår Gud har gitt, at dette er Guds hensikt, at legemet og
ånden skal forenes for evig, og at det på grunn av Guds velsig-
nelser og nåde vil komme en tid da vi ikke lenger vil ha sorg,
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men ha overvunnet alt dette som prøver oss og gjør oss ulykke-
lige. Og vi skal stå for den levende Guds åsyn, fylt av glede og
fred og tilfredshet.9

Herren styrker oss når vi anerkjenner 
hans hånd og godtar hans vilje.

Det er svært mange ting i denne verden som ikke kan forkla-
res. Det er vanskelig for meg å forstå hvorfor Herren i sin forut-
seenhet … skulle kalle bort de eneste to guttene jeg hadde, og
at mitt navn skulle ende med meg hva denne verden angår. På
den annen side er evangeliet av en så oppløftende karakter at til
tross for tapet av disse to sønnene har jeg aldri hatt lyst til å frem-
sette den minste klage eller finne noen feil. Det er noe ved evan-
geliet som får menn og kvinner til å anerkjenne Gud i liv og død,
i glede og sorg, i medgang og i motgang. Herren har sagt at han
bare er fornøyd med dem som anerkjenner hans hånd i alle ting
[se L&p 59:21].10

Jeg kan vitne om at jeg vet med sikkerhet at intet annet enn
Herrens ånd noensinne kunne ha gitt meg den fred og trøst jeg
følte da [min sønn] Heber døde. Jeg er hengiven og kjærlig av
natur. Jeg elsket min siste og eneste levende sønn av hele mitt
hjerte. Jeg hadde [gjort meg] store håp om hva jeg kunne vente
av ham. Jeg ventet å se ham som misjonær i ferd med å forkynne
Jesu Kristi evangelium, og jeg håpet at han kunne leve og øve
god innflytelse på jorden. Likevel, til tross for alle disse forvent-
ninger jeg hadde til min gutt, var jeg på grunn av Herrens vel-
signelser i stand til å se ham dø uten å felle en tåre. Ingen makt
på jorden kunne ha gitt meg denne freden. Det kom fra Gud. Og
jeg kan aldri tale eller skrive om det uten at takknemlighet fyller
mitt hjerte, langt utover noen evne jeg er begavet med til å gi
uttrykk for mine følelser.11

La oss alltid huske, fordi det både er sant og trøsterikt, at et
trofast menneskes død er intet sammenlignet med tapet av den
gode ånds inspirasjon. Evig liv er den store belønningen, og den
vil bli vår. Og vår himmelske Faders glede når han ønsker oss vel-
kommen, vil være stor hvis vi gjør det som er riktig. Og ingen
kan gjøre noe større i dette liv enn å gjøre det som er riktig.
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Herren vil høre og besvare våre bønner og gi oss det vi ber om
hvis det er til vårt beste. Han vil aldri svikte og har aldri sviktet
dem som tjener ham av hele sitt hjerte, men vi må alltid være
beredt til å si: «Fader, skje din vilje!»12

Da min første hustru døde fra meg, var jeg helt overbevist i
mitt sinn og mitt hjerte om at det var Herrens vilje at hun skulle
kalles bort. Jeg bøyde meg i ydmykhet ved hennes bortgang.
Herren så det beleilig ved denne anledningen å gi et av mine
små barn et vitnesbyrd om at hennes mors død var Herrens vilje.

Ca. en time før min hustru døde, ba jeg mine barn komme inn
på hennes rom og fortalte dem at deres mor lå for døden og at
de måtte ta avskjed med henne. En av småpikene, som var ca.
tolv år, sa til meg: «Far, jeg vil ikke at mor skal dø. Jeg har vært
sammen med deg på sykehuset i San Francisco i seks måneder.
Og om og om igjen når mor hadde smerter, [har] du salvet
henne, og da har hun blitt befridd for sine smerter og rolig falt i
søvn. Jeg vil at du skal legge dine hender på mor og helbrede
henne.»

Jeg fortalte den lille piken min at vi alle skulle dø en gang, og
at jeg innerst inne var overbevist om at hennes mors time var
kommet. Hun og de andre barna gikk ut av rommet.

Jeg knelte ned ved sengen til min hustru (som nå var bevisst-
løs), og jeg fortalte Herren at jeg anerkjente hans hånd i liv, i
død, i glede, i sorg, i medgang og motgang. Jeg takket ham for
den kunnskap jeg hadde om at min hustru tilhørte meg i all evig-
het, for at Jesu Kristi evangelium var gjengitt, at jeg visste at jeg
ved prestedømmets kraft og myndighet her på jorden kunne og
ville få ha min hustru for evig hvis jeg bare var like trofast som
hun hadde vært. Men jeg sa til Herren at jeg ikke var sterk nok
til å se min hustru dø og la dette påvirke mine små barns tro på
Jesu Kristi evangeliums ordinanser, og jeg tryglet Herren med all
den styrke jeg var i besittelse av, om at han måtte la min lille pike
få vite at det var hans hensikt og hans vilje at hennes mamma
skulle dø.

Innen en time gikk min hustru bort, og jeg kalte barna inn på
rommet igjen. Min lille sønn på fem og et halvt eller seks år gråt
bittert, og den lille piken på tolv år tok ham i sine armer og sa:
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«Gråt ikke, Heber, for etter at vi gikk ut av dette rommet, har
Herrens røst fra himmelen sagt til meg: ”Herrens vilje skjer ved
din mors død.” »

Så, mine venner, si ikke at jeg ikke vet at Gud hører og besva-
rer bønner! Dere kan ikke si at jeg ikke vet at i motgangens stund
blir de siste-dagers-hellige trøstet, velsignet og hjulpet som intet
annet folk blir!13

Døden er en nødvendig del av vårt jordeliv 
og et trinn i vår evige fremgang.

Måtte vår himmelske Faders fred og trøst ha en helbredende
virkning på alle som sørger og lider. Og måtte vi bli styrket med
den forståelse at å bli velsignet ikke er ensbetydende med at vi
alltid skal spares for livets skuffelser og vanskeligheter. Alle opp-
lever vi slike, selv om våre problemer er forskjellige. Jeg har ikke
hatt de samme prøvelser som andre har gjennomgått, men jeg
har hatt min fulle del. Da jeg som ung mistet min hustru og mine
eneste to sønner, prøvde jeg oppriktig av hele mitt hjerte å holde
Herrens bud, og min familie og jeg etterlevde Visdomsordet og
var berettiget til livets velsignelser. Jeg har blitt alvorlig prøvet og
fristet, men jeg er takknemlig for å kunne si at prøvelsene og fris-
telsene ikke har vært større enn jeg har vært i stand til å tåle. Og
jeg håper av hele mitt hjerte at vi aldri må utholde mer enn det
Herren vil velsigne oss med evne til å motstå.14

Herren har fortalt oss som tilhører denne kirke, at vi før vi
kom til denne jord, hadde et liv som gikk tilbake gjennom all
evighet, at vi levde som ånder i en tilværelse før vi kom hit, og
der forberedte vi oss til livet på jorden. Og etter å ha holdt vår
første prøvestand kom vi til denne jorden for å få kunnskap, vis-
dom og erfaring og lære de leksjonene, lide de smertene,
utholde de fristelsene og oppnå de seierene som hører jordeli-
vet til. Og når våre jordiske legemer dør, vender våre ånder til-
bake for å fortsette det liv vi som ånder forlot for å komme til
jorden, og deretter fortsetter vi videre på det vi oppnådde i vårt
første liv som ånder i vår første prøvestand, og i vårt liv på jor-
den, eller vår annen prøvestand. Vi går fremover gjennom de
endeløse evigheter som følger, helt til vi når målet Herren har
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satt: «Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er full-
kommen» [Matteus 5:48].15

Forslag til studium og drøftelse

• Hvilke prinsipper i frelsesplanen kan trøste oss når vi sørger
over en av våre kjære som er gått bort?

• President Heber J. Grant fortalte om sin datter som ved
morens dødsleie mottok trøst fra «Herrens røst fra himme-
len». På hvilke andre måter trøster Herren oss? Hvordan har
du blitt trøstet når du har mistet noen av dine kjære?

• Hvilke velsignelser får vi når vi anerkjenner Herrens hånd i
livet, selv når vi har prøvelser?

• President Grant sa at «å bli velsignet er ikke ensbetydende
med at vi alltid skal spares for livets skuffelser og vanskelighe-
ter». Hvorfor er det viktig å forstå dette prinsippet? Hvordan
kan prøvelser føre til velsignelser?

• Hvordan kan vi forberede oss på å være mottakelige for «vår
himmelske Faders fred og trøst» og hans «helbredende virk-
ning» når vi har det vanskelig og sørger?

Noter
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President Heber J. Grant innviet Laie Hawaii tempel 27. november 1919.



Hvordan forene familier
gjennom tempelarbeid og

slektshistorisk arbeid

Tempelordinanser gir Guds barn på begge sider 
av sløret anledning til opphøyelse.

Fra Heber J. Grants liv

Mange ganger i sitt liv ga Heber J. Grant avkall på verdslige
interesser for å delta i tempelarbeid og slektshistorisk arbeid.
Dette begynte mens han var ung, da Kirkens medlemmer fikk
anledning til å bidra med penger til å bygge Salt Lake tempel.
«Måned etter måned mens jeg var gutt,» mintes han, «bidro jeg
med en dollar i måneden. Da lønnen min økte, bidro jeg med to
dollar i måneden, og senere med tre, fire og fem dollar, og til
slutt ga jeg flere tusen dollar for at dette templet skulle fullføres.
Hvorfor? Fordi Den allmektige Herre Gud hadde gitt meg kunn-
skap om at barnas hjerter har vendt seg til deres fedre, at
nøklene som profeten Elijah hadde, virkelig var gitt til Joseph
Smith og Oliver Cowdery.»1

Prestedømsnøklene som Elijah gjenga, gjør det mulig å forene
familier for tid og all evighet ved hellige tempelordinanser. Som
president Grant forklarte, er dette arbeidet av like stor betydning
for både de levende og de døde: «Jesu Kristi evangelium er blitt
gjengitt til oss. Vi har livets og frelsens plan. Vi har evangeliets
ordinanser ikke bare for de levende, men også for de døde. Vi
har alt som er nødvendig, ikke bare for vår egen frelse, men for
at vi virkelig kan være ”frelsere på Sions berg” [se Obadja 1:21]
og tre inn i vår Guds templer og frelse våre forfedre som døde
uten kunnskap om evangeliet.»2
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President Grant viste sin kjærlighet til tempelarbeid og slekts-
historisk arbeid da han sa: «Jeg er svært interessert i dette arbei-
det. Jeg er ivrig etter å oppfordre våre medlemmer til å gå inn for
sin genealogi og etterpå arbeide i våre templer.»3 På grunn av
hans eksempel og læresetninger kom hans familiemedlemmer til
å elske tempelarbeid. I januar 1928 bestemte han seg for å eta-
blere hver torsdagskveld som familien Grants tempelkveld.
Familiens medlemmer som hadde fått sin begavelse, spiste mid-
dag sammen og dro deretter til Salt Lake tempel for å motta hel-
lige ordinanser på vegne av sine avdøde forfedre. På hans
fødselsdag i 1934 samlet 50 familiemedlemmer seg i templet og
deltok i beseglinger av 1 516 barn til deres foreldre.4

Heber J. Grants læresetninger

Intet offer er for stort når vi streber etter å forene 
våre familier gjennom tempelarbeid.

Jeg kommer alltid, helt til min dødsdag, til å være takknemlig
for at jeg ikke hørte på noen av mine venner da jeg som ung
mann, ennå ikke 21 år gammel, tok meg bryet med å reise den
lange veien fra Utah County til St.George for å gifte meg i St.
George tempel. Det var før jernbanen gikk syd for Utah County,
og vi måtte reise resten av veien med hest og vogn. Det var en
lang og vanskelig reise den gangen, på dårlige og usikre veier, og
reisen hver vei tok flere dager.

Mange frarådet meg denne anstrengelsen og sa at jeg ikke
burde dra hele den lange veien ned til St. George for å bli gift.
De mente jeg kunne få stavspresidenten eller biskopen til å vie
meg, og når så Salt Lake tempel var ferdig, kunne jeg dra dit med
min hustru og mine barn og bli beseglet til henne og få våre barn
beseglet til oss for evigheten.

Hvorfor hørte jeg ikke på dem? Fordi jeg ønsket å bli gift for
tid og evighet – fordi jeg ønsket å begynne livet riktig. Senere har
jeg hatt grunn til å fryde meg storlig på grunn av min beslutning
om å bli gift i templet den gangen, istedenfor å vente til et senere
og tilsynelatende mer beleilig tidspunkt…
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Jeg tror at ingen verdig ung siste-dagers-hellig mann eller
kvinne skulle spare seg noen rimelig anstrengelse for å komme
til et Herrens hus for å begynne livet sammen. Ekteskapsløftene
som gis på disse hellige stedene, og de hellige pakter som inn-
gås for tid og all evighet, er [en beskyttelse] mot mange av livets
fristelser som har en tendens til å bryte opp hjem og tilintet-
gjøre lykke…

De velsignelser og løfter som er forbundet med å begynne sitt
liv sammen for tid og evighet i et Herrens tempel, kan ikke opp-
nås på noen annen måte, og verdige unge siste-dagers-hellige
menn og kvinner som begynner sitt liv sammen på denne måten,
oppdager at deres evige ekteskap i den evige pakt blir grunnla-
get for fred, lykke, dyd, kjærlighet og alle de andre evige dyder i
livet, her og i det neste liv.5

Jeg kan ikke understreke sterkt nok … hvor nødvendig det er
at de unge siste-dagers-hellige kommer til dette huset for å bli
viet på riktig måte og begynne livets kamp under den levende
Guds inspirasjon og med velsignelsene som følger Guds preste-
dømsmyndighet, som hans tjenere som forretter i templet, har.
Jeg vil gjerne legge dere på hjertet at dere ikke kan gjøre noe, at
dere ikke kan ofre noe uten at dere før eller senere vil høste
belønningen, enten i tid eller evighet, og nesten uten unntak får
vi vår belønning her i livet når vi ofrer noe for å gjøre vår plikt
og utføre det som er behagelig i Guds øyne.6

For litt mer enn et år siden bestemte jeg meg for at jeg ved å
planlegge mine gjøremål, ved å holde meg borte fra foredrag,
konserter, teater eller opera, kunne dra til templet minst en gang
hver uke og utføre ordinanser på vegne av noen av mine kjære
som var gått bort. Ved å bestemme meg for at jeg kunne gjøre
dette, var det ikke det minste vanskelig å gå gjennom templet en
gang i uken hele året gjennom… Riktignok har jeg kanskje gått
glipp av en opera eller et teaterstykke eller en annen aktivitet jeg
gjerne skulle ha vært tilstede på, men det har ikke vært det min-
ste vanskelig…

Vi kan vanligvis gjøre det vi ønsker å gjøre. En ung mann finner
utrolig mye tid til å være sammen med sin kjæreste. Han innret-
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ter seg så han kan det. Vi kan innrette oss slik at vi får mosjon i
form av golf eller annet. Vi kan innrette oss slik at vi får tid til for-
nøyelser. Og hvis vi bestemmer oss for det, er det min erfaring at
vi kan innrette oss slik at vi får tid til å gjøre tempelarbeid.7

Jeg tror at hvis jeg kan finne tid til å dra til templet og gjøre
tempelarbeid en gang i uken, så finnes det neppe noe menneske
i hele Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som ikke kan finne
tid, hvis vedkommende ønsker å planlegge sitt arbeid deretter.
Jeg snakker om folk som bor der det finnes et tempel, og ikke
om dem som må reise lange strekninger for å komme dit… Jeg
vet ikke om noen som har det mer travelt enn jeg, og hvis jeg kan
klare det, kan de, hvis de bare har et ønske i sitt indre om å gjøre
det. Problemet for så mange er at de ikke har dette ønsket.8

Etter min mening er et av de store privilegier vi siste-dagers-
hellige har, å gjøre tempelarbeid for de av våre forfedre som har
dødd uten kunnskap om evangeliet.

… Hvis du får det klart for deg at dette er noe av det viktigste
du som siste-dagers-hellig kan gjøre, vil du finne en utvei til å
gjøre det.9

Etter at beseglingsnøklene ble gjengitt, har mange 
fått et ønske om å søke etter sine forfedre.

Etter at Elijah kom og gjenga nøklene han hadde, og derved
vendte barnas hjerter til deres fedre [se L&p 110:13-15], har
mennesker over hele verden fått et ønske om å vite noe om sine
forfedre.10

Menn og kvinner over hele verden har organisert foreninger,
søkt etter sine forfedre og samlet genealogiske opptegnelser
over sine familier. Millioner av dollar har blitt brukt til dette for-
mål. Jeg har snakket med og mange ganger hørt om mennesker
som har brukt store pengesummer på å samle opptegnelser over
sine forfedre, og når det var gjort og de har blitt spurt om hvor-
for de gjorde det, har de sagt: «Jeg vet ikke, jeg ble grepet av et
uimotståelig ønske om å samle den opptegnelsen og bruke
penger på det. Nå som det er gjort, har jeg ikke noen spesiell
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bruk for den.» Siste-dagers-hellige betrakter slike bøker som
ubetalelige.11

For en siste-dagers-hellig er en bok av denne størrelsen [hol-
der opp Mormons bok] med navn på vedkommendes forfedre
verdt mange, mange ganger, mange hundre ganger mer enn
dens vekt i gull.12

Når vi mottar tempelordinanser på vegne av
våre avdøde, blir vi «frelsere på Sions berg».

Jeg fryder meg over det strålende arbeid som blir utført i våre
templer, over at det privilegium det er å bli døpt ved den
levende Guds myndighet på vegne av personer som har gått
bort, er gjengitt til jorden, og at vi kan utføre ordinanser som,
hvis de blir akseptert, vil gi de døde evig liv og frelse, selv om de
har dødd uten kunnskap om evangeliet.13

Verden spør hvordan det har seg at man kan bli døpt for en
annen. Men hvis vi tror på Kristi stedfortredende arbeid, må vi
tro at vi kan gjøre arbeid for andre, og at vi også kan bli «frelsere
på Sions berg». [Se Obadja 1:21.]14

Det er vår plikt . . . å være oppmerksomme på de av vår Faders
barn som har gått foran oss i døden uten kunnskap om evange-
liet, og åpne frelsens dør for dem i våre templer, hvor vi også har
forpliktelser.15

Hvis vi er flittige, vil Herren forberede veien for oss 
så vi kan gjøre tempelarbeid og slektshistorisk arbeid 

for våre avdøde slektninger.

Jeg ber om at Herren vil inspirere oss alle til å vise større flid
og gjøre alt vi kan med hensyn til de plikter og det arbeid som
påhviler oss når det gjelder stedfortredende arbeid for våre
døde… Når vi år etter år søker kunnskap om de av vår familie
som har gått bort uten kunnskap om evangeliet, er jeg sikker på
at Herren velsigner oss med denne.16

For meg er dette genealogiske arbeidet ganske enkelt fantas-
tisk. Det er forunderlig hvordan alt legger seg til rette for dem av



54

K A P I T T E L  6

President Heber J. Grant sa: «Jeg er ivrig etter å oppfordre våre medlemmer til å gå

inn for sin genealogi og etterpå arbeide i våre templer.»

oss som viser interesse for det. Det er nesten som et mirakel at
min hustru har vært i stand til å samle genealogiske opplysninger
om sine forfedre. Det er helt utrolig hvordan bøker og annen
informasjon har kommet oss i hende. Når vi har stanget mot en
vegg, har det på en eller annen måte blitt laget et hull i den, så
vi kunne krype gjennom og komme på den andre siden, billed-
lig talt, og finne noe av verdi.17

I årevis hadde min hustru forsøkt å finne foreldrene til sin
oldefar, Gideon Burdick. Syv generasjoner av hans familie var
representert i Kirken, men hun kom ikke lenger bakover fra
ham. Hun fulgte hvert spor, men kunne ikke engang finne hans
fars navn.

Siden han hadde vært soldat i uavhengighetskrigen, håpet hun
å finne de nødvendige opplysningene i de offisielle oppteg-
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nelsene i Washington D.C. Men de viste at det var to ved navn
Gideon Burdicks som hadde tjenestegjort i de amerikanske styr-
ker i den perioden, og dette gjorde det enda vanskeligere å finne
riktig person.

For noen år siden var min hustru og jeg i Washington og søkte
i arkivene på trygdekontoret. Der fant hun Gideon Burdicks søk-
nad om pensjon. Hun undersøkte den og fant at alderen som var
oppgitt der, stemte med hennes oldefars alder. Et av vitnene som
hadde underskrevet søknaden, viste seg å være Hyrum Winters,
Gideons svigersønn og hennes egen bestefar.

… Nå visste vi at hans fødested var i Rhode Island, [så] nå
gjensto det bare å spore ham tilbake til familien i den delstaten.

Etter å ha undersøkt mer oppdaget min hustru i et brev at en
herr Harcourt arbeidet med familien Burdicks genealogi. Hun
skrev straks til hans adresse, men mottok et brev fra hans datter,
som opplyste at han var død ti år tidligere, og papirene var nå
ute av familiens hender, og hun visste ikke noe mer.

Dette så ut til å være en ny vegg som stoppet oss, en som vi
ikke kunne komme forbi. Men min hustru sa: «Jeg stopper ikke
der.» Hun skrev til postmesteren på stedet hvor herr Harcourt
hadde bodd, og ba ham levere hennes brev til en eller annen
som het Burdick.

Brevet ble gitt til dr. Alfred A. Burdick, som bodde i nærheten
av postkontoret. Han svarte straks og fortalte at han hadde
Harcourts manuskript og fremdeles arbeidet med Burdicks
genealogi i den hensikt å utgi den som bok. Han sa at han hadde
opptegnelsen over hele familien Burdick ned til Gideon, men
ikke noe av hans familie, for sistnevnte syntes bokstavelig talt å
ha forsvunnet da han flyttet vestover. «Send meg,» skrev han,
«alle opplysninger om Gideon, så skal jeg sende deg alt du
ønsker å vite om hans forfedre.»

Dette ble gjort, og han var så elskverdig å sende henne en
beretning om Gideon Burdicks forfedre, og han ga henne tilla-
telse til å bruke den som hun ville. På denne måten lyktes det
henne å få et fullstendig eksemplar av de opplysningene hun så
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lenge hadde søkt etter, og de knyttet definitivt hennes familie til
Rhode Island-familien …

Siden fikk jeg høre … følgende historie om Burdick-manu-
skriptet.

For mange år siden begynte William M. B. Harcourt og dr.
Alfred A. Burdick å samle familien Burdicks genealogi. Store
mengder opplysninger ble samlet og systematisk organisert i den
hensikt å utgi dem.

Så døde herr Harcourt, og en fetter av dr. Burdick overtok
manuskriptet og tok det med seg til New York. Først tenkte han
å utgi det, men noen år senere skrev han til dr. Burdick og sa at
hvis han ville betale frakten, kunne han få [manuskriptet]. Men
dr. Burdick, som var indignert over at den andre hadde tatt
manuskriptet med seg, svarte ikke, selv ikke da den andre truet
med å brenne det.

Derfor ba fetteren vaktmesteren om å bære alle disse dyrebare
papirene ned i kjelleren og brenne dem. Av en eller annen grunn
gjorde ikke vaktmesteren det, og da fetteren oppdaget det en tid
senere, pakket han alt inn og sendte det til sin bror. Men broren
hadde ikke plass til papirene i huset sitt og la dem ut i bakgår-
den. Der lå de i månedsvis, i regn og solskinn, og ingen visste
hva de skulle gjøre med dem.

Brorens hustru døde, og dr. Burdick kom til begravelsen. Her
fikk han høre hva som hadde skjedd med manuskriptet, og de sa
han kunne ta det med seg hvis det var av noen verdi for ham.
Han tok det med seg hjem, og fordi han var redd det igjen skulle
komme ut av hans hender, kopierte han det bok for bok. Mye var
allerede ødelagt etter å ha ligget utendørs, men da han under-
søkte alt omhyggelig, ble han glad for å se at praktisk talt alle de
viktige opplysningene var i behold.

Fra da av og til nå har han fortsatt sin forskning og funnet flere
opplysninger.

Da min hustru og jeg var i Washington i desember, tok vi en
tur til Baltimore for å møte denne herremannen som hadde vært
så elskverdig å hjelpe oss … Han kjente oss igjen fra bildene vi
hadde sendt, og rakte frem begge hendene for å hilse på oss. Han
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førte oss til sitt innerste kontor og viste oss mangfoldige verk
med genealogiske data som han hadde samlet i tilknytning til
familien Burdicks og andres historie. «Om dette emnet,» sa han,
«er jeg villig til å sitte oppe og snakke med dere hele natten.»

Han hadde 20 bind med manuskripter om familien Burdick
systematisk ordnet. Fire av disse viste seg å inneholde Gideons
direkte linje. Dr. Burdick tilbød oss elskverdig disse opplysning-
ene, og vi kunne kopiere og bruke dem slik vi fant det nyttig. Jeg
tilbød meg å sende en stenograf til hans kontor for å lage en
kopi, eller skaffe et … duplikat. Men han la bøkene i mine hen-
der og sa: «Jeg kan betro disse til deg, president Grant, for jeg
vet de vil være trygge i dine hender.»

Maskinskrevne eksemplarer har nå blitt laget av hele verket,
og ett av dem har blitt sendt til dr. Burdick. Flere opplysninger
har blitt innhentet fra vårt eget genealogiske bibliotek og fra
slektshistorien for å supplere hans samling …

Det er å håpe at alt dette er interessant ikke bare for min hus-
tru og meg, men for alle som arbeider med sin egen genealogi,
som et vitnesbyrd om hvordan Herren arbeider blant sine barn
utenfor Kirken, og som en inspirasjon for Kirkens ledere så vel
som for ledende personer i staver og ward i Kirken til for alvor å
fortsette sin forskning. «Let, så skal dere finne.» [Matteus 7:7.]18

Å frelse de døde er en av hovedhensiktene med at det evige
evangelium ble gjengitt og Jesu Kristi Kirke gjenopprettet i
denne tid. Den veldige interesse som de hellige viser for den
svært viktige fase av Frelserens forløsende misjon, er et svært
lovende tegn. Våre templer er helt fulle fra tidlig morgen til langt
på kveld av mennesker som vil forløse sine avdøde forfedre og
bidra til å skape den lenken som til slutt vil binde sammen evan-
gelieutdelingene og samle alt i Kristus, både i himmelen og på
jorden – et arbeid som er særegent for tidenes fyldes evangel-
ieutdeling. Hvilken lykke venter ikke disse hengivne tjenerne i
Herrens hus når de kommer til åndeverdenen og får en over-
strømmende velkomst av personer som de har gjort denne uvur-
derlige tjeneste for!19
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Forslag til studium og drøftelse

• Hvordan har deltakelse i tempelordinanser velsignet deg?
Hva kan vi gjøre for mer fullt ut å glede oss over templets
velsignelser?

• Hvorfor er det viktig at vi gifter oss i templet? Hvordan styrker
tempelekteskap forholdet mellom mann og hustru?

• Hva betyr det å være en «frelser på Sions berg»? (Se også L&p
128, 138:47-48, 53-54, 57-58.) Hvordan har tempelordinanser
og slektshistorisk arbeid hjulpet deg å vende ditt hjerte til
familiemedlemmer, både levende og døde?

• Hvilke ressurser har Kirken for å hjelpe oss til å utføre slekts-
historisk arbeid?

• Hvordan har Herren beredt veien for deg til å finne slektshis-
toriske opplysninger? Hvilke tegn har du sett på at mennesker
over hele verden ønsker å lære om sine forfedre?

• Hva kan vi gjøre for å finne tid til regelmessige tempelbesøk?
Til slektshistorisk arbeid?

• Hvordan kan familier som bor langt fra et tempel, skape en
tradisjon for respekt og ærbødighet for tempelarbeid?
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Personlig, varig vitnesbyrd

Når vi etterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i vår
kunnskap om sannheten og vår evne til å tjene Herren.

Fra Heber J. Grants liv

Heber J. Grants vitnesbyrd om det gjengitte evangelium
begynte å slå rot da han var barn. Senere i livet ga han ofte
uttrykk for at han var takknemlig for de lærere og ledere som
hadde gitt næring til hans voksende vitnesbyrd. Han var spesielt
takknemlig for sin mor. «I dag står jeg her som Kirkens presi-
dent,» sa han en gang, «fordi jeg har fulgt råd og veiledning og
det brennende vitnesbyrdet om guddommeligheten av Guds
verk som jeg fikk fra min mor.»1

Etter hvert som han vokste opp, ble hans vitnesbyrd sterkere.
Han fortalte om vitnesbyrdet han mottok mens han studerte
Mormons bok: «Da jeg var rundt femten år, leste jeg Mormons
bok omhyggelig og ydmykt, og jeg fikk et varig og fast vitnesbyrd
om dens guddommelige ekthet. Fra da av og til i dag har dens
strålende læresetninger vært en trøst, velsignelse og veiledning
for meg.»2

President Grant fortsatte å gi sitt vitnesbyrd næring gjennom
hele livet og ba inderlig om at han måtte forbli trofast.3 Da han
var 80 år, erklærte han: «Det er virkelig absolutt umulig for meg
å finne ord for den takknemlighet som fyller mitt hjerte for et
varig vitnesbyrd, dypt i min sjel, for dette verks guddommelig-
het. I årenes løp har jeg oppdaget så mange, så sterke, så mek-
tige tegn på dette verks guddommelighet at jeg ikke har ord for
min takknemlighet, og jeg har ikke funnet noe som har svekket
min tro.»4
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Når vi studerer Skriftene og lever ifølge prinsippene i den, «vil vi vokse og få større

lys, kunnskap og intelligens».
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Heber J. Grants læresetninger

Vitnesbyrdet kommer som personlig åpenbaring 
fra Gud gjennom Den hellige ånd.

Over hele den vide verden har Gud gitt menn og kvinner som
søker hans Ånds lys som svar på ydmyk bønn, vitnesbyrd og
kunnskap om at evangeliet er nøyaktig det som det hevder å
være – at det er sannheten, at det vil bestå for alltid og at de som
etterlever det, skal opphøyes for evig i vår himmelske Faders og
hans Sønns, vår Forløsers, nærhet.5

Hundreder, ja, tusener, har kjent stikk i sitt hjerte, og ved
Åndens inspirasjon og Guds åpenbaringer til dem har de mottatt
kunnskap om guddommeligheten av det verk som de er enga-
sjert i. De har mottatt Den hellige ånds vitnesbyrd som har til-
fredsstilt deres sjel, hele deres indre, og fått dem til å rope ut i
glede at de vet at Gud lever, at de vet Jesus er Kristus, at de vet
Joseph Smith er den sanne og levende Guds profet. Ingen mann
på jorden kan si han vet at det de sier, ikke er sant. Han tror kan-
skje ikke på deres vitnesbyrd, men han kan ikke berøve dem
kunnskapen de har. Jeg kan forkynne at jeg elsker min familie,
og en annen kan si: «Det tror jeg ikke,» men det forandrer ikke
den kunnskapen jeg har om at jeg virkelig elsker dem. Når et
menneske har mottatt Den hellige ånds vitnesbyrd og har mot-
tatt kunnskap om at dette evangelium er sant, og vet det og for-
kynner det, kan ikke hele den vantro verden forandre den
kunnskapen vedkommende har.6

Jeg takker Gud for at alle de hellige er berettiget til hans hel-
lige Ånds hvisken. Jeg takker Gud for at ingen av oss er avheng-
ige av andre for å ha et vitnesbyrd om evangeliet. Jeg takker ham
for at alle og enhver selv kan få et vitnesbyrd.7

Det er den personlige kunnskapen, den stille, lave åpenba-
ringens røst som kommer som svar på bønn til enhver ærlig,
ydmyk sjel, som gir denne kirke dens styrke. Uten dette person-
lige vitnesbyrdet, som kommer slik det gjør til menn og kvinner
over hele verden når de hører dette evangelium og bønnfaller
Gud om å få hans ånd, ville vi ikke vært det vi er i dag – et forent
folk, ett i hjerte og sjel, ett med Gud og ett med vår Frelser.8
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Jeg vil si her og nå at det er Guds kraft, at det er Guds ånd som
overbeviser mennesker. Det er ikke veltalenhet, det er ikke
utdannelse, ikke fine ord eller en briljant fremførelse som treffer
menneskenes barns hjerter og overbeviser dem om sannheten.9

Jeg har truffet mange som har tvilt på mitt vitnesbyrd. De har
sagt: «Herr Grant, du kan ikke vite disse ting.» Men jeg er rede
og villig til å bære vitnesbyrd om at jeg virkelig vet dette, og jeg
vet det like godt som jeg kjenner lys fra mørke, varme fra kulde.
Jeg vet at jeg har mottatt svar på mine bønner etter at jeg har
bedt ydmykt til Herren. Derfor har jeg kunnskap om dette, og
jeg vet det like godt som jeg vet at jeg elsker min familie og mine
venner. Denne kunnskapen har jeg fått på en slik måte at jeg er
rede og villig til å bære vitnesbyrd for hele verden, og jeg vet at
jeg må ta ansvar for det vitnesbyrdet jeg bærer. Jeg ville ikke være
tro mot meg selv hvis jeg ikke bar vitnesbyrd om det jeg vet, når
jeg får anledning til det.10

Vi som siste-dagers-hellige har svært god grunn til å være takk-
nemlige for de mange tegn på vår Guds godhet og barmhjertig-
het. La oss strebe av all vår makt etter å oppnå tilstrekkelig
intelligens, lys og kunnskap fra vår himmelske Fader til å holde
oss på pliktens sti. Mange av oss mener at vi er sterke i kunn-
skapen om evangeliet, og at det ikke er særlig fare for at livets
prøvelser skal vende oss bort fra sannheten. Samtidig skulle vi
være fullt og helt klar over at vi ikke en eneste dag eller time i
livet er i stand til å stå alene og beholde vitnesbyrdet om evan-
geliet uten Guds ånds lys og inspirasjon.11

Vi mottar og styrker vårt vitnesbyrd gjennom bønn,
studium og lydighet mot Herren.

Det største vitnesbyrd vi kan motta, kommer ved åpenbaring-
ens røst – Den hellige ånds inspirasjon. Ingen kan får denne
uten å være verdige til det.12

Vi kan ikke gi videre til andre det som vi selv får. Jeg kan like
lite gi en annen et vitnesbyrd om dette evangelium som jeg kan
spise for ham. Jeg kan fortelle ham hvordan han får det. Jeg kan
fortelle ham om de velsignelser Gud har gitt meg. Men enhver
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må etterleve evangeliet for å få et personlig vitnesbyrd om dette
verks guddommelighet.

Det har blitt satt på prøve over hele verden av menn og
kvinner som har blitt hatet og mishandlet og forfulgt av sitt eget
kjøtt og blod fordi de har sluttet seg til denne kirken. Men som
svar på ydmyk bønn og ved å gjøre det Gud har bedt dem gjøre,
har de mottatt lys og kunnskap og vitnesbyrd om dette verks
guddommelighet.13

Mine brødre og søstre, hvis vi studerer Skriftene, livets og
frelsens plan, og holder Herrens bud, vil alle løfter som er gitt,
bli oppfylt på våre hoder. Og vi vil vokse og få større lys, kunn-
skap og intelligens.14

Som den levende Guds tjener lover jeg dere at enhver mann
og kvinne som er lydig mot Guds bud, skal ha fremgang, at
ethvert løfte Gud har gitt, skal oppfylles på deres hoder, og at de
vil vokse og gå frem i visdom, lys, kunnskap, intelligens og, frem-
for alt, i vitnesbyrdet om vår Herre Jesus Kristus.15

Vårt vitnesbyrd blir sterkere når vi deler det med andre.

Ingen mann kan forkynne evangeliet med den levende Guds
ånds inspirasjon og kraft . . . uten at han føler, vet og forstår at
han har blitt velsignet av den allmektige Herre, og han er i stand
til å vitne om Guds kraft som kommer når vi forkynner vår Herre
Jesu Kristi evangelium.16

Jeg har hørt president [Brigham] Young og andre menn si
mange ganger at unge oftere har mottatt et vitnesbyrd i sitt indre
om dette verks guddommelighet mens de har stått på sine føtter
[for å bære vitnesbyrd] enn de noen gang har mottatt mens de
har knelt og bedt om et slikt vitnesbyrd. Under Herrens ånds
inspirasjon har de kjent Ånden utgytes i rik grad, deres sjel har
blitt fylt av det lys og den kunnskap som kommer fra Gud
gjennom Den hellige ånd. De har fått et vitnesbyrd i sitt hjerte
som har gjort dem i stand til å vitne om at de vet med sikkerhet
at de er engasjert i livets og frelsens plan, at de virkelig vet med
sikkerhet at Gud lever, at Jesus er Kristus, at Joseph Smith var og
er den sanne og levende Guds profet.17
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Mens jeg presiderte over Den europeiske misjon, fikk jeg gang
på gang anledning til å instruere unge menn som kom dit for å
forkynne evangeliet – unge menn som ikke hadde noen utdan-
nelse, som ikke hadde noen erfaring, og mange av dem sto for
første gang opp og bar sitt vitnesbyrd på kontoret i Liverpool.
Jeg ba dem studere evangeliet og be om inspirasjon fra Herrens
ånd, og jeg lovet dem at hvis de bare ville åpne sin munn og
bære vitnesbyrd om at Jesus Kristus var verdens Forløser og at
Joseph Smith var hans profet, så ville Gud gi dem noe å si selv
om de til å begynne med var helt tomme i hodet. Det er ikke få
eldster som har båret vitnesbyrd for meg om at dette løftet gikk
i oppfyllelse, og at Gud virkelig velsignet dem hver gang de bar
vitnesbyrd om Joseph Smiths guddommelige misjon, han som
under Guds ledelse grunnla Kristi kirke på jorden igjen.18

Gjennom livet har jeg hørt hundrevis og tusenvis av vitnes-
byrd fra unge menn og unge kvinner som har reist ut for å for-
kynne dette evangelium, og som har kommet tilbake fra
misjonærarbeidet og båret vitnesbyrd om at de har fått større
kunnskap om dette verks guddommelighet, at deres vitnesbyrd
har blitt styrket.19

Det er ikke noe som heter å stå stille i Guds kirke. Vi kan ikke
leve på vitnesbyrdet vi mottok for mange år siden. Vi har . . . hørt
vitnesbyrdet til en 79 år gammel mann, men hvis han skulle
slutte å bære det vitnesbyrdet han har mottatt, ville Guds ånd
forlate ham, for det er ingen alder da vi kan slutte i Guds verk og
evangelium.20

Vitnesbyrd gir oss evne og mot til å utføre Herrens verk.

De som er lydige mot Herrens bud, de som lever opp til evan-
geliets krav, vokser fra dag til dag og fra år til år i vitnesbyrd og
kunnskap om evangeliet, og får en fastere beslutning om å opp-
muntre andre til å undersøke livets og frelsens plan.21

Som et folk har vi vist at Frelserens uttalelse er sann, nemlig
at hvis noen vil gjøre Faderens vilje, skal han kjenne læren [se
Johannes 7:17], og at vi [har] en fullkommen og absolutt kunn-
skap. Det er grunnen til at vi [er] villige til å ofre for sannhe-
tens sak.22
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Jeg er svært takknemlig for at siste-dagers-hellige over hele
verden har et personlig, individuelt og varig vitnesbyrd om gud-
dommeligheten av det verk vi er engasjert i. Uten dette vitnes-
byrdet ville hverken menn eller kvinner tenke på å ofre så mye
som de gjør både hjemme og ute for å fremme Herrens verk …

… Jeg er takknemlig når jeg tenker på de menn som har stått
i spissen for denne kirke og de ledende embedsmenn i den, de
som gir av sin tid og sine talenter, ofrer (dvs. ofrer hva denne ver-
dens saker angår) og har en fullkommen og fast kunnskap om at
Gud lever, at han hører og besvarer våre bønner. Uten skygge av
tvil vet de at Gud virkelig viste seg for Joseph Smith og presen-
terte sin Sønn for ham, og de har en fullkommen kunnskap om
at Det aronske og Det melkisedekske prestedømme ble gjengitt
til jorden av de menn som hadde nøklene i tidens midte…

Kun denne fullkomne og absolutte kunnskapen som vi som et
folk er i besittelse av, kan gjøre oss i stand til å utrette noe i nær-
heten av det vi utretter.23

Kjenner jeg meg selv rett, er jeg fast besluttet på å fremme
Guds kirke og rike. Jeg vet at det ikke finnes noe på jorden som
jeg gleder meg mer over enn den kjensgjerning at jeg har
omgang med Guds tjenere og tjenerinner i Jesu Kristi kirke. Og
jeg tror ikke det noen gang går en dag uten at jeg takker Gud for
at livets og frelsens plan er gjengitt på ny, og for at jeg får delta i
denne. Jeg ber oppriktig til Ham om at mitt sinn aldri må bli for-
mørket, at jeg aldri må vike fra sannheten, at jeg aldri må
glemme noen av de pakter jeg har inngått, men at jeg etter hvert
som jeg blir eldre og får større forståelse, må vokse i vitnesbyr-
det om evangeliet og få et sterkere ønske – ikke bare et ønske,
men et ønske omsatt i gjerning – om å arbeide for å fremme
Guds rike på jorden.24

Forslag til studium og drøftelse

• Hvorfor er det sant at ingen kan motta et vitnesbyrd «uten å
være verdige til det»?

• Hvorfor trenger et vitnesbyrd stadig å styrkes? Hvordan kan vi
fortsette utrettelig å anstrenge oss for å få et sterkere vitnesbyrd?
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• Hvordan hjelper vårt vitnesbyrd oss i tider med prøvelser eller
forfølgelse? Hvordan hjelper vårt vitnesbyrd oss når vi har det
lett eller har fremgang?

• Hvorfor blir vårt vitnesbyrd styrket når vi deler det med andre,
eller når vi lytter til andres vitnesbyrd?

• I hvilke situasjoner utenom vitnesbyrdsmøter kan vi bære vårt
vitnesbyrd?

• Hvordan kan foreldre hjelpe sine barn å utvikle personlige vit-
nesbyrd om evangeliet?
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Følg dem som Gud har valgt 
til å presidere

Vi støtter Kirkens autoriteter ved å be for dem, følge 
deres inspirerte råd og hjelpe dem i deres arbeid.

Fra Heber J. Grants liv

Da eldste Heber J. Grant begynte sitt virke i De tolv apostlers
quorum, gjorde han det med usvikelig lojalitet til Kirkens presi-
dent. Like etter at han hadde mottatt kallet, skrev han til sin fet-
ter Anthony W. Ivins: «Jeg kan ærlig si at det aldri har
forekommet at jeg ikke har vært villig til å forandre mine planer
når Guds tjenere har bedt meg om det.»1

Som medlem av De tolvs quorum opplevde eldste Grant mye
som styrket hans vitnesbyrd om at Kirkens president er Herrens
talerør på jorden. Da han selv senere var Kirkens president, for-
talte han om en slik opplevelse hvor han så Herrens inspirasjon
til president Wilford Woodruff. I 1890 kunngjorde president
Woodruff at det var Herrens vilje at de hellige skulle bygge en
fabrikk som skulle fremstille roesukker i Utah. Eldste Grant var
med i en komité som ble nedsatt for «å undersøke saken». Etter
grundige undersøkelser anbefalte komiteen enstemmig at
Kirken skulle oppgi tanken.

Men president Grant rapporterte: «President Woodruff var
ikke fornøyd. Det ble utpekt en ny komité. Jeg var med i den før-
ste komiteen, og han utpekte meg også til den andre. Jeg ba om
å bli unnskyldt, siden jeg allerede hadde gjort meg opp en
mening og underskrevet på en rapport, men han ville ikke høre
på min anmodning om å bli unnskyldt. Vi undersøkte saken
igjen, grundig og omhyggelig, og den andre komiteen stilte seg



68

K A P I T T E L  8

Fotografi tatt i 1925. Stående

fra v. til h.: David O. McKay,

Rudger Clawson og Orson F.

Whitney i De tolvs quorum;

Anthony W. Ivins, førsterådgi-

ver i Det første president-

skap; Richard R. Lyman i De

tolvs quorum; Heber J. Grant,

Kirkens president; Reed

Smoot i De tolvs quorum;

Charles W. Nibley, annenråd-

giver i Det første president-

skap; Sylvester Q. Cannon,

presiderende biskop; George

Albert Smith og Joseph

Fielding Smith i De tolvs quo-

rum. Knelende fra v. til h.:

Hyrum G. Smith, Kirkens

patriark; Melvin J. Ballard,

Stephen L Richards, John A.

Widtsoe og George F. Richards

i De tolvs quorum. Ikke i bil-

det: James E. Talmage i De

tolvs quorum.

negativ. President Woodruff sa: ”La oss se bort fra rapporten. Jeg
er blitt inspirert til å etablere en sukkerindustri.” »

Tro mot instruksjonene fra Herrens profet utarbeidet presi-
dent Grant og andre planer om å bygge en fabrikk som skulle
fremstille roesukker. Men en landsomfattende økonomisk krise i
1891 gjorde det vanskelig å reise nok penger til å bygge fabrik-
ken. Igjen hevdet en gruppe erfarne forretningsmenn at det ville
være uklokt av Kirken å videreføre planene. President Grant min-
tes sin leders svar:

«Da denne anbefalingen ble fremlagt, lød Wilford Woodruffs
svar: ”Helt fra den dag jeg mottok kunnskapen om Jesu Kristi
evangeliums guddommelighet, slik evangeliet ble åpenbart
gjennom profeten Joseph Smith, fra den dag jeg gikk ut som
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ydmyk prest for å forkynne evangeliet selv om jeg følte det som
jeg skulle dø, har jeg aldri veket av til høyre eller venstre fra plik-
tens sti som evangeliet bød meg gå, selv om det krevde at jeg
måtte stå ansikt til ansikt med døden. Og nå sier Herrens inspi-
rasjon meg at vi skal bygge denne fabrikken. Hver gang jeg ten-
ker på å oppgi det, melder mørket seg. Og hver gang jeg tenker
på å bygge den, blir det lyst. Vi skal bygge fabrikken om det så
skal ruinere Kirken.” »

«Vi bygget den virkelig,» sa president Grant senere, «og den
ruinerte ikke Kirken.» Kirken bygget faktisk senere også andre
fabrikker og etablerte en industri som ble lønnsom for Kirken
som helhet og for den enkelte siste-dagers-hellige.2
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Mange år senere ga president Heber J. Grant følgende enkle
formaning som rettesnor for de siste-dagers-hellige: «Jeg vet ikke
om noe annet jeg føler er av så stor verdi i livet, som å være lydig
mot Herrens råd og rettledning og hans tjeneres rettledning i
vår tid.»3

Heber J. Grants læresetninger

Herren kaller sine profeter og leder dem ved inspirasjon.

Jeg ønsker ved denne anledning, og ved alle anledninger, å
bære vitnesbyrd i all oppriktighet og all ydmykhet om profeten
Joseph Smiths guddommelige misjon og den guddommelige
misjon som hver og en av de menn som har blitt valgt til å etter-
følge ham, har.4

Dere trenger ikke frykte, mine kjære brødre og søstre, for at
noen mann noensinne vil stå i spissen for Jesu Kristi Kirke med
mindre vår himmelske Fader ønsker at han skal være der.5

Jeg kan si at Herrens velsignelser har blitt utøst i rikelig grad
over enhver mann som har stått i spissen for denne kirke, fordi
de alle i rettferdighet har søkt Guds ånds inspirasjon til å lede
dem i alt de har foretatt seg.6

Jeg ble kjent med Brigham Young da jeg var et lite barn på
seks år… Jeg kan bære vitnesbyrd om hans godhet, om hans
kjærlighet til meg som enkeltperson, om hans kjærlighet til Gud
og om den Herrens inspirasjon som kom til ham da han sto der
jeg [nå] står, da jeg hadde det privilegium å være i forsamlingen
og lytte til hans inspirerende ord.

Jeg ble kalt til De tolv apostlers råd ved Herrens åpenbaring til
president John Taylor, og fra den dag jeg kom med i De tolvs råd
– to år etter at John Taylor ble Kirkens president – og til hans
dødsdag, var jeg sammen med ham uke etter uke … Jeg vet at
han var den levende Guds tjener. Jeg vet at Herrens inspirasjon
kom til ham. Og jeg vet at ved alle anledninger når han sa: «Det
er dette Herren ønsker», og hans medarbeidere i apostlenes råd
støttet hans ord, hadde han alltid rett, og Herrens inspirasjon til
ham viste at hans visdom, som han mottok ved Guds kraft,
hadde vært andre menneskers visdom overlegen.
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Flere ganger har jeg gått til møter … og visst at en bestemt sak
skulle drøftes, og jeg har hatt en så fullstendig klar formening
om saken som det er mulig å ha… Selv om jeg har gått til møter
… og hatt en bestemt oppfatning av hva som burde gjøres, har
jeg villig og lett stemt for det helt motsatte på grunn av den
inspirasjon fra Herren som John Taylor mottok. Ved enhver slik
anledning har Herrens tjener, president Taylor, vist seg å ha rett,
og hans overlegne dømmekraft, ved Herrens inspirasjon, gjorde
seg gjeldende til fordel for det som var til folkets beste.

Jeg kunne berette om det ene tilfellet etter det andre da
apostlene har blitt sendt ut for å gjøre et bestemt arbeid på
grunn av Herrens inspirasjon til John Taylor, og de trodde de
ikke kunne gjennomføre dette. De har kommet tilbake og båret
vitnesbyrd om at de med Herrens hjelp hadde vært i stand til å
utføre det arbeid som president Taylor, Herrens profet, hadde
pålagt dem…

Jeg kan bære vitnesbyrd om at Wilford Woodruff virkelig var
den levende Guds tjener og en sann Guds profet. Wilford
Woodruff, en ydmyk mann, omvendte og døpte hundrevis i løpet
av noen få måneder i Herefordshire i England. Jeg tror ikke at
noen annen mann som har vandret på jordens overflate, har
omvendt flere sjeler til Jesu Kristi evangelium. Han var en fan-
tastisk ydmyk mann, en mann som aldri hadde deltatt i store for-
retningsforetak, en mann som hadde viet seg til gårdsdrift, som
hadde dyrket frukt og dyrket jorden – en ydmyk mann, og jeg
hadde hørt mange si at han ikke hadde evne til å presidere over
Kristi kirke. Men jeg vil bære vitnesbyrd for dere om at han,
under Herrens inspirasjon og på grunn av sin ydmykhet og sitt
gudlignende liv og fordi Gud elsket ham, ble velsignet ved mer
enn én anledning med en visdom som var større enn all den vis-
dom Kirkens skarpe finanshjerner var i besittelse av…

Jeg vet at Lorenzo Snow var en Guds profet… Lorenzo Snow
kom med i Kirkens presidentskap da han var 85 år gammel, og
det er rett og slett forunderlig å tenke over hva han utrettet i
løpet av de neste tre årene. Han reddet Kirken … fra nesten øko-
nomisk ruin… På tre korte år tok denne mannen, som i verdens
øyne var altfor gammel, som ikke hadde vært involvert i finans-
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Det første presidentskap i 1936. Fra v. til h.: President J. Reuben Clark jr., førsterådgi-

ver; president Heber J. Grant og president David O. McKay, annenrådgiver.

verdenen, og som i årevis hadde viet sitt liv til tempelarbeid, fatt
i Kristi Kirkes finanser, under den levende Guds inspirasjon, og
i løpet av disse tre årene forandret alt seg, økonomisk sett, fra
mørke til lys…

… Jeg bærer vitnesbyrd for dere om at jeg fra min tidligste
barndom, da jeg ikke helt kunne forstå og fatte evangeliets lære-
setninger, har følt begeistring i mitt indre og tårer har trillet
nedover mine kinn under den levende Guds inspirasjon når jeg
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har hørt Joseph F. Smith forkynne evangeliet… Han fylte meg all-
tid åndelig og oppløftet meg når jeg hørte ham forkynne Jesu
Kristi evangelium. Jeg bærer vitnesbyrd om at han var en av Guds
største profeter som noen gang har levd, at Gud var med ham fra
den dagen han som liten gutt på femten år dro ut for å forkynne
Jesu Kristi evangelium på Hawaii, til den dagen han avsluttet sin
jordiske karriere etter å ha viet 65 år av sitt liv til Herrens verk.7

Selv om jeg er et svært svakt og enkelt redskap i Herrens hen-
der, har det falt i min lodd å etterfølge de strålende menn som
har presidert over denne kirke – profeten Joseph Smith – jeg tror
ingen større mann noensinne har vandret på jorden; den store
pioneren Brigham Young; den mektige frihetens forsvarer, John
Taylor; Wilford Woodruff, som omvendte så ualminnelig mange
til Jesu Kristi evangelium; Lorenzo Snow, en uvanlig mann på 85
år som på tre år løftet Kirken opp … til en god økonomisk posi-
sjon; og så den mannen som var elsket av alle som kjente ham,
en av de mest fremragende menn i hele verden, Joseph F. Smith,
den største rettferdighetens forkynner jeg noen gang har kjent.8

Jeg har aldri sluttet å forundre meg over at jeg virkelig repre-
senterer Herren her på jorden. Siden jeg fra barndommen av har
kjent de bemerkelsesverdige og store menn som har gått foran
meg, er det nesten overveldende å tenke at jeg skal stå på lik fot
med dem.

De siste ordene president Joseph F. Smith sa da han tok meg
i hånden den natten han døde, var: «Herren velsigne deg, gutten
min, Herren velsigne deg. Du har fått et stort ansvar. Husk alltid
at dette er Herrens verk og ikke menneskeverk. Herren er større
enn noe menneske. Han vet hvem han vil skal lede hans kirke,
og gjør aldri noen feil. Herren velsigne deg.»9

Profeter mottar inspirasjon til beste for Kirken.

Jeg takker Herren for at jeg fra jeg var liten, har hatt nær kon-
takt med presidentene Brigham Young, John Taylor, Wilford
Woodruff, Lorenzo Snow og med president Joseph F. Smith. Jeg
takker Herren for at jeg aldri har sett annet enn godt i all min
omgang med disse mennene i femti år… Hverken offentlig eller
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privat har jeg noen gang hørt fra Guds tjeneres lepper, disse som
er valgt til å stå i spissen for dette verk, noe som ikke har vært for
å oppløfte og forbedre Guds folk.10

Jeg har virkelig vært svært takknemlig for å vite, uten den min-
ste tvil, på grunn av mitt kall som en av den Herre Jesu Kristi
apostler at John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow og
Joseph F. Smith gikk helt og holdent og urokkelig inn for å
hjelpe de siste-dagers-hellige, for å utbre evangeliet hjemme og
ute, og for å vite at deres største ønske var å fremme og føre
videre livets evangelium og frelse de siste-dagers-hellige. Jeg er
takknemlig for at jeg med sikkerhet vet at . . . disse lederne var
helt og holdent opptatt av Guds folks velferd og fremgang, og at
de aldri sparte seg selv i sitt arbeid for folkets beste, at deres dag-
lige tanker, bønner og ønsker gjaldt folkets fremgang. Jeg vet at
de som oppholdt disse menn med sin tro og sine bønner og med
sine gode gjerninger, ble velsignet av Gud, ikke bare med øket
tro og kjærlighet til Gud og et vitnesbyrd om guddommeligheten
av evangeliets verk som vi er med i, men de ble velsignet med
nødvendig mat, med forråd, med at deres eiendommer ble vel-
signet, og med visdom i sine familier, så de kunne lære dem opp
med Guds tukt og formaning.11

Jeg har aldri hatt noe annet ønske i mitt hjerte når jeg har stått
foran de siste-dagers-hellige, enn at jeg måtte være i stand til å si
noe som ville være til deres beste, til deres gagn, og som spesi-
elt var beregnet på å oppmuntre dem og gi dem et fast ønske og
en fast beslutning om å være mer trofaste, flittigere, mer ener-
giske med hensyn til å oppfylle de plikter som blir pålagt dem i
fremtiden, enn de har vært før.12

Vi blir velsignet når vi hedrer og følger 
dem som presiderer over oss.

Be for Kirkens autoriteter, og opphold dem så i alt deres
arbeid og i alt de gjør.13

Av egen erfaring vet jeg at det i de siste-dagers-helliges hjem,
helt fra presidentene Brigham Youngs, John Taylors, Wilford
Woodruffs, Lorenzo Snows og Joseph F. Smiths tid ned til nåvæ-
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rende tid, dag etter dag har blitt oppsendt inderlige og opprik-
tige bønner til Gud om at Herrens inspirasjon må gis de menn
som er denne kirkes presidentskap, apostlene og de andre gene-
ralautoritetene, og at hver enkelt må bli inspirert av Gud til å
utføre det som vil være til det beste for Hans barn og for utbre-
delsen av Jesu Kristi evangelium utover verden. Jeg vet virkelig,
etter . . . mange års erfaring, at de menn som i vår tid innehar
stillingene som den Herre Jesu Kristi apostler, har blitt begavet
med den levende Guds ånd.14

Tro er en gave fra Gud, og når man har tro til å etterleve evan-
geliet og lytte til rettledningen fra dem som presiderer i ward og
staver, og fra Kirkens generalautoriteter, har jeg erfart at de har
blitt rikelig velsignet av Herren, og mange av dem har på en
svært mirakuløs og fantastisk måte kommet ut av store økono-
miske og andre vanskeligheter.15

La oss være rede og villige til å følge våre ledere og støtte
dem… Dere vil alltid bli velsignet og ha nytte av å følge råd og
rettledning fra dem Gud har valgt til å presidere over Kirken. Ved
å hedre den mann Gud har valgt, vil Gud hedre og velsigne dere,
og når hver enkelt gjør sin plikt, vil dere vokse og få mer lys og
inspirasjon fra Guds ånd. Når hver enkelt av oss vokser og utvik-
ler oss, vil også Kirken vokse og utvikle seg… Dette er Guds verk.
Joseph Smith var en Guds profet. Vi må huske det. Vi må først
søke «Guds rike og hans rettferdighet», så vil alt annet bli gitt i
tillegg [se Matteus 6:33]. Det er evig liv vi arbeider for. La ikke
verdens visdom, rikdom eller utdannelse eller noe annet blinde
våre øyne for det faktum at dette er Guds verk, og at Guds tale-
rør er på jorden. Når han taler, så la oss være rede og villige til å
bruke vår tid, våre talenter og alt vi har mottatt, og arbeide for å
oppfylle det Gud ønsker. Jeg kan fortelle dere at Gud vil vise at
hans talerør har rett.16

Jeg håper og ber om at de hellige vil etterleve Jesu Kristi evan-
gelium. Jeg håper de vil lytte til stavspresidenters og biskopers
undervisning. Jeg ønsker å si at vi venter at enhver president i en
stav og enhver biskop i et ward underviser folket i sannheten. Vi
vil at de skal fortelle medlemmene at de forventes å holde
Visdomsordet, å betale en ærlig tiende, å huske paktene de har
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inngått i Guds templer, … og at vi venter at de skal gjøre sin plikt
som hellige og forkynne evangeliet ved å etterleve det.17

For mange mennesker er det slik at selv om Herrens tjenere
taler til dem år etter år, så har det de sier, ikke særlig virkning på
dem. Men hvis de samme menneskene mottar råd fra en eller
annen med verdslig visdom, følger de det straks. Jeg minnes …
at jeg holdt tale om Visdomsordet. Senere fikk jeg vite at en god
søster som hørte talen, ble syk og sendte telegram for å få en
lege fra Salt Lake City med et spesielt tog, og det kostet henne
flere hundre dollar å høre fra denne legen at hun drakk for mye
te, og hvis hun ikke sluttet med det, ville hun komme til å dø.
Hun lyttet til hans råd og ble frisk. Hvis hun hadde lyttet til mitt
rettledning, som ikke hadde kostet henne noe, ville hun ha spart
flere hundre dollar, for ikke å snakke om at hun ville ha vært i
fullkommen harmoni med Herrens læresetninger, slik de er
åpenbart i Visdomsordet.18

Vi synger og har stadig gjort det: «Ha takk for profeten du
sendte, du Herre, på denne vår dag.» [Salmer, nr. 17.]

Det er svært mange som … gjør en tilføyelse og sier: «Forutsatt
at han leder oss etter våre egne ønsker og ideer.»

Guds profeter, fra Joseph Smith til i dag, har ledet oss – og de
har ledet oss riktig – når vi har lyttet til denne rettledningen. De
feil som har blitt begått, har skjedd fordi vi ikke har lyttet til pro-
feten, som har rett til å lede Guds folk.

Jeg vet at veien til sikkerhet for de siste-dagers-hellige ikke
bare er å synge «Ha takk for profeten du sendte, du Herre, på
denne vår dag», men å være rede og villig til og ivrig etter å bli
ledet.19

Forslag til studium og drøftelse

• Hva betyr det å oppholde og følge dem som har blitt kalt til å
presidere over oss?

• Hva kan foreldre gjøre for å lære sine barn å oppholde Kirkens
ledere?
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• Hvilke velsignelser har du og din familie mottatt når dere har
fulgt Kirkens lederes veiledning? Hvordan har slike erfaringer
styrket din tro og ditt vitnesbyrd?

• Hvilket råd har vi nylig mottatt fra den levende profet? Hva kan
du gjøre rent konkret for å leve ifølge profetens læresetninger?

Noter

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

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

10, 13-14, avsnittinndeling endret.
8. Gospel Standards, s. 226-27.
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Fra v. til h.: Goro Takahashi, som var venn av de første misjonærene i Japan, 

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

Eldste Grant var president for den første misjonen i Japan fra 12. august 1901 

til 8. september 1903.



Gleden ved misjonærarbeid

Vi har et stort ansvar for å forkynne Jesu Kristi evangelium.
Oppfyllelse av denne plikten gir oss glede og fred.

Fra Heber J. Grants liv

President Heber J. Grant deltok i misjonærarbeid gjennom hele
sitt voksne liv. Han delte evangeliet med familiemedlemmer, ven-
ner og forretningsforbindelser. I 1901 fikk han for første gang
anledning til å reise på heltidsmisjon da han ble kalt til å presi-
dere over den første misjonen i Japan.

President Grant tok fatt på sitt kall i Japan med optimisme og
begeistring. Han skrev: «Jeg har urokkelig tro på at denne vil bli
en av de mest fremgangsrike misjoner som noensinne er etablert
i Kirken. Arbeidet vil gå langsomt fremover til å begynne med,
men høsten vil bli stor og forbause verden i kommende år.»1

Sammen med tre andre misjonærer innviet president Heber J.
Grant Japan for evangeliets forkynnelse i august 1901 og arbei-
det deretter flittig i det som virkelig var «langsomt arbeid». Da
president Grant ble løst fra sitt kall i september 1903, hadde han
døpt bare to personer. Under oktoberkonferansen i 1903 ga han
følgende rapport:

«Jeg beklager at jeg ikke kan fortelle dere at vi har utrettet noe
fantastisk i Japan. For å være helt ærlig må jeg innrømme at jeg
virkelig har utrettet svært lite som president for den misjonen,
og svært lite har blitt utrettet hva omvendelse angår, av de få eld-
stene som ble sendt dit for å arbeide, eller av søstrene som var
sammen med meg. Samtidig er jeg sikker på at det vil bli utret-
tet et stort og viktig arbeid i det landet. Innbyggerne er strålende
mennesker.»2

21 år senere stengte president Grant og hans rådgivere i Det
første presidentskap misjonen, overveiende på grunn av «nesten
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ubetydelige resultater av misjonærinnsatsen» der.3 Misjonen ble
gjenåpnet i 1948.

Den 18. mai 1996, 48 år etter at misjonen ble gjenåpnet,
besøkte president Gordon B. Hinckley Japan og talte til en så
stor forsamling ved en temakveld at noen bare hadde ståplasser.
Da hadde Japan fått et tempel, og medlemsantallet var vokst til
over 100 000 i 25 staver og 9 misjoner. President Hinckley min-
tes starten på arbeidet i Japan og sa: «Hvis president Grant
hadde vært her nå, ville han grått av takknemlighet, og jeg føler
det samme når jeg ser inn i ansiktene deres… Jeg ser en styrke
som jeg aldri hadde drømt om i dette landet.»4

Heber J. Grants læresetninger

Det er vår plikt og vårt privilegium
å dele evangeliet med andre.

Jeg vil understreke at vi som et folk har én overordentlig stor
oppgave, og det er å kalle verden til omvendelse, til å komme til
Gud. Og det er vår aller fremste plikt å gå ut og forkynne vår
Herre Jesu Kristi evangelium, gjengivelsen av livets og frelsens
plan til jorden på ny. Det kommer anmodninger fra hele verden
om å få flere misjonærer. De siste-dagers-hellige skulle organi-
sere sitt liv og sin økonomi slik at flere er rede og villige til å reise
[på] misjon, spesielt de som er kommet til skjels år og alder, og
som har vitnesbyrd og kunnskap om dette verks guddommelig-
het… Vi har virkelig den kostelige perle. Vi har noe som er mer
verdifullt enn all den rikdom og vitenskapelige informasjon som
verden eier. Vi har livets og frelsens plan. Det første store bud
var å elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og av hele vår sjel
og av all vår forstand. Og et annet var like stort, å elske vår neste
som oss selv [se Matteus 22:37-39]. Og den beste måte i verden
å vise vår kjærlighet til vår neste på er å gå ut og forkynne vår
Herre Jesu Kristi evangelium.5

Å frelse sjeler, innbefattet vår egen sjel, er det aller største vi
kan gjøre, og det er det mest verdifulle og det viktigste, og det
gir oss vår Faders velsignelser og vår Herre og Mesters, Jesu
Kristi velbehag.6
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Dette er det oppdrag vi har fått, å varsle nasjonene om fore-
stående straffedommer, å forkynne Forløserens evangelium …
og innby alle til å komme til Kristus og motta hans strålende for-
sonings velsignelser. Den såkalte «mormonisme» finnes i verden
til verdens beste. Dens misjonærsystem har ingen annen hensikt
enn å velsigne og hjelpe. Den strides ikke med dagens trossam-
funn og sekter. Den står for fred, Guds fred «som overgår all for-
stand». [Se Filipperne 4:7.] Den er alltid rede til å gjøre godt på
alle mulige måter. Den trygler menneskene om å vende tilbake
til den tro «som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige» [se
Judas 1:3], og tror at en slik kurs vil frelse menneskeheten fra
verdens synder og til slutt opphøye menneskene i Gud Faderens
og Jesu Kristi, Sønnens, nærhet, «han som er verdens liv og lys».
[L&p 10:70.]7

Vi vet at den fremste og viktigste plikten vi har, er å elske
Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av all vår makt, hu og styrke,
og nest etter det er å elske vår neste. Intet folk i hele verden i for-
hold til antallet gir så tydelig uttrykk for kjærlighet til sine med-
mennesker og et ønske om det beste for dem som de
siste-dagers-hellige. Vårt misjonærarbeid viser hele verden hvor
villige vi er til å ofre økonomisk og arbeide uten håp om jordisk
belønning for å frelse sjelene til vår himmelske Faders barn.8

Enhver ung mann skulle . . . ha ambisjoner om å kvalifisere
seg til å arbeide så langt hans evner strekker til, slik at han kan
oppnå alt som er mulig for ham når det gjelder å etablere evan-
geliets sannhet trygt på jorden.9

Folk sier: «Vi forstår ikke ”mormonismens” styrke. Vi forstår
ikke hvorfor [tusener] av unge menn og unge kvinner i en peri-
ode reiser ut i verden på egen eller familiens bekostning, og gir
av sin tid uten betaling for å forkynne evangeliet. De taper
arbeidsinntekt, de betaler selv for sitt underhold for å forkynne
sin tro.» Enhver siste-dagers-hellig forstår det. De forstår det
fordi de unge mennene og de unge kvinnene som drar ut for å
forkynne evangeliet, etterlever det. De fyller virkelig kravene
Frelseren har stilt om å «elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte
og av hele vår sjel og av all vår forstand» og det andre store bud,
«å elske vår neste som oss selv».10
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Vi skulle huske at Herren har fortalt oss at det er vår plikt å
advare vår neste og forkynne dette evangelium – denne plikt
påhviler oss alle – vi skulle være misjonærer…

La oss alle innse at dette verk tilhører hver og en av oss, og la
oss gjøre alt i vår makt for å fremme det.11

Misjonærarbeid gir menneskene sann glede.

Jeg tror at enhver siste-dagers-hellig som har mottatt et vit-
nesbyrd om guddommeligheten av det verk vi er engasjert i, har
[den] samme følelse som Alma hadde – et ønske om at hele ver-
den må få høre vitnesbyrdet om vår Herre Jesu Kristi evangelium
[se Alma 29:1-9]. Når menn og kvinner mottar et vitnesbyrd om
profeten Joseph Smiths guddommelige misjon, er de ivrige etter
at hele verden skal få den samme kunnskap og tro. De er opp-
satt på at evangeliet skal tilbys hver eneste ærlige sjel. Og av egen
erfaring vet jeg at det ikke finnes noe annet arbeid i hele verden
som gir menneskene mer glede, fred og ro enn det å forkynne
den Herre Jesu Kristi evangelium.12

Ikke i noen del av Guds verk her på jorden i denne tiden fin-
nes det en slik gruppe lykkelige, tilfredse, fredelige mennesker
som de som er engasjert i misjonærarbeid. Tjeneste er den vir-
kelige nøkkel til glede. Når man yter tjeneste for å hjelpe men-
nesker, når man arbeider uten betaling, uten håp om jordisk
belønning, opplever menneskene ekte, sann glede.13

Om nødvendig bør enhver Guds tjener med kunnskap om
evangeliet være villig til å gi sitt liv for denne sak, som virkelig er
Mesterens verk, livets og frelsens plan. Vår Herre og Frelsers,
Jesu Kristi evangelium. Når vi fullt ut forstår det faktum at vi vir-
kelig har den kostelige perle, at det evangelium vi har å gi ver-
dens mennesker, betyr evig liv for dem som aksepterer og trofast
etterlever det – når vi innser dette og når vi stopper opp for å
tenke over åpenbaringen som ble gitt profeten Joseph Smith og
Oliver Cowdery, hvor Herren sier: «Og om det så skulle være at
I skulle arbeide alle eders dager med å rope omvendelse til dette
folk, og kun bringer én sjel til meg, hvor stor skal ikke eders
glede være med ham i min Faders rike! Og nu, hvis eders glede
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vil bli stor med én sjel som I har bragt til meg i min Faders rike,
hvor stor skal ikke eders glede bli, hvis I skulle bringe mange sje-
ler til meg» [L&p 18:15-16] – da vil vi begynne å innse og fatte
og forstå dette verks storhet.14

Jeg synes synd på den mann eller kvinne som aldri har opp-
levd den glede som blir misjonærer til del som forkynner Jesu
Kristi evangelium, som bringer ærlige sjeler til kunnskap om
sannheten, og som hører den takknemlighet som uttrykkes av
dem som har fått en forståelse av evig liv gjennom deres arbeid.
Jeg synes også synd på dem som aldri har følt gleden ved å
strekke ut en hjelpende hånd til de trengende. Vi får i sannhet
flere velsignelser ved å gi enn ved å motta, det er det ingen tvil
om i mitt sinn. Vi blir også rikere velsignet når vi går ut og for-
kynner Jesu Kristi evangelium og arbeider for menneskenes
frelse enn vi kan bli ved bare å ha kunnskap om at vår religion
er sann, og så forbli hjemme for å skjøtte livets trivialiteter og
samle denne verdens rikdom som vil forsvinne ved bruk. Et stort
problem er at vi ofte mister av syne det som er det mest verdi-
fulle å arbeide for, det arbeid som gleder vår himmelske Fader
mest.15

Kun ved Åndens kraft kan vi forkynne evangeliet og hjelpe
nye konvertitter å gi næring til sitt vitnesbyrd.

Jeg ønsker å si til dere at alle de misjonærer som har reist ut
for å forkynne evangeliet . . . har hatt Guds bemyndigede tjene-
res hender på sitt hode, menn som hadde Hans myndighet. Og
over hele den vide jord, i hvert land og under hvert himmel-
strøk, fra midnattsolens land i nord til Syd-Afrika, hvor de enn
har reist, har den levende Guds ånd vært med dem. Fra ethvert
land og fra ethvert himmelstrøk har menn og kvinner mottatt
Den hellige ånds vitnesbyrd og akseptert evangeliet.16

Jeg reiste til Grantsville, det største wardet i Tooele stav i Sion,
og jeg henvendte meg til Herren med mye av den samme hold-
ning som Oliver Cowdery hadde da han sa til Herren: «Jeg
ønsker å oversette,» og Herren sa at han kunne oversette. Men
han mislyktes og ble senere fortalt at han ikke hadde tenkt det
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ut i sitt eget sinn og ikke bedt om det. Han hadde ikke gjort sin
del [se L&p 9:7-8]… Jeg reiste meg og talte i fem minutter. Jeg
tror jeg svettet som om jeg hadde blitt dyppet i en bekk, og jeg
slapp fullstendig opp for ideer. Jeg gjorde talen til en så full-
stendig «fiasko», for å si det slik, som et menneske kan gjøre…

[Senere] gikk jeg flere kilometer bort fra dette møtehuset, ut
på engene blant halm- og høystakker, og da jeg var kommet langt
nok unna og jeg var sikker på at ingen så meg, knelte jeg ned bak
en av disse høystakkene og felte ydmykelsens tårer. Jeg ba Gud
tilgi meg for at jeg hadde glemt at man ikke kan forkynne den
Herre Jesu Kristi evangelium med kraft, styrke og inspirasjon
uten å være velsignet med kraft som kommer fra Gud. Og jeg for-
talte ham der, som gutt, at hvis han ville tilgi meg for min
egoisme, hvis han ville tilgi meg for å ha innbilt meg at hvem
som helst uten Hans ånd kan forkynne sannheten og finne villige
og mottakelige sinn, ville jeg til min dødsdag strebe etter å huske
hvor inspirasjonen kommer fra når vi forkynner den Herre Jesu
Kristi evangelium, livets og frelsens plan som igjen er åpenbart
til jorden.

Jeg er takknemlig for å kunne si at i løpet av de førti årene som
har gått siden da, har jeg aldri blitt så ydmyket som jeg ble den
dagen. Hvorfor? Fordi jeg aldri, Gud være lovet, har reist meg
opp med den tanke at en mann kan røre ved sine tilhøreres hjer-
ter … uten at han er i besittelse av den levende Guds ånd, og slik
er i stand til å bære vitnesbyrd om at dette er den sannhet som
dere og jeg er engasjert i.17

«Vi tror på tungemålsgaven» og tydning av denne [se 7. tros-
artikkel]. Karl G. Maeser – ingen mer hengiven siste-dagers-hel-
lig har eksistert – fortalte meg med sine egne lepper om en slik
hendelse… Han sa: «Bror Grant, den kvelden jeg ble døpt, så jeg
opp på himmelen og sa: ”O Gud, jeg har funnet det jeg tror er
din Sønns Jesu Kristi evangelium. Jeg har vist meg lydig ved å gå
ned i dåpens vann. Gi meg en tilkjennegivelse, gi meg et abso-
lutt Åndens vitnesbyrd om at jeg har funnet sannheten, og jeg
lover deg at jeg om nødvendig vil gi mitt liv for å fremme denne
sak.” »
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På den tiden var bror Franklin D. Richards [i De tolv apostlers
quorum] president for Den europeiske misjon, med hovedkvar-
ter i Liverpool. Han reiste til Tyskland for å være tilstede da de
første konvertittene til evangeliet ble døpt i dette store rike. Da
bror Maeser gikk hjemover fra der hvor han ble døpt, en strek-
ning på flere kilometer, ga han uttrykk for et ønske om å samtale
om forskjellige prinsipper i evangeliet ved hjelp av tolk. Tolken
var bror William Budge… Bror Maeser, som ikke forsto noe eng-
elsk, stilte spørsmål på tysk, og bror Richards, som ikke forsto
tysk, svarte på engelsk. Bror Budge oversatte spørsmålene og
svarene. Etter at noen spørsmål var blitt stilt og besvart gjennom
tolken, sa bror Richards: «Ikke oversett spørsmålene, jeg forstår
dem.» Og bror Maeser sa: «Ikke oversett svarene, jeg forstår
dem.» De samtalte i mange kilometer, spørsmålene på tysk, sva-
rene på engelsk. Ingen av mennene forsto den andres språk. De
kom til elven Elben, og mens de gikk over broen, kom de fra
hverandre. Da de kom til den andre siden, stilte bror Maeser et
nytt spørsmål, og bror Richards sa: «Oversett det, bror Budge.»
Da svaret kom, sa bror Maeser: «Oversett det.» Hans neste
spørsmål lød: «Hvordan har det seg, apostel Richards, at vi for-
sto hverandre, mens vi nå ikke gjør det?» Bror Richards fortalte
ham at en av fruktene av Jesu Kristi evangelium var tungemåls-
gaven og tydning av tungemål. Så sa han: «I kveld har Gud gitt
deg og meg det privilegium å få del i en av evangeliets frukter,
nemlig tydning av tungemål. Bror Maeser, du har mottatt et vit-
nesbyrd fra Gud om at du har funnet sannheten.»

Bror Maeser fortalte meg: «Jeg skalv som et aspeløv, og igjen
hevet jeg blikket mot himmelen og sa: ”O Gud, jeg har mottatt
det vitnesbyrdet jeg ba om, og om nødvendig lover jeg deg å gi
mitt liv for denne sak.” »18

Forslag til studium og drøftelse

• Hvilke velsignelser får vi når vi deler Jesu Kristi evangelium
med andre? Hva har du følt når du har sett familiemedlemmer
og venner akseptere evangeliet?
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• Hva venter Herren av sine hellige med hensyn til å bringe hans
budskap ut til verden? Hvordan kan vi utvikle tro og mot til å
dele evangeliet med andre?

• Hvordan kan vi prioritere slik at vi får anledninger til å dele
evangeliet med andre? Hvordan kan misjonæranledninger for-
andres på forskjellige stadier av livet?

• Hvorfor er det umulig å forkynne evangeliets sannheter uten
Den hellige ånds kraft? Hvordan har Ånden hjulpet deg å dele
evangeliet med andre?

• Karl G. Maeser mottok bekreftelse på sitt nyfunne vitnesbyrd
da han og eldste Franklin D. Richards ble gitt gaven å tyde
tungemål. Hvilke andre Åndens gaver kan vi søke når vi stre-
ber etter å styrke vårt vitnesbyrd og andres vitnesbyrd? (Se
L&p 46:8-26.)

• Hva hadde bror Maeser og eldste Richards gjort som førte til
at bror Maesers vitnesbyrd ble bekreftet? Hvordan kan vi
hjelpe nye konvertitter å gi næring til sitt vitnesbyrd?
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Eksemplets makt

Ved å vise vår tro i vårt daglige liv bidrar 
vi til å styrke Kirkens gode navn og inspirere andre 

til å etterleve evangeliet.

Fra Heber J. Grants liv

Eldste John A. Widtsoe i De tolv apostlers quorum hyllet pre-
sident Heber J. Grant og skrev: «Hans liv er en leksjon for alle.»1

Eldste Samuel O. Bennion i De sytti talte også om det eksempel
president Grant var: «Han arbeider ivrig for Herrens store sak.
Kun Gud befaler ham, og han er et godt eksempel for andre.
Resultatet er at verket blir større og mer fantastisk.»2

I tillegg til å være et rettferdig eksempel selv forkynte presi-
dent Grant at hvert medlem av Kirken kan leve slik at det bringer
Herrens verk heder og ære. Han sa: «Den største og mest frem-
ragende forkynner blant de siste-dagers-hellige er den mann
eller kvinne som etterlever den Herre Jesu Kristi evangelium.»3

Mens eldste Heber J. Grant var medlem av De tolv apostlers
quorum, mottok han et brev fra en venn som ikke var medlem
av Kirken. I en generalkonferansetale leste eldste Grant deler av
brevet for å understreke hvor nødvendig det var for siste-dagers-
hellige å være et godt eksempel:

«”Min kjære Heber!

… Du vet at i tillegg til det lange og nære personlige vennskap
vi har hatt, har jeg alltid vært svært imponert over den religiøse
ekthet og oppriktighet hos menn og kvinner av din tro. Mange
ganger og ofte har jeg sagt i samtale med andre at de eneste reli-
giøse mennesker jeg har sett leve opp til sin tro, var de siste-
dagers-hellige i Utah. Og dette er sant.” »
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En siste-dagers-helligs gode eksempel kan skinne som et lys for andre.

Etter at eldste Grant hadde lest dette utdraget, sa han: «Jeg er
virkelig takknemlig for at min venn ikke har tilgang til listen over
dem som ikke betaler tiende, … for i så fall tviler jeg sterkt på at
han kunne si ”at de eneste religiøse mennesker jeg har sett leve
opp til sin tro, var de siste-dagers-hellige i Utah”. Jeg er takk-
nemlig for at de medlemmene som denne mannen ble kjent
med, ikke bare var det i navnet, men at de i sannhet var siste-
dagers-hellige. Han dannet seg sin mening om alle siste-dagers-
hellige på grunnlag av dem han ble kjent med, og jeg har ofte
sagt offentlig at jeg betrakter det som enhver siste-dagers-helligs
plikt å ordne sitt liv slik at deres adferd fører til at alle får respekt
for dem og derved respekt for hele folket. Det er i harmoni med
vår Frelsers læresetninger å la vårt lys skinne slik at menneskene
som ser våre gode gjerninger, vil prise Gud og ledes til å ta imot
Jesu Kristi evangelium.»

Eldste Grant fortsatte å lese fra brevet: «”Det er dette som inn-
gir respekt … Deres folk viser sin tro i sitt daglige liv og handler
som de mener at troen er viktig… “»

Eldste Grant henviste igjen til vennens brev og sa:
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«Her er setningen jeg gjerne vil dere skal innprente i deres
sinn for bestandig:

«”Hvis det er noe (og min venn har satt en tykk sort linje
under «noe») i en tro som innebærer en evig fremtidig eksistens,
har den alt (og min venn har satt sort strek også under «alt»)”.

Tror vi som siste-dagers-hellige dette? Setter vi pris på kraften
i min venns bemerkninger? ”Hvis det er noe i en tro som inne-
bærer en evig fremtidig eksistens, har den alt.” Er vi overbevist
om at denne tro har alt som innebærer en evig fremtidig eksis-
tens? Og viser vi, som vår venn sier vi gjør, vår tro i vårt daglige
liv og handler som vi mener den er viktig?»4

Heber J. Grants læresetninger

Kirkens omdømme ligger på våre skuldre.

Vi har nå blitt kjent for det vi er – et rettskaffent, gudfryktig
folk. Og bare i den grad vi etterlever evangeliet, som vi vet er
sant, kan vi fortsette å bryte ned fordommer, bygge opp godvilje
og trekke andre til oss.

Denne tilstanden har blitt frembragt av det faktum at vi har
kunnskap og at så mange av vårt folk har levd opp til den.
Enhver blant oss bærer Kirkens omdømme på sine skuldre, og
når dere og jeg etterlever Jesu Kristi evangelium, bringer vi
heder til Herrens verk som igjen har blitt etablert på jorden i
denne evangelieutdeling.

Jeg er svært takknemlig for denne tilstanden, og jeg er fylt av
takknemlighet til Herren for den utrolige forandring som har
funnet sted, og jeg håper at hver mann og kvinne som er med-
lemmer av denne kirke, kan bli inspirert til å bestemme seg for
at de etter beste evne skal etterleve dette evangelium, slik at
deres liv vil forkynne at det er sant.5

Kritikken av Kirken, ondskapsfullheten og løgnene om vårt
folk som et hele har nesten fullstendig dødd ut fordi folk har lært
å kjenne vårt hjertes ønsker, at vi ikke engang nærer nag mot
dem som sier ondskapsfulle ting om oss. Herren har hjulpet oss
ved mange anledninger til å bli venner med personer som en
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gang var våre fiender. De har lært at enhver siste-dagers-hellig er
en Herrens tjener som ønsker å vite hva Herren vil de skal gjøre,
og selv om andre menneskers ambisjoner kan være svært for-
skjellige fra våre, lærer de likevel at ekte og sanne siste-dagers-
hellige er til å stole på i enhver henseende, fordi de ønsker å
kjenne Guds sinn og vilje. Selv om de kanskje mener at vi som
et folk tar feil, innser de at vi er ærlige og hederlige.6

Dere kan dra hvor dere vil blant Israels eldster, reis fra den
ene kanten til den andre i Kirken, og dere vil finne et vitnesbyrd
som brenner i de siste-dagers-helliges hjerter om at dette er Den
allmektige Guds verk og at hans Sønn Jesus Kristus har etablert
det. Dere finner dette vitnesbyrdet, dere hører det bli båret, men
lever vi alltid som siste-dagers-hellige? Lever vi slik vi skulle når
vi tar i betraktning det mektige vitnesbyrd vi har mottatt? Holder
vi hans bud som vi burde? Enhver av oss bærer Kirkens
omdømme på våre skuldre, så å si.7

Måtte Herren velsigne Sions folk. Måtte vi holde hans bud slik
at alle mennesker som ser våre gode gjerninger, vår ærlighet, vår
integritet, kan ledes til i det minste å respektere oss, enten de
tror på vår religion eller ikke.8

Siste-dagers-hellige som gjør noe galt, kan 
bringe seg selv og sannhetens sak i vanry.

Jeg hevder at en siste-dagers-hellig som gjør noe galt, ikke
bare holdes ansvarlig for dette gale, men også for den skade han
påfører saken. Hvis en mann som tilhører Kirken, drikker seg
full, vil han trolig bli sett av noen og for første gang bli sett som
en siste-dagers-hellig. Han blir utpekt som en siste-dagers-hellig,
og resten blir bedømt ut fra ham. Den som ser dette, sier kan-
skje: «Hvis dette er mormonisme, vil jeg ikke vite av den,» og når
vedkommende hører at en siste-dagers-hellig skal tale, vil han
holde seg unna. Så det finnes mange synder beregnet på å
stenge menneskenes hjerter for Guds rike.9

Forkynnelse og prekener har liten betydning hvis ikke vårt liv
er i fullkommen harmoni med våre læresetninger.10
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Ved en anledning holdt en mann en svært bemerkelsesverdig
tale. Senere sa en av hans venner: «Vet du, det var en svært god
tale, svært bemerkelsesverdig, men dine gjerninger roper så høyt
at jeg ikke hørte noe av det du sa.»11

Jeg hørte om en mann som var på en stor bankett og som
snakket med en annen om de siste-dagers-helliges tro. Han sa:
«De siste-dagers-hellige, de som etterlever sin religion, bruker
ikke te, kaffe, tobakk eller alkohol.» Den andre mannen sa: «Jeg
tror ikke et ord av det.» Mannen sa: «Det er sant.»

Disse to som ikke var siste-dagers-hellige, satt ved et av bor-
dene på banketten. Så kom en siste-dagers-hellig. Mannen som
forsvarte de siste-dagers-hellige, sa: «Der kommer en siste-
dagers-hellig. Han setter seg ved bordet vårt. Jeg vedder på at
han ikke vil drikke kaffe.» Veddemålet ble inngått. Den siste-
dagers-hellige drakk kaffe! Da de kom ut, sa han som hadde tapt
veddemålet: «Jeg har ikke mer bruk for den mannen som hevder
å tro at Gud ga en åpenbaring gjennom Joseph Smith der han
bød folket unngå slike ting, og likevel kommer han her og viser
offentlig at han ikke er lydig mot sin profets læresetninger. Jeg
har stolt på den mannen, men jeg kommer ikke til å stole på ham
mer.»12

Når vi etterlever vår religion, skinner vårt 
gode eksempel som et lys for verden.

Jeg vil si til de siste-dagers-hellige at det er nødvendig at vi –
som har mottatt et vitnesbyrd om at det verk vi er engasjert i, er
fra Gud – lever slik fra dag til dag at de gode gjerningene vi gjør,
vil bringe Guds verk heder og ære, og at vi slik lar vårt lys skinne
for at menneskene, som ser våre gode gjerninger, vil prise Gud
[se Matteus 5:16]. Ingen andre på jordens overflate har noen-
sinne blitt velsignet i den grad som de siste-dagers-hellige. Ingen
andre har noensinne fått så mange tilkjennegivelser av Guds
godhet og barmhjertighet og langmodighet som vi har mottatt,
og jeg sier at vi, mer enn alle andre menn og kvinner på jorden,
skulle føre et Gud-lignende, rettskaffent liv.13
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Frelseren fortalte sine tilhengere at de var jordens salt, men
hvis saltet mistet sin kraft, ville det ikke lenger duge til noe, uten
til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Han fortalte dem
også at de var verdens lys, en by som ligger på et fjell og som
ikke kan skjules. Han fortalte dem at ingen tenner et lys og set-
ter det under en skjeppe, men i en lysestake, slik at det lyser for
alle som er i rommet. Og han formante dem til å la sitt lys skinne,
så menneskene som så deres gode gjerninger, kunne prise Gud.
[Se Matteus 5:13-16.]

Denne formaningen gjelder oss. Vi er verdens lys. Vi har mot-
tatt Den allmektige Guds inspirasjon. Vi har mottatt et vitnesbyrd
om evangeliet, og vi vet at Gud lever, at Jesus er Kristus, at
Joseph Smith var en Guds profet… Enhver sann siste-dagers-hel-
lig har dette vitnesbyrdet brennende i sitt indre. Lever vi så slik
at de gode gjerningene vi gjør, bringer Guds verk heder og ære?
Er vårt eksempel verdig til etterfølgelse for alle? Viser vi ved vårt
eksempel at vi har tro på evangeliet?14

Jeg står fast ved at ethvert medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige har en absolutt plikt til å innordne sitt liv slik at
det vil være et verdig eksempel til etterfølgelse, for på den måten
å bringe heder og velsignelser over seg selv og sine etterkom-
mere og også vinne venner for Herrens sak. Dette skulle være
enhver siste-dagers-helligs høyeste ambisjon i livet.15

Det er min oppriktige bønn at Gud vår himmelske Fader må
hjelpe oss å være lojale og trofaste mot ham, og at vi alltid må vise
ved vår trofasthet, ved vår ærlighet overfor menn og kvinner og
ved vår rettskaffenhet at vi i sannhet er den levende Guds tjenere
og tjenerinner, som streber etter å utbre Jesu Kristi evangelium.16

Vårt gode eksempel kan få andre til å 
undersøke livets og frelsens plan.

Måtte enhver siste-dagers-hellig etterleve evangeliet, slik at
sannheten vil bli forkynt ved deres eksempel.17

Den største og mest fremragende forkynner blant de siste-
dagers-hellige er den mann eller kvinne som etterlever den
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Herre Jesu Kristi evangelium. «Vis meg din tro ved dine gjer-
ninger» er det som teller. Jakob sa at han ville vise sin tro ved
sine gjerninger, og at tro uten gjerninger er død. Den er som et
legeme uten ånd. [Se Jakobs brev 2:17-18, 26.] … Det er ved
våre gjerninger, vår flid, vår trofasthet og vår energi vi kan for-
kynne dette evangelium. Verdens mennesker begynner å innse,
fatte og forstå det faktum at fruktene av Jesu Kristi evangelium,
slik de siste dagers hellige forkynner det, er gode frukter… Den
store normen som verdens Frelser fastsatte lød: «Dere skal
kjenne dem på deres frukter.» [Matteus 7:20.] Når det gjelder
lykke i hjemmet, tilfredshet, fremgang, integritet i forretninger,
edruelighet, overholdelse av Guds og menneskers lover, utfor-
drer jeg hvem som helst i verden til å prøve å finne noen som er
de siste-dagers-hellige overlegne. Jeg taler ikke nå om siste-
dagers-hellige som ikke holder Guds bud.18

Måtte Gud velsigne hver og en av dere. Måtte hver og en av oss
som har et vitnesbyrd om guddommeligheten av dette verk som
vi er engasjert i, innrette vårt liv slik at de som ikke kjenner sann-
heten og som ser vår flid, vår tro, vår ydmykhet og vårt ønske om
å tjene Gud, kan bli ledet til å undersøke den sannheten vi må
bringe dem. Dette er min bønn og mitt ønske.19

Gud lever, Jesus er Kristus, Joseph Smith er den levende Guds
profet, vi har sannheten, og måtte de som vet dette, leve slik at
de som ikke vet det, vil undersøke livets og frelsens plan og
oppnå evig liv, den største av alle Guds gaver til menneskene.20

Jeg ber om at Den allmektige Guds velsignelser må gis til og
forbli hos alle Kirkens medlemmer, enhver trofast, flittig siste-
dagers-hellig. Måtte vi være i stand til å forkynne vår Herre Jesu
Kristi evangelium ved et hederlig, rettskaffent og sannferdig liv.
Hvis vi gjør dette, kan vi være sikre på en endelig seier.21

Jeg er mer takknemlig enn jeg kan gi uttrykk for, for min
kunnskap om at Gud lever, at han er vår Fader og at Jesus Kristus
er vår Forløser og Frelser.

Måtte Herren hjelpe dere og meg og enhver sjel som har
denne kunnskapen, til å arbeide av alle de krefter vi er i besit-
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telse av, for å bringe andre denne samme kunnskapen ved vårt
eksempel. Å, hvor takknemlig jeg er til vår himmelske Fader fordi
han valgte Joseph Smith som et redskap i sin hånd til på ny å
etablere livets og frelsens plan på jorden. Måtte Herren velsigne
hver og en av dere, og velsigne hver ærlig sjel på jorden, og
hjelpe enhver siste-dagers-hellig til å leve slik at deres eksempel
vil skinne og at det vil bidra til å bringe andre til kunnskap om
sannheten.22

Forslag til studium og drøftelse

• Hvorfor er eksemplets makt så stor?

• Hva betyr det at Kirkens omdømme hviler på våre skuldre?

• Hvordan kan vi være bedre eksempler for våre familiemed-
lemmer, for wardets eller grenens medlemmer og for våre
naboer?

• Kan du nevne noen hvis eksempel har øvet innflytelse på deg?
Hvorfor har disse hatt så stor innflytelse på deg?

• Kan du nevne noen tilfeller der siste-dagers-helliges gode gjer-
ninger har inspirert andre til å undersøke evangeliet?
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Prestedømmet, 
«den levende Guds kraft»

Prestedømsbærere som lever ifølge rettferdige 
prinsipper, kan være redskaper i Herrens hender 

når de tjener andre.

Fra Heber J. Grants liv

«Jeg kommer aldri til å glemme den gangen,» sa president
Heber J. Grant, «da en venn vendte seg til meg etter at legen
hadde erklært at hans datter, som hadde fått difteri, ville dø før
natten var omme. Han spurte om jeg ville be for datteren, og
etter at jeg hadde gått fra kontoret hans, ba jeg av hele min sjel
om at Gud ville helbrede denne piken. Mens jeg ba, kom føl-
gende inspirasjon: ”Den levende Guds kraft finnes her på jor-
den. Prestedømmet er her. Skynd deg! Skynd deg! … Gå og stans
ødeleggerens makt, så skal piken leve.”

Legen som tok seg av piken, sa at hun ikke kunne leve til mor-
genen. Men da morgenen kom, forklarte han at han ikke forsto
det, men at han trodde piken kom til å bli frisk. Han kunne ikke
la være å gi uttrykk for sin overraskelse over forandringen i
pikens tilstand gjennom natten. Den levende Guds kraft stanset
ødeleggeren.»1

President Grant gledet seg over inspirasjonen han mottok den
kvelden: «Den levende Guds kraft er her på jorden.
Prestedømmet er her.» I sine generalkonferansetaler underviste
han ofte de hellige om velsignelsene de kunne motta gjennom
prestedømmets kraft og myndighet.
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«Enhver gave, enhver nåde, kraft og begavelse som ble gitt gjennom den 

levende Guds prestedømme på Frelserens tid, har vi blant oss i dag.»
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Heber J. Grants læresetninger

Prestedømmets nøkler, myndighet, ordinanser 
og gaver har blitt gjengitt.

Etter hvert som oversettingen av [Mormons bok] skred frem,
oppdaget Joseph Smith at det nephittiske folk forkynte og prak-
tiserte læren om dåp. Han ønsket å forstå dette prinsippet bedre
og gjorde som han hadde gjort før. Han gikk sammen med sin
skriver, Oliver Cowdery, ut i skogen og ba inderlig. Følgende er
sitert fra hans egne ord:

«Mens vi således ba og påkalte Herren, steg et himmelsk sen-
debud ned i en sky av lys. Han la sine hender på våre hoder og
ordinerte oss, idet han sa:

”I Messias’ navn meddeler jeg eder, mine medtjenere, Arons
prestedømme, som har nøklene til englers betjening og omven-
delsens evangelium og dåp ved nedsenkning til syndenes forla-
telse; og dette skal aldri igjen borttas fra jorden før Levis sønner
atter i rettferdighet ofrer et offer til Herren.”

Sendebudet som besøkte oss ved denne anledning og med-
delte oss dette prestedømme, sa at hans navn var Johannes, den
samme som kalles døperen Johannes i Det nye testamente, og at
han handlet under ledelse av Peter, Jakob og Johannes, som
hadde nøklene til det melkisedekske prestedømme. Dette pres-
tedømmet, sa han, skulle bli meddelt oss når tiden var inne.» [Se
Joseph Smith – Historie 1:68-69, 72.]

Med denne ordinasjonen og med gjengivelsen av Det melki-
sedekske prestedømme, som senere ble overdratt som lovet, var
fylden av Den allmektige Guds prestedømmes nøkler og myn-
dighet, som i århundrer hadde vært tapt for menneskeheten,
gjengitt, og har siden forblitt i Kirken i ubrutt suksesjon opp til
nåværende tid.

Med gjengivelsen av prestedømmet ble veien åpnet for å for-
kynne evangeliet, forrette dets ordinanser og organisere Kirken.2

Jeg vet at det ikke er noen gaver, nåde eller myndighet som
apostlene på Frelserens tid var i besittelse av, som ikke Guds folk
i dag er i besittelse av.3
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Her i dag bærer jeg vitnesbyrd for dere om at vi har sannhe-
ten, at Gud har talt igjen, at enhver gave, enhver nåde, kraft og
begavelse som ble gitt gjennom den levende Guds prestedømme
på Frelserens tid, gleder vi oss over i dag. Jeg fryder meg over å
vite at disse ting som vi skulle nyte godt av – velsignelsene, den
allmektige Guds helbredende kraft, hans Ånds inspirasjon hvor-
ved menn og kvinner får tilkjennegivelser fra ham, Guds ånds
inspirasjon hvorved mennesker taler i nye tunger og tyder disse,
og enhver nåde og gave – virkelig finnes blant de siste-dagers-
hellige i dag.4

Prestedømmets helbredende kraft er i Kirken.

Jeg vet at Den allmektige Guds helbredende kraft finnes i
denne kirke. Jeg vet at uten Guds helbredende kraft ville jeg ikke
hatt det privilegium å stå foran dere i dag. Jeg vet at det finnes
levende monumenter over Guds helbredende kraft blant dette
folk. Hvis vi hadde en opptegnelse over alle Herrens fantastiske
velsignelser som har kommet gjennom prestedømmet siden
Kirken ble opprettet på jorden, ville det være en opptegnelse
som var langt større enn Det nye testamente.5

En gang da min [halvbror] Joseph Hyrum Grant … hadde
ansvar for en utleiestall … hadde noen ansatte ved Z.C.M.I. sko-
fabrikk en utflukt… [Joseph], som hadde ansvar for transporten,
gjorde dem oppmerksom på at et uvær nærmet seg, og oppfor-
dret dem innstendig til å reise hjem. Han forklarte at … det var
fare for at … vognen kunne velte under uværet og mørket. Men
de vedtok at de ikke ville klandre firmaet hvis en ulykke skulle
inntreffe.

Da de dro hjem i mørke, veltet vognen, og flere personer ble
ganske alvorlig skadet. En av pikene brakk flere ben, og som
følge av skadene og oppholdet i uværet pådro hun seg lungebe-
tennelse. Legen som var tilstede, erklærte at hun ikke ville klare
seg og trolig ville dø før det ble morgen. [Joseph] følte seg svært
nedslått på grunn av dette, siden han hadde kjørt vognen. Han
ba meg gå sammen med ham for å salve piken og sa at han hadde
mottatt Åndens vitnesbyrd om at hun ville overleve.



99

K A P I T T E L  1 1

Da vi kom til sengen, sa jeg til ham at hun var døende og ville
være død før vi kunne løfte hendene fra hennes hode. Han ble
likblek og erklærte at han hadde mottatt en tilkjennegivelse fra
Herren, og at han visste like sikkert som han visste at evangeliet
er sant, at hvis vi velsignet henne, ville hun overleve. Vi velsignet
henne, og da jeg bekreftet salvingen, ble jeg inspirert til å love
henne at benene skulle leges, at hun skulle bli frisk og komme
tilbake og operere maskinen i skofabrikken. Jeg visste ikke at
hun hadde operert en maskin eller hva som var hennes arbeid.
Om kvelden møtte jeg formannen på denne fabrikken, og han sa:
«Jeg kommer fra Marie DeGrays hjem. Hun lå for døden. Jeg er
sikker på at hun er død nå.» Jeg sa: «Bror Rowe, gå opp på kon-
toret ditt og sett deg ned og skriv: ”Marie DeGray er ikke død.
Marie DeGray vil ikke dø, men hun vil bli frisk og komme tilbake
og operere maskinen sin i fabrikken din.” Det har blitt tilkjenne-
gitt meg ved den levende Guds ånd.» Han sa: «Jeg trenger ikke
skrive det, for ut fra det du sier, vet jeg at hun kommer til å leve.»

Deretter fortalte han meg noe som hadde hendt i hans egen
familie. Han sa: «I London, før jeg kom til dette landet, ble en av
mine døtre svært syk, og legen sa at hun ikke kom til å leve til
neste morgen.» Etter hva jeg husker, sendte han bud etter Junius
F. Wells og hans ledsager som var omkring fem kilometer unna
på den andre siden av den store byen London, og ba dem salve
datteren, og hun ble frisk. «Neste dag,» sa bror Rowe, «kom
legen hjem til oss og ga meg en skriftlig attest på at min datter
var død. Den var behørig underskrevet. Jeg inviterte ham inn i
stuen og presenterte ham for ”liket”. Så når du forteller meg at
denne piken vil bli frisk, stoler jeg på dine ord, for jeg vet at
Guds helbredende kraft finnes i denne kirken, like sikkert som
jeg vet at jeg lever.»6

Veiledet av rettferdige prinsipper kan prestedømsbærere
trekke på himmelens krefter.

Det er ikke noe ubetydelig å ha Guds prestedømme – å ha rett
til å påvirke himmelens krefter for det gode.7
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Med henvisning til Guds prestedømmes myndighet og hvor-
dan det skal utøves: Den levende Guds profet ble satt i Liberty
fengsel, og mange ønsket at han skulle stilles for retten og hen-
rettes. Men ikke engang alle fengselsdører i hele verden kan hin-
dre Guds sinns og viljes åpenbaringer i å komme til dem som er
berettiget til å motta dem. Og mens profeten Joseph Smith var i
Liberty fengsel, mottok han en av de aller største av alle de store
åpenbaringer fra Gud som finnes i Lære og pakter. Jeg leser fra
kapittel 121:

«Hvor lenge kan rinnende vann forbli urent? Hvilken makt kan
stanse himlene? Likeså godt kunne mennesket rekke ut sin ube-
tydelige arm for å stanse Missourifloden i dens bestemte løp,
eller vende strømmen i motsatt retning, som å hindre den
Allmektige i å utgyte kunnskap fra himmelen over de siste-
dagers-helliges hoder.

Se, der er mange kalt, men få er utvalgt. Og hvorfor er de ikke
utvalgt?

Fordi deres hjerter begjærer denne verdens gods og de trak-
ter etter menneskelig ære så de ikke lærer denne ene lekse –

At prestedømmets rettigheter er uadskillelig tilknyttet himme-
lens krefter, og at himmelens krefter hverken kan kontrolleres
eller nyttes uten at det skjer ifølge rettferdighetens prinsipper.

At de kan meddeles oss, er sant, men når vi forsøker å skjule
våre synder eller å tilfredsstille vår stolthet, vår forfengelige
ærgjerrighet, eller å utøve herredømme, kontroll eller tvang
over menneskenes barns sjeler i noen som helst grad av urett-
ferdighet, se, da trekker himlene seg tilbake, Herrens Ånd
bedrøves, og når den borttas – Amen til den manns preste-
dømme og myndighet.

Se, før han aner det, er han overlatt til seg selv, til å stampe
mot brodden, til å forfølge de hellige og til å kjempe imot Gud.

Av sørgelig erfaring har vi lært at det er nesten alle menneskers
natur og tilbøyelighet så snart de erholder litt myndighet, hva de
formoder, vil de straks begynne å utøve urettferdig herredømme.

Derfor, mange er kalt, men få er utvalgt.» [L&p 121:33-40.]
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Nå ønsker jeg å understreke resten av denne åpenbaringen
som ble gitt i et fengsel. Med all den makt en delstat hadde til å
berøve Joseph Smith friheten, kunne de ikke hindre denne pro-
feten i å kommunisere med himlene, og han mottok følgende
inspirerte ord som aldri skulle glemmes av noen biskop eller
noen stavspresident eller noen apostel eller noen president i
Kirken så lenge de har et embede i denne kirke:

«Ingen makt eller innflytelse kan eller bør utøves i kraft av
prestedømmet, men kun ved forståelse, ved langmodighet, ved
mildhet og ydmykhet og ved oppriktig kjærlighet;

ved godhet og ren kunnskap som storlig skal utvide sjelen,
uten hykleri og uten svik –

Irettesett i tide og med bestemthet når den Hellige Ånd til-
skynder; og vis deretter større kjærlighet mot den som du har
irettesatt, for at han ikke skal betrakte deg som fiende;

så han kan vite at din trofasthet er sterkere enn dødens bånd.

La også ditt indre være fylt av kjærlighet til alle mennesker, og
til troens hus, og la alltid dine tanker være prydet med dyd; da
skal du ha større frimodighet for Guds åsyn, og prestedømmets
lærdommer skal falle på din sjel som himmelens dugg.

Den Hellige Ånd skal stadig være din ledsager»

Å stadig ha Den hellige ånd som vår ledsager er mer dyrebart
enn all verdens rikdom.

«og ditt septer, et rettferdighetens og sannhetens uforander-
lige septer; og ditt herredømme skal være et evigvarende herre-
dømme, og uten at der skal utøves noen tvang, skal det strømme
til deg evindelig og alltid.» [L&p 121:41-46.]8

Når jeg har snakket med siste-dagers-hellige, er det ingen
annen åpenbaring i hele Lære og pakter som jeg har sitert fra så
ofte som den i kapittel 121 … om at «ingen makt eller innflytelse
kan eller bør utøves i kraft av prestedømmet, men kun ved for-
ståelse, ved langmodighet, ved mildhet og ydmykhet og ved opp-
riktig kjærlighet».

Det er ingen fare forbundet med et slikt prestedømme – mild-
het og ydmykhet og oppriktig kjærlighet. Men når vi utøver her-
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redømme, kontroll eller tvang over menneskenes barns sjeler i
noen som helst grad av urettferdighet, se, da trekker himlene seg
tilbake. Herrens ånd bedrøves. Og når den borttas – «Amen til
den manns prestedømme og myndighet». Dette er Guds ord.9

Er det så fryktelig å utøve den levende Guds prestedømme på
den måten Herren foreskriver: «Ved mildhet og godhet»? Det er
den eneste måten, og hvis det ikke utøves slik – Amen til deres
prestedømme og myndighet som har dette prestedømmet i
Kristi kirke.10

Menn som har prestedømmet, skulle ikke bruke det for å for-
herlige seg selv … Hvis de gjør det, mister de Herrens ånd og
trakter etter det som hører denne verden til istedenfor det som
hører Gud til.11

Som det står i åpenbaringen, kan vi ikke gjøre noe uten at vi
viser kjærlighet og nestekjærlighet og godhet – oppriktig kjær-
lighet. Med Herrens hjelp er det nettopp slik jeg etter beste evne
skal forrette det Guds prestedømme jeg har mottatt.12

Forslag til studium og drøftelse

• Hvordan har du og din familie blitt velsignet ved at preste-
dømmet har blitt utøvet?

• Hvordan kan vi vise respekt for prestedømmet? Hvordan kan
vi hjelpe familiemedlemmer til å respektere prestedømmet?

• Hva har du opplevd som har styrket ditt vitnesbyrd om pres-
tedømmets helbredende kraft? Hva kan vi gjøre for å skjelne
våre egne ønsker fra Herrens vilje i tider med sykdom eller
andre plager?

• Hva lærer du av åpenbaringen i Lære og pakter 121:33-46?
Hvorfor må prestedømsbærere følge prinsippene i denne
åpenbaringen for å handle i Herrens navn? Hvordan gjelder
disse prinsippene i all vår omgang med andre?

• Hvordan kan prestedømmets velsignelser gjøres tilgjengelige
for dem som ikke har bærere av Det melkisedekske preste-
dømme i sitt hjem?
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«Vi skulle ha ambisjoner om, vi skulle ha et ønske om å arbeide så langt 

våre krefter og evner rekker. Arbeid er velbehagelig for Herren.»



Arbeid og selvhjulpenhet

Herren vil velsigne oss når vi arbeider så godt vi
overhodet kan.

Fra Heber J. Grants liv

President Heber J. Grant talte ofte om prinsippene hardt arbeid
og selvhjulpenhet. Han sa: «La enhver mann føle at han er sitt
eget livs arkitekt og byggherre, og at han akter å lykkes ved å
arbeide. ”Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning” og
hvile på den syvende [se 2. Mosebok 20:9-11]. Vær ikke villig til
å arbeide fire eller fem dager og så gjøre bare halve arbeidet. La
enhver siste-dagers-hellig fortjene alt han får, enten han arbeider
for det eller hva han enn gjør.»1

Da president Grant talte om verdien av arbeid, talte han av
livslang erfaring. Siden han var enebarn og moren var enke,
lærte han tidlig å feie gulv og vaske opp. Han hjalp også sin mor
i hennes arbeid som syerske, et arbeid hun påtok seg for å for-
sørge dem. «Jeg satt på gulvet om kvelden helt til midnatt,» min-
tes han senere, «og tråkket symaskinen for å gi lindring til
hennes trette ben.»2 Hebers innsats for å hjelpe moren fortsatte
etter at han ble voksen, da han som ung tok steget inn i forret-
ningsverdenen for å forsørge henne.

Et av president Grants største ønsker var å «innprente i Sions
ungdom hvor verdifullt, hvor utrolig verdifullt, arbeid er».3 I en
rekke artikler i Kirkens tidsskrift Improvement Era berettet pre-
sident Grant om personlige opplevelser, som illustrerte hvordan
hans vilje til å arbeide førte til tidlig suksess i forretningsverde-
nen. «Jeg gjør dette,» sa han, «ikke for å gi meg selv blomster, bil-
ledlig talt, men i håp om at jeg kan inspirere leserne til å få et
ønske om å arbeide. Det er alment anerkjent at personlige opp-
levelser, muntlige eller skriftlige, har større tyngde og gjør et
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varigere inntrykk på tilhørere eller lesere enn noe annet. Dette
må være min unnskyldning for å berette så mange hendelser fra
min karriere.

«Da [jeg var] ung og gikk på skolen, ble en mann pekt ut for
meg som førte bøkene for Wells, Fargo & Co’s Bank i Salt Lake
City, og det ble sagt at han hadde en lønn på 150 dollar i måne-
den. Jeg kan godt huske at jeg regnet ut at han tjente seks dollar
dagen når søndagene ble trukket fra, et beløp som virket enormt
for meg… Jeg drømte om å bli bokholder hos Wells, Fargo & Co.
og meldte meg øyeblikkelig på et bokholderkurs ved Deseret
University [nå University of Utah] i håp om at jeg en dag skulle
tjene det som den gang forekom meg å være en kolossal lønn.

Med glede siterer jeg . . . fra Lord Bulwer Lytton: ”Det men-
nesket trenger, er ikke talent, men vilje og hensikt, ikke makt til
å oppnå, men vilje til å arbeide.” Samuel Smiles har sagt:
”Forsetter vil, i likhet med egg, gå til grunne hvis de ikke blir
klekket ut til handling.”

Lord Lytton tok det utvilsomt for gitt at når en ungdom hadde
edle og tapre drømmer, ville de inspirere ham til å ha en hensikt
med livet og å sette disse forsettene ut i handling og ikke tillate
at de ”går til grunne”. Da jeg hadde bestemt meg for å bli bok-
holder, begynte jeg straks å arbeide for å nå dette målet. Jeg hus-
ker så godt den underholdning jeg skaffet mine medstudenter.
En av dem bemerket idet han kikket i bøkene mine: ”Hva er det
– kråketær?” En annen sa: ”Har lynet slått ned i blekkhuset ditt?”
Disse bemerkningene og andre gjorde svært vondt, til tross for
at de ikke ble sagt for å såre meg, men kun for moro skyld, og
de fikk meg til å fatte en beslutning. Jeg bestemte meg for at jeg
skulle klare å skrive kopier for alle på universitetet og bli lærer i
skrivekunst og bokholderi ved denne institusjonen. Jeg hadde et
forsett og ”vilje til å arbeide” og var enig med Lord Lytton i at ”i
den oppvakte ungdoms leksikon finnes intet ord som heter mis-
lykkes”, så jeg begynte å bruke fritiden min til å øve meg i skri-
vekunsten og fortsatte med det år etter år helt til jeg ble omtalt
som ”den største skribler i verden”.
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Resultatet var at jeg noen år senere fikk arbeid som bokholder
og poliseskriver i et forsikringsselskap. Skjønt jeg var bare fem-
ten år gammel, hadde jeg en meget god håndskrift, og det var alt
som trengtes for å fylle stillingen min på tilfredsstillende vis.
Men likevel var jeg ikke fornøyd, og fortsatte å drømme og
”skrible” når jeg ikke hadde annet å gjøre. Jeg arbeidet i forvæ-
relsene til A. W. White & Co’s bank, og når jeg var ledig, ba jeg
om å få hjelpe til i selve bankarbeidet. Jeg gjorde hva som helst
og hva jeg enn kunne for å bruke tiden, uten tanke på om jeg
ville bli betalt for det. Jeg ønsket bare å arbeide og lære. Herr
Morf, bankens bokholder, skrev meget godt, og han tok seg tid
til å hjelpe meg i mine anstrengelser for å bli en dyktig skriver.
Jeg lærte å skrive så godt at jeg ofte tjente mer før og etter
arbeidstid ved å skrive kort, invitasjoner osv. og ved å tegne kart
enn jeg fikk i fast lønn. Noen år senere ble jeg tildelt diplom ved
Territorial Fair for fineste utøvelse av skrivekunsten i Utah. Da
jeg senere startet for meg selv, var det en ledig stilling ved uni-
versitetet som lærer i skrivekunst og bokføring, og for å innfri
det løftet jeg ga meg selv som tolv-trettenåring, nemlig at jeg en
dag skulle undervise i disse fagene, søkte jeg denne stillingen.
Jeg ble ansatt, og det løftet jeg hadde gitt meg selv, ble oppfylt.»4

President Grant hadde «vilje til å arbeide» både i sine åndelige
aktiviteter og i sine timelige oppgaver. Han arbeidet utrettelig
som far, som lærer i evangeliet og som et spesielt vitne for den
Herre Jesus Kristus. Alle sider ved hans liv gjenspeilte et prinsipp
han ofte forkynte: «Loven for suksess, her og siden hen, er å ha
et ydmykt og ærbødig hjerte og arbeide, arbeide, ARBEIDE.»5

Han ga følgende råd: «Hvis du har ambisjoner, så drøm om det
du ønsker å oppnå, legg så skulderen til og arbeid. Vi oppnår
ingenting med dagdrømmer uten arbeid. Det er det virkelige
arbeidet som teller. Tro uten gjerninger er død, forteller Jakob
oss, slik et legeme uten en ånd er dødt [se Jakobs brev 2:17, 26].
Det finnes mange som har tro, men mangler gjerninger, og jeg
tror på mennesker som har både tro og gjerninger og er bestemt
på å utrette noe.»6
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Heber J. Grants læresetninger

Vi skulle arbeide så langt vi har krefter til.

Vi skulle ha ambisjoner om, vi skulle ha et ønske om å arbeide
så langt våre krefter og evner rekker. Arbeid er velbehagelig for
Herren.7

Det har aldri vært noe tidspunkt da jeg ikke har vært villig til
å utføre det simpleste arbeid, (om det da finnes noe slikt som
simpelt arbeid, noe jeg tviler på) istedenfor å være uvirksom.8

I morges tok jeg meg tid til å lese i Lære og pakter om de
dovne, og vi har noen som er dovne blant oss. Vi finner følgende
i kapittel 75 av Lære og pakter:

«La enhver være flittig i alt. Og den dovne skal ikke ha plass i
kirken, uten at han omvender seg i all sin ferd.» [L&p 75:29] …

I kapittel 88 leser vi:

«Slutt med all lediggang; vær ei mer urene; finn ei mer feil hos
hverandre; sov ei lenger enn nødvendig; gå tidlig til sengs for at
I ikke må være trette, stå tidlig opp for at eders legemer og sinn
må være i vigør.» [L&p 88:124.]

Vær så snill å huske at dette ikke er Heber J. Grants ord, men
at det er Herrens ord:

«Og Sions innbyggere skal også komme i hu sitt arbeide etter-
som de er beskikket til å arbeide i all trofasthet; for den dovne
skal Herren komme i hu.

Jeg, Herren, er ikke helt tilfreds med Sions innbyggere da der
er lediggjengere blant dem; og deres barn vokser opp i ugude-
lighet; ei heller søker de i alvorlighet evighetens skatter, men
deres øyne er fulle av begjær.» [L&p 68:30-31.]

«Du skal ikke være doven, for den som er doven, skal ikke ete
arbeiderens brød eller slite hans klær.» [L&p 42:42.] …

«Se, de er blitt sendt for å forkynne mitt evangelium i de ugu-
deliges forsamlinger; derfor gir jeg dem et bud, som sier: Du skal
ikke forspille tiden, ei heller skal du begrave ditt talent så at det
ikke bli kjent.» [L&p 60:13.] …
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La oss håpe at den holdning til uavhengighet som våre pio-
nerfedre hadde, blir vekket igjen i oss, og at ingen siste-dagers-
hellig som har Guds prestedømme, gjør seg skyldig i latskap. La
oss arbeide tidlig og sent.9

Det er en økende tendens i verden i dag til å unngå å yte tje-
neste. Det hersker uvilje mot å arbeide hardt, vi prøver å se hvor
lite vi kan gjøre og hvor mye vi kan få for det. Dette er helt feil.
Vår innstilling og vårt mål skulle være å gjøre alt vi bare kan i en
avtalt tidsperiode, til beste for dem som ansetter oss og til beste
for dem som vi samarbeider med.

Den andre innstillingen – å få alt vi kan og gjøre så lite som
mulig til gjengjeld – er stikk i strid med vår Herre Jesu Kristi
evangelium.10

Jeg har bestrebet meg på å påvirke de unges sinn til å forstå
nødvendigheten av å arbeide så langt deres evner rekker, og til
aldri å bli motløse når de arbeider på denne måten…

«Så ta fatt på verket, og Herren være med deg!» [Se 1.
Krønikebok 22:16.] …

Jeg har ikke funnet noe i livets kamp som har vært mer verdi-
fullt enn å utføre dagens plikter etter beste evne, og jeg vet at når
de unge gjør så, vil de være bedre beredt til morgendagens
arbeid…

Da jeg var nitten [år gammel], førte jeg bøkene og skrev poli-
ser for herr Henry Wadsworth, agent for Wells, Fargo & Co. Men
tiden min var ikke fullt besatt. Jeg arbeidet ikke for firmaet, men
for agenten personlig. Jeg . . . tilbød meg å arkivere en mengde
av bankens brev osv., samt å føre et sett bøker for Sandy Smelting
Co., noe herr Wadsworth ellers gjorde selv.

For å understreke hvor riktig det ovennevnte sitatet fra 1.
Krønikebok er, vil jeg fortelle at herr Wadsworth var så tilfreds
med arbeidet mitt at han ansatte meg til å foreta innkasseringer
for Wells, Fargo & Co., og betalte meg 20 dollar i måneden for
dette arbeidet i tillegg til min vanlige lønn på 75 dollar for for-
sikringsarbeidet. Slik kom jeg i tjeneste hos Wells, Fargo & Co.,
og en av mine drømmer var blitt til virkelighet.
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Da nyttårsaften opprant, satt jeg på kontoret til ganske sent på
kvelden… Herr Wadsworth kom inn. Han var i godt humør og
bemerket at forretningen gikk bra, og ikke bare bra, men meget
bra, eller noe i den retningen. Han nevnte at jeg hadde ført
bøkene til Sandy Smelting Co. uten vederlag og roste meg sterkt,
noe som gjorde meg svært glad. Han ga meg så en sjekk på hun-
dre dollar, noe som var dobbelt vederlag for alt mitt ekstraar-
beid. Den gleden jeg følte over å ha vunnet min arbeidsgivers
velvilje og tillit, var mer verdt for meg enn det dobbelte av hun-
dre dollar.

Jeg lover at enhver ung mann som vil bestrebe seg på å bruke
hele sin tid og aldri stoppe opp for å finne ut hva han får igjen
for sine tjenester, men i stedet er inspirert av ønsket om å
arbeide og lære, vil lykkes i livets strev.11

Arbeid bidrar til å gjøre oss selvhjulpne.

Det er en lov ugjenkallelig fastsatt i himmelen hvorved alle
velsignelser er forjettet, og ingen vil motta velsignelsen uten å
være lydig mot loven [se L&p 130:21-21]. Jeg vil innprente i de
siste-dagers-hellige at vi i dette livet får det vi arbeider for, og jeg
vil innstendig oppfordre enhver siste-dagers-hellig til å arbeide
iherdig.12

Vår primære hensikt [med å innføre Kirkens velferdsprogram]
var å etablere, så langt det var mulig, et system som ville fjerne
lediggangens forbannelse og forsorgsvesenets onder, og gjen-
innføre uavhengighet, flid, nøysomhet og selvrespekt blant våre
medlemmer. Kirkens mål er å hjelpe medlemmene til å hjelpe
seg selv. Arbeid skal gjenvinne sin posisjon som det styrende
prinsipp i livet til Kirkens medlemmer.

Vår store leder, Brigham Young, sa under lignende forhold:

«Sett de fattige i arbeid – la dem plante frukthaver, kløyve ved,
grave grøfter, sette opp gjerder eller gjøre annet nyttig arbeid, og
gjør dem på denne måten i stand til å kjøpe korn og mel og livets
nødvendigheter.» [Se Discourses of Brigham Young, red. John A.
Widtsoe (1954), s. 275.]
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Denne formaningen er like aktuell i dag som da Brigham
Young uttalte den.13

La oss alle være flittige og nyttige så langt vår styrke og våre
evner strekker til. Vi er blitt befalt å spise vårt brød i vårt ansikts
sved [se 1. Mosebok 3:19].

… Det er lett å kaste noen mynter til et menneske, men det
kreves medfølelse og et varmt hjerte for å fatte interesse for ved-
kommende og prøve å tilrettelegge for vedkommendes velferd
og nytte. Og det er et prinsipp i Jesu Kristi evangelium, nå og all-
tid, å hjelpe enhver til å hjelpe seg selv – å hjelpe alle vår him-
melske Faders barn til å arbeide på sin egen frelse, både timelig
og åndelig.14

Jeg vil henlede oppmerksomheten på en uttalelse av president
Brigham Young:

«Av egen erfaring har jeg lært, og det har blitt et prinsipp for
meg, at det aldri er til noen nytte å gi menn eller kvinner penger,
mat, klær eller annet hvis de er sunne og friske og kan arbeide
og tjene til det de trenger, når det finnes et eller annet de kan
gjøre. Dette er mitt prinsipp, og jeg prøver å handle deretter. Å
handle i strid med dette ville ødelegge ethvert samfunn i verden
og gjøre dem til lediggjengere.» [Se Discourses of Brigham

Young, s. 274.]

Og det som ville ødelegge et lokalsamfunn, ville ødelegge en
delstat, og jeg kan også tilføye en hel nasjon.15

Denne uttalelsen av Brigham Young vil vi innprente i folkets
sinn i den grad det er mulig … at det var hans holdning ikke å gi
noen noe uten at de gjorde seg fortjent til det, at de må gjøre
noe for å fortjene det de mottar. Ikke noe river ned en manns,
en kvinnes eller et barns personlighet så mye som det å ikke
være selvhjulpen.16

Arbeid er et livsvarig ansvar.

Det er arbeid som holder menneskene unge. Dovenskap er
det som begynner å svekke dem når de stopper å arbeide.
President Young var aktiv og energisk da han døde, men blind-
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tarmsbetennelse gjorde slutt på livet hans. Hans etterfølger,
John Taylor, var 73 år gammel da han ble Kirkens president. John
Taylors etterfølger, Wilford Woodruff, var over 80 år da han ble
Kirkens president, og noen mente at han burde ha trukket seg
tilbake mer enn 20 år tidligere… Med sin modne dømmekraft
kom Lorenzo Snow til Kirkens presidentskap like aktiv som noen
ung mann da han var 85 år gammel. Kirken var da i en svært van-
skelig økonomisk situasjon, som han reddet den fra. Gjennom
hans tre år lange ledelse, til han var 88 år, var hans sinn like klart
og aktivt som hos enhver som noen gang har presidert over
denne kirken.

Etter manges mening var Joseph F. Smith to år over den alde-
ren da han skulle ha pensjonert seg, da han ble Kirkens presi-
dent, og det samme gjelder meg. I neste måned vil det etter
noen menneskers mening være 22 år etter at jeg skulle ha truk-
ket meg tilbake.17

Selv om jeg er over 80 år gammel, ber jeg ikke noen mann
eller kvinne eller noe barn i Kirken om å arbeide flere timer enn
det jeg gjør… Jeg vet ikke om noe som ødelegger en persons
helse hurtigere enn ikke å arbeide.18

Jeg tror enkelte siste-dagers-hellige kan være tilbøyelige til å
si: «Når vi bare blir 65, trenger vi ikke arbeide mer.» … Jeg har
arbeidet akkurat like mye de siste 16 årene, siden jeg fylte 65,
som noensinne før. Og hvis Herren vil la meg være her 15 eller
16 år til – noe jeg tviler på – ønsker jeg med hans velsignelser å
gjøre like mye, om ikke mer, enn jeg har gjort de siste 16 årene.
Jeg tror fullt og helt at arbeid ikke dreper noen, men at latskap
dreper et menneske i tidlig alder.

Hos enhver mann og kvinne skulle følgende besluttsomhet
finnes: «Jeg skal leve. Jeg har ikke blitt gitt annet enn tiden jeg
skal leve i, og jeg skal hver dag av mitt liv gå inn for å gjøre noe
arbeid som vil være akseptabelt i min himmelske Faders øyne, og
hvis det er mulig, gjøre det litt bedre i dag enn jeg gjorde det i
går.»19
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Forslag til studium og drøftelse

• Hva kan vi gjøre i våre familier for å sikre at arbeid er et sty-
rende prinsipp for oss? Hvordan kan foreldre lære sine barn å
arbeide?

• Hvordan kan vi føle verdighet i alt arbeid vi gjør? Hva kan vi
lære eller oppnå fra et arbeid selv om det er kjedelig eller
ubehagelig?

• Hvilke andre belønninger mottok Heber J. Grant i tillegg til å
realisere sin drøm om å oppnå god lønn? Hvilke belønninger
har du mottatt på grunn av utdannelse og hardt arbeid?

• Hvorfor er det viktig at vi arbeider for det vi mottar? Hvordan
kan det å ikke være selvhjulpen påvirke oss som enkeltperso-
ner, som familier, vårt samfunn og våre nasjoner?

• Hvordan påvirker arbeid sinnet, kroppen og ånden? Hva har
du lært av personer som har fortsatt å arbeide hele livet?

Noter
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Mann og hustru skulle samarbeide om sin økonomi. President Heber J. Grant 

sa: «Om det er noe som vil bringe fred og tilfredshet inn i menneskenes hjerter 

og inn i familien, så er det å bruke mindre enn man tjener.»



Prinsipper for økonomisk
sikkerhet

Når vi unngår gjeld og betaler tiende og offergaver,
velsigner Herren oss økonomisk og åndelig og gir oss
anledning til å hjelpe til med å bygge opp hans rike.

Fra Heber J. Grants liv

En økonomisk krise rammet store deler av De forente stater i
1893, og hundrevis av banker, jernbaneselskaper, gruver og
andre foretak ble ruinert. Denne krisen, som kalles Panikken i
1893, kom helt overraskende på eldste Heber J. Grant og mange
andre. Den belemret eldste Grant, som da var medlem av De tolv
apostlers quorum, med gjeld som det tok ham mange år å
tilbakebetale. I en tale han holdt på den tiden, sa han: «Jeg vil
bekjenne for dere at jeg og mange andre har gjort feil. Hvorfor?
Fordi vi har vært så ivrige etter å tjene penger at vi har stiftet
gjeld, og nå kan vi ikke betale vår gjeld til riktig tid… For første
gang i mitt liv har noen kommet til meg og bedt meg betale dem
penger jeg skylder dem, og jeg har vært nødt til å be om utset-
telse. Hvis Herren bare vil tilgi meg denne ene gangen, vil jeg
aldri sette meg i en slik situasjon igjen. Jeg har lånt penger siden
jeg var atten. Men hvis jeg bare klarer å betale tilbake det jeg
skylder nå, tror jeg at jeg skal være tilfreds med Herrens velsig-
nelser, hva de enn måtte være, om det er mye eller lite.»1

Som Kirkens president rettledet Heber J. Grant de hellige i
saker som angikk økonomisk sikkerhet. Han gjorde nytte av sin
egen erfaring og fulgte sin forgjengers, president Joseph F.
Smiths eksempel. President Grant fokuserte på to hovedprinsip-
per: den fred som kommer når vi unngår gjeld, og de timelige og
åndelige velsignelser vi mottar når vi betaler tiende og offerga-
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ver. I april 1932 underviste han om disse prinsippene på
Hjelpeforeningens generalkonferanse. På den tiden opplevde
USA fortvilelsen i forbindelse med den store depresjonen, en
vidt utbredt krise med liten økonomisk aktivitet og høy arbeids-
ledighet. President Grant refset de hellige for at de ikke hadde
gitt akt på rettledningen de hadde fått fra president Smith:

«Hvis de som er kjent som siste-dagers-hellige, hadde lyttet til
den rettledning som ble gitt fra denne talerstolen under Herrens
inspirasjon av min forgjenger, som anmodet og tryglet de siste-
dagers-hellige om ikke å ta opp gjeld, ville denne store depre-
sjonen ha rammet de siste-dagers-hellige i svært, svært liten
grad… Etter min mening er gjeldens trelldom og spekulasjonen
blant folket hovedgrunnen til depresjonen i De forente stater
som et hele.»

President Grant fortsatte talen og understreket at man måtte
unngå gjeld. Han ba også tilhørerne innstendig om å betale
tiende og offergaver, selv i økonomisk vanskelige tider. Han for-
talte om en gang mange år tidligere da han satte seg i gjeld for å
kjøpe aksjer i Salt Lake teater, for han håpet å redde bygningen
fra å bli revet:

«Jeg ønsker at alle som kan høre min røst, skal dra nytte av
min erfaring med å kjøpe aksjer i teatret. [I] 32 år av mitt liv . . .
var hver dollar jeg tjente, tapt før jeg tjente den. Det er en tung
byrde, billedlig talt, å ha en død hest og måtte bære hesten i 32
år før du kan legge den i jorden. Det er en fryktelig situasjon, og
alt på grunn av gjeld. Siden da har jeg alltid levd innenfor ram-
men av mine midler…

… Hvis det finnes noe menneske som har rett til å si: ”Unngå
gjeld”, heter han Heber J. Grant. Jeg takker Herren for at jeg var
i stand til å betale [hele gjelden] og betale fullt og helt uten å be
om noen reduksjon. Jeg tror aldri jeg ville ha betalt den om jeg
ikke hadde vært absolutt ærlig overfor Herren. Hver gang jeg
tjente noen penger, betalte jeg først gjelden til Herren, og jeg
tror uten skygge av tvil at hvis de siste-dagers-hellige som et folk
hadde rettet seg etter rådet fra Herrens profet og hadde betalt
sin tiende, ville de ikke ha vært i den situasjonen de befinner seg
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i i dag. Hvis de hadde vært ærlige og samvittighetsfulle med hen-
syn til [fasteofferbidrag], kunne vi ta oss av enhver nødstedt per-
son i denne kirken.»2

President Grant etterlevde prinsippene han underviste i, og til
syvende og sist lyktes han både i private og i kirkerelaterte øko-
nomiske saker. Fremdeles var han alltid omhyggelig med å
erklære at sann suksess ikke ligger i å kunne tjene penger. Han
sa: «Det er ikke den som kun lykkes i å skape en formue og sam-
tidig svekker hjertets naturlige følelser og jager ut kjærligheten
til sine medmennesker, som kan sies å ha virkelig suksess. Men
den som lever slik at de som kjenner ham best, elsker ham mest,
og at Gud, som ikke bare kjenner hans gjerninger, men også
hans hjertes innerste følelser, elsker ham – bare om en slik, uan-
sett om han måtte dø i fattigdom, kan det sies i oppriktighet og
sannhet: ”Han skulle krones med hederskransen.”»3

Heber J. Grants læresetninger

Ved å leve innen rammen av våre midler unngår 
vi å bli gjeldsslaver.

Om det er noe som vil bringe fred og tilfredshet inn i men-
neskenes hjerter og inn i familien, så er det å bruke mindre enn
man tjener. Og om det er noe som gnager og skaper motløshet
og fortvilelse, så er det å ha gjeld og forpliktelser som man ikke
kan innfri.4

La meg advare de siste-dagers-hellige og si at de bør kjøpe
biler og livets ordinære nødvendigheter først når de har penger
til det, og ikke pantsette sin fremtid … Jeg vil si til dere at de som
ikke tenker på fremtiden, som setter seg i gjeld for å skaffe seg
livets ordinære nødvendigheter og luksus, legger byrder på seg
selv i form av tunge renter som gir dem store problemer og stor
ydmykelse.5

Hvis man eier det man har og ikke må betale renter, og bare
kjøper når man har penger til det, ville de fleste være i en rime-
lig behagelig situasjon … Vi har pantsatt vår fremtid uten å ta i
betraktning hva som kan inntreffe – sykdom, operasjoner osv.6



118

K A P I T T E L  1 3

Vi kan ikke vite alt som skjer i fremtiden. Men det er én ting vi
kan vite, og det er at hvis vi har penger rede til å kjøpe radio, bil
eller noe annet og vi kjøper det, så er dette vårt uansett hvor mye
det synker i verdi.7

Jeg tror at nesten alle vanskeligheter som en majoritet av fol-
ket har, ville forsvinne hvis de var villige til å gi avkall på vanen
med å bruke silkestrømper, for å si det slik, og vende tilbake til
ordinær, enkel, beskjeden påkledning, ville holde seg unna
rundt ni tiendedeler av filmene de ser, og vende tilbake til flid og
nøysomhet.8

Ærlig tiende og offergaver bringer timelige 
og åndelige velsignelser.

Jeg ønsker å gjenta for de siste-dagers-hellige min faste tro på
at Gud vår himmelske Fader lar de menn og kvinner lykkes som
er strengt ærlige overfor ham når det gjelder å betale tiende, og
han velsigner dem og gir dem visdom. Jeg tror at når en person
har økonomiske problemer, er den beste måte å komme ut av
vanskeligheten på å være absolutt ærlig over Herren og aldri la
en dollar komme oss i hende uten at Herren mottar ti prosent av
den (og jeg taler av erfaring, for jeg tror at jeg mer enn én gang
har vært i så store økonomiske vanskeligheter som noen).

Herren trenger ikke dine eller mine penger. Lydighet mot
tiendeloven og donasjon til møtehus, stavshus, skoler, templer,
misjonærarbeid og forskjellige behov er alt sammen til vårt eget
beste. Dette er enkle leksjoner som vil kvalifisere oss og forbe-
rede oss til å bli mer gudlignende og til å bli skikket til å komme
tilbake i vår himmelske Faders nærhet. Disse leksjonene av øko-
nomisk karakter som vi får, er som de leksjonene som gis i sko-
len til en gutt eller pike. De er til guttens beste, de er til pikens
beste, for at de skal ha fremgang, for at de skal oppleve glede og
lykke i livet etter dette. For når det gjelder all den kunnskap og
informasjon vi erverver oss, og de fremskritt vi gjør, er det vi selv
som har nytte av det.

Gud vår himmelske Fader har gitt lover for å forbedre sitt folk
fysisk, åndelig og intellektuelt, og en av de beste lover i hele ver-
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den for å skape bedre siste-dagers-hellige er tiendeloven. Det er
mange som tror på evangeliet, og de ville trolig akseptere det
hvis det ikke var for det faktum at de er som den unge mannen
vi leser om i Skriften, han som Frelseren bød å selge det han
hadde og gi det til de fattige, etter at den unge mannen hadde
sagt at «alt dette har jeg holdt» [se Matteus 19:16-22]. Mange hol-
der ikke ut i evangeliet på grunn av de økonomiske krav som blir
stilt, og de lar det som hører denne verden til, som de har gre-
pet godt tak i, berøve dem den største av alle Guds gaver, nem-
lig evig liv. Jeg anbefaler tiendeloven for de siste-dagers-hellige.9

Loven om økonomisk velstand for de siste-dagers-hellige,
ifølge pakt inngått med Gud, er å betale en ærlig tiende og ikke
rane fra Herren i form av tiende og offergaver [se Malaki 3:8]. De
som overholder tiendeloven, oppnår fremgang. Når jeg sier
fremgang, tenker jeg ikke kun på penger… Men det jeg regner
som virkelig fremgang, og som fremfor alt annet er av stor verdi
for enhver levende mann og kvinne, er vekst i kunnskap om Gud
og i vitnesbyrd og i evnen til å etterleve evangeliet og inspirere
våre familier til å gjøre det samme. Det er virkelig fremgang.10

Jeg tror helt og fullt at tro uten gjerninger er død, og jeg tror
helt og fullt at Herren mente det han sa da han lovet å åpne him-
melens sluser og utøse velsignelser over oss hvis vi betaler
tiende [se Malaki 3:10].11

Jeg tror at folk blir velsignet i forhold til sin gavmildhet. Jeg
sier ikke at de bestandig tjener mer penger enn andre. Men når
det gjelder vekst i tro og vitnesbyrd og kunnskap om guddom-
meligheten av det verk vi er med i, vil de menn som er ærlige
mot Herren og betaler tiende, vokse slik ingen som ikke er
ærlige, kan vokse. Det finnes ikke tvil i mitt sinn. Dessuten er jeg
tåpelig nok til å tro at Herren foredler dem som betaler sin
tiende, og at de gjennomsnittlig har større fremgang enn de som
ikke gjør det. Jeg tror at de som er generøse [med sine donasjo-
ner], får ideer fra Herren, og de vokser raskere i evne og mulig-
het enn de som er gjerrige. Jeg har en slik tro, og jeg har hatt den
fra jeg var gutt.12

Hvis vi gir i forhold til våre midler, hvis vi betaler vår tiende,
uansett hvor liten inntekt vi har, . . . vil Gud vår himmelske Fader



120

K A P I T T E L  1 3

forøke de ni dollarene som er igjen av ti, eller de 45 centene av
50 cent, og du vil ha tilstrekkelig visdom til å bruke dem fordel-
aktig, slik at du ikke taper noe ved å være ærlig.13

Verdens store kriterium for suksess er at man tjener penger.
Men jeg vil si til dere siste-dagers-hellige at å gjøre dette er ikke
sann suksess. Når en person får mer av det som hører denne
verden til, vil han tape Herrens ånd hvis han ikke er forsiktig, og
han vil gå helt inn for det som er av denne verden. Og hvis han
taper Herrens ånd og ikke er like fullt og helt ærlig overfor Gud
med hensyn til tienden som han ville være overfor en forret-
ningspartner, vil denne mannen tape sin styrke, sin kraft og
Guds ånds vitnesbyrd i sin sjel. Det finnes ikke tvil i mitt sinn.

Vi må være ærlige overfor Herren. Det store problemet er at
det finnes mange som setter sin lit til det som hører denne ver-
den til, og taper Herrens ånd når de gjør verdslig fremgang. Det
som verden regner som suksess, er derfor et nederlag. For hvis
et menneske setter seg fore å oppnå en pris og ikke klarer å sikre
seg den etter å ha arbeidet for den nesten et helt liv, har ved-
kommendes liv virkelig vært et nederlag. Jeg kjenner mange som
var absolutt ærlige overfor Herren og betalte en tiendedel når de
tjente et lite beløp. Men da de tjente store pengebeløp, betalte
de fra én prosent til to eller tre, istedenfor ti prosent. Hva er i
veien? Å, lysten på penger trenger seg inn, blir større og sterkere
hvis man ikke er forsiktig, på samme måte som lysten på whisky.
Den tar tak i ham, og han elsker pengene istedenfor å elske dem
bare på grunn av det gode han kan gjøre med dem. Han verd-
setter ikke tingene riktig.14

Tiende er en lov fra Gud, og det å betale tiende medfører fred
og glede for den siste-dagers-hellige som gjør det. Den som er
absolutt ærlig overfor Herren, opplever å føle tilfredshet i sitt
hjerte, og det gjør enhver som betaler full tiende, ved å bidra
med sine midler til å bygge opp Kristi kirke. Hver eneste velsig-
nelse som du og jeg mottar, kommer fra Gud. Vi skylder ham for
selve livets ånde, og han gir oss alt vi har. Han ber oss vise vår
takknemlighet og anerkjenne hans godhet ved å gi tilbake til
Kirken en tiendedel av det vi mottar, som alt kommer fra ham,
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slik at denne tiendedelen kan nyttes til beste for Kirken og til å
utbre evangeliet hjemme og ute.

Igjen sier jeg at det er utenfor min fatteevne at et menneske
som er absolutt ærlig i sin omgang med sine medmennesker og
ikke ville drømme om å unnlate å betale sin butikkregning så
sant han er i stand til å betale, vil forsømme sine forpliktelser
overfor Gud…

Jeg appellerer til de siste-dagers-hellige om å være ærlige over-
for Herren, og jeg lover dem at fred, velstand og økonomisk
fremgang vil følge dem som er ærlige overfor vår himmelske
Fader, fordi de adlyder en lov og innfrir en forpliktelse. Han vil
velsigne oss når vi gjør dette. Og det å være absolutt ærlig over-
for Herren er den beste måte å undervise deres barn om tro på
Jesu Kristi evangelium… Når vi blir opptatt av det som hører
denne verden til, og ikke er fullstendig ærlige overfor Herren,
vokser vi ikke i evangeliets lys, kraft og styrke som vi ellers ville
gjort.15

Jeg takker Gud for det privilegium det er å betale tiende. Jeg
fryder meg over anledningen til å vise min himmelske Fader min
takknemlighet for hans godhet mot meg.16

Vi skulle være generøse og bruke våre økonomiske
velsignelser til å bygge opp Guds rike på jorden.

Noe annet vi ønsker å lære som siste-dagers-hellige – og jeg
har anstrengt meg for å lære det – er å … begrense oss til livets
nødvendigheter og ikke legge oss til ekstravagante vaner. Hvis vi
har noe til overs, skulle vi bruke det slik Gud ønsker av oss – for
videre fremme av hans rike og til å utbre evangeliet…

Hva våre eiendeler angår, har de ingen virkelig verdi for oss
uten at vi er rede og villige til å bruke dem til å fremme Guds
rike. Det er vår plikt å forsørge vår familie, men det er ikke vår
plikt å leve i luksus. Det er ikke vår plikt å arbeide for å kunne
pryde oss med kostbarheter…

Når vi lærer å være villige til å bruke de midlene Gud gir oss,
til å fremme hans rike, vil de siste-dagers-hellige ikke ha noen
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store økonomiske problemer. Herren vil velsigne dem rikelig.
Det vi må gjøre, er å søke lys og inspirasjon fra Hans ånd til å lede
oss bestandig, og så vil han gi oss alt annet som er nødvendig.17

Herren elsker en glad giver. Intet menneske på jorden kan gi
til de fattige, kan betale for å bygge møtehus og templer, . . . kan
ta av sine midler og sende sine gutter og piker ut for å forkynne
evangeliet uten å fjerne selviskhet fra sin sjel, uansett hvor sel-
visk vedkommende var da han begynte. Dette er noe av det
fineste i hele verden for menneskene – å komme til det punkt da
selviskheten i deres natur blir kurert. Når den er fjernet fra deres
karakter, er de glade, ivrige og villige og søker anledninger til å
gjøre godt med de midlene som Herren legger i deres hender,
istedenfor å prøve å skaffe seg mer.18

Penger er ingen velsignelse fra Gud. Bare i den grad vi er vel-
signet med intelligens, med visdom og med Guds ånd til å bruke
dem på en klok og riktig måte og for å fremme Guds rike på jor-
den, er de en velsignelse. Hvis vi er velsignet med rikelig av
denne verdens gods og det blinder våre øyne … [kommer] dette
fra motstanderen istedenfor at det er en velsignelse fra Gud.19

Som jeg ofte har bemerket, er menneskenes naturlige tilbøye-
lighet å være selviske, gjerrige og grådige, å tenke på seg selv, og
kun seg selv, og planlegge sin personlige fremgang. Men alle
læresetningene i evangeliet er det helt motsatte av dette. Vi
finner at kravene som stilles oss om å betale tiende og fasteoffer
… og bidra med våre midler til å sende evangeliet ut til jordens
nasjoner – disse kravene jager bort hver selvisk og lav tilbøyelig-
het fra menneskenes hjerter. Istedenfor å være selvisk er hver
trofast siste-dagers-hellig fylt av kjærlighet til evangeliet, fylt av et
ønske om å bidra med tid og midler for å fremme Guds rike.
Hvis vi trofast retter oss etter kravene av økonomisk natur som
stilles oss, omdanner evangeliet et selvisk, gjerrig menneske til
en generøs, edel, gavmild person… Evangeliet fyller oss med et
ønske om å dra til jordens fjerneste strøk om nødvendig, uten
en dollar som belønning, for våre medmenneskers gagn og
frelse.20
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Forslag til studium og drøftelse

• På hvilke måter er gjeld trelldom? Hvilke velsignelser kan vi
motta når vi lever innenfor rammen av våre midler? Hva kan
hjelpe oss å kvitte oss med gjeld eller unngå å stifte gjeld?

• Hvordan blir vi velsignet både økonomisk og åndelig når vi
adlyder tiendeloven? Hvordan kan foreldre lære sine barn
prinsippene for tiende og offergaver?

• Hvorfor er det viktig å være ærlig både overfor Herren og våre
medmennesker? På hvilke måter er det en velsignelse for barn
å ha foreldre som er absolutt ærlige overfor Herren?

• Hvorfor kan verdslig suksess føre til at vi mister Herrens ånd?
Hva kan vi gjøre for å sette økonomisk suksess i riktig per-
spektiv?

• Hvilket ansvar har vi når Gud gir oss materielle velsignelser?
Hvilke holdninger kan hindre oss i å oppfylle dette ansvaret?

• Hva setter penger oss i stand til å gjøre hvis de settes i riktig
perspektiv?
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Den 4. februar 1846 forlot mange siste-dagers-hellige Nauvoo i Illinois og krysset

elven Mississippi for å ta fatt på reisen til Rocky Mountains. President Heber J. Grant

ga ofte uttrykk for sin «beundring og takknemlighet» for disse pionerenes tro.



«Kom, hellige»

Salmen «Kom, hellige» inspirerer til takknemlighet 
overfor de tidlige siste-dagers-hellige pionerer og fører 

til større tro og mot.

Fra Heber J. Grants liv

President Heber J. Grants yndlingssalme var «Kom, hellige», en
hymne som ga håp og inspirasjon til de tidlige siste-dagers-hel-
lige pioner som reiste til Saltsjødalen (se Salmer, nr. 26). Han
mente at det var viktig at Kirkens medlemmer forsto salmen –
spesielt fjerde vers med dets budskap om håp for dem som kom
til å dø før reisen var over, og for dem hvis «liv blir spart igjen»
og som «møtes skal i Sions hjem».

Salmen minnet president Grant om hans pionerarv. Han sa:
«Jeg har aldri hørt og venter aldri å høre, helt til min dødsdag,
min yndlingssalme, ”Kom, hellige, gå frem og frykt nå ei, gå med
mot, fremad dra” [uten å tenke] på min lille babysøsters død og
begravelse og ulvene som gravde opp hennes legeme på slet-
tene. Jeg tenker på min fars første hustru som døde, og at hen-
nes legeme ble bragt hit for å begraves.»1 Denne beretningen om
Jedediah Grant, hans hustru Caroline og deres datter Margaret
illustrerer salmens gjentatte budskap: «Alt er vel!»

I 1847 ledet Jedediah Grant et kompani siste-dagers-hellige
pionerer fra Winter Quarters i Nebraska til Saltsjødalen. Like før
kompaniet kom inn i dalen, fikk hans seks måneder gamle dat-
ter, Margaret, kolera og døde. Hun ble begravet like ved stien,
bare beskyttet av en haug nyspadd leire. Like etterpå døde
Jedediahs første hustru, Caroline, på grunn av kolera og høy
feber. Hun hvisket følgende avskjedsord til sin mann: «Alt er
vel!» Alt er vel! Vær så snill å ta meg med til dalen – Jeddy. Hent

125

K A P I T T E L  1 4



126

K A P I T T E L  1 4

Margaret – ta henne – til meg!» Hennes mann svarte: «Ja, ja,
Caroline. Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg skal gjøre mitt beste.»

Kompaniet kom til dalen tre dager senere. Om kvelden ble
det holdt begravelse for Caroline Grant. Etter noen dagers hvile
dro Jedediah for å hente Margarets legeme. Han ble ledsaget av
sin venn Bates Noble og bror Nobles adoptivdatter, Susan. En
kveld da de hadde slått leir, ga Jedediah uttrykk for sin tillit til
Guds vilje:

«Bates, Gud har gjort det klart for meg. Gleden i Paradis, hvor
min hustru og mitt barn er sammen, synes å komme over meg i
kveld. I en vis hensikt har de blitt befridd fra jordens slit og strev
som du og jeg er opptatt med. De er mange, mange ganger lyk-
keligere enn det er mulig for oss å være her. Denne leirplassen
skulle være det tristeste av alle triste steder for meg, men i kveld
synes den å være nær himmelen.»

De tre reisende kom frem til gravstedet neste morgen. Susan
mintes: «Vi stoppet nølende noen skritt fra den lille graven, satte
ned oppakningen vår og stirret rett frem for oss. Ingen prøvde å
si noe. Et stygt hull erstattet den lille haugen. Og det var tydelig
å se at ulvene nettopp hadde dratt derfra. Jeg våget ikke å heve
blikket og se på Jedediah. Jeg kunne bare gjette meg til hans
følelser ut fra det jeg selv følte. Vi sto der som statuer i villmar-
ken, naglet til bakken, og innså helt at vi ikke kunne gjøre noe
mer. Etter flere minutters stille tårer trakk vi oss taust tilbake og
bar med oss tilbake bare det vi hadde da vi kom dit.»2

Omkring ni år senere ble det holdt begravelse for president
Jedediah Grant, som hadde vært annenrådgiver for president
Brigham Young. President Heber C. Kimball, førsterådgiver i Det
første presidentskap, talte til forsamlingen og fortalte om et syn
som hans venn Jedediah hadde hatt:

«Han så de rettferdige samlet i åndeverdenen, og det var ingen
ugudelige ånder blant dem. Han så sin hustru. Hun var den før-
ste som kom til ham. Han så mange han kjente, men samtalte
kun med sin hustru Caroline. Hun kom til ham, og han sa at hun
var så vakker, og hun hadde deres lille barn som døde på slet-
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tene, i sine armer og sa: ”. . . Her er lille Margaret. Du vet at
ulvene spiste henne, men det skadet henne ikke. Her er hun like
hel.” »3

Heber J. Grants læresetninger

«Gå med mot, fremad dra»

Jeg tror at William Clayton var inspirert av Herren da han
skrev denne salmen… Det var en utrolig reise pionerene skulle
ta fatt på… Jeg beundrer våre fedres og mødres mot, tro og vil-
jestyrke – de som bega seg ut i villmarken uten å vite hvor de
skulle hen, mens de sang:

Kom, hellige, gå frem og frykt nå ei,

Gå med mot, fremad dra.

Jeg har snakket med hundrevis av dem som krysset slettene,
og de opplevde virkelig glede og lykke på veien til dette landet.

Om tornestrødd kan synes denne vei,

Gud er med oss hver dag.

Gud hjalp dem virkelig hver dag.

Det bedre er å jage vekk

unyttig kummer, kval og skrekk;

og frydes vil da hver en sjel:

Alt er vel! Alt er vel!

Og dette var ikke bare et godt råd for dem som reiste over slet-
tene, men det er et godt råd for oss alle hver dag i livet. Vår him-
melske Fader finner behag i at vi er glade, lykkelige og rolige til
sinns. Han finner behag i at vi har kapasitet og evne til å tro og
akseptere skriftstedet som sier at vi skal anerkjenne Guds hånd i
alle ting [se L&p 59:21].
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«Omgjord din lend og tap ei mot»

Mon vi skal gråte om vår lodd er hård?

Nei, å nei, alt er vel!

Hvem kan forvente han belønning får

som i kamp ei tok del?

Problemet med mange er at de ikke er villige til å betale pri-

sen. De er ikke villige til å kjempe for å vinne i livets kamp. De
ligner meget på menneskene jeg leste om i bror N. L. Nelsons
bok om forkynnelse – som jeg kom til å åpne en dag – og jeg
leste om folk som tok helt bokstavelig instruksjonen om ikke å
være bekymret for hva de skulle si. Og bror Nelson [en profes-
sor ved Brigham Young Academy] skrev at mange av dem som
slett ikke bekymret seg, aldri sa stort, siden de handlet i strid
med læresetningen om at vi skal forberede oss. Og han sier om
dem som ikke ofrer det en tanke, at når de taler, … sier de:
«Herre, her er jeg. Jeg har en munn og et par lunger som jeg vil
låne deg en kort tid. Fyll meg med visdom så jeg kan oppbygge
folket», noe han sjelden gjør. [Se Preaching and Public

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

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

Hvem kan forvente han belønning får

som i kamp ei tok del?

Omgjord din lend og tap ei mot!

Gud fører oss på sikker fot;

og vi skal føle i vår sjel:

Alt er vel! Alt er vel!

Denne strålende forsamlingen her [under generalkonferan-
sen], vårt vakre tempel, Kirkens [administrasjons]bygning og
templene fra Canada til Syd-Utah og på Hawaii bærer vitnesbyrd
for hele verden om at Gud aldri har sviktet sitt folk.
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«Vi finne skal et utsøkt, hellig sted»

Vi finne skal et utsøkt, hellig sted

fjernt i vest, Sions land,

hvor ingen mer kan gjøre oss fortred.

Gud oss der signe kan.

Jeg tror ikke det finnes noen sann siste-dagers-hellig som ikke
tror at Gud beredte dette landet for sitt folk. Brigham Young …
sa da han så utover denne dalen: «Dette er stedet.» Gud hadde
vist ham dette stedet i et syn før han kom hit. Noen prøvde å
overtale ham til å dra til det rike California, men dette var stedet
som Gud hadde beredt, og vi stoppet her, og det ble ikke begått
noen feil.

Vår lovsang der nå høres skal,

gjenlyde høyt i berg og dal:

«For Israels konge gled din sjel.»

Alt er vel! Alt er vel!4

«Om hytten på vår reise brytes ned . . .»

Om hytten på vår reise brytes ned,

salig dag! Alt er vel!

Endt er da all vår møye og vårt strev,

i Guds fred får vi del.

Føler vi at alt er vel om vi dør? Lever vi slik at vi, hvis vi blir kalt
bort herfra, er verdige til å komme tilbake til vår himmelske
Fader når vi forlater denne jord, og at vi er velkomne der? Lever
vi slik at vi er verdige til de velsignelser vi har mottatt? Jeg stiller
meg selv spørsmålet: Gjør jeg absolutt alt jeg kan for å oppløfte
ikke bare meg selv, men også mine medmennesker, er jeg virke-
lig et skinnende lys for menneskene på grunn av det eksemplet
jeg er for dem?5



130

K A P I T T E L  1 4

Hvilken enestående tro – at alt er vel, selv om de skulle dø i
villmarken og bli begravet i en ukjent grav, så å si. Men slik var
deres tro, og de kunne synge disse ordene kveld etter kveld og
virkelig mene det de sang. De ba i sannhet til Herren. De trodde
fullt og helt på åpenbaringen som ble gitt profeten Joseph
Smiths hustru, der det er skrevet: «De rettferdiges sang er en
bønn til meg, og den skal bli besvart med velsignelser på deres
hoder.» Videre: «Min sjel fryder seg i hjertets sang.» [L&p 25:12.]

Om hytten på vår reise brytes ned,

salig dag! Alt er vel!

Endt er da all vår møye og vårt strev,

i Guds fred får vi del.

Men om vårt liv blir spart igjen,

vi møtes skal i Sions hjem.

Et jubelkor da høres skal:

Alt er vel! Alt er vel!

Jeg husker en gang – noe jeg ofte har fortalt . . . at min svi-
gerfar, avdøde Oscar Winters, sa: «Heber, jeg tror ikke at de unge
i Sion forstår fullt og helt hva bror Claytons salme betydde for
oss da vi sang den kveld etter kveld mens vi krysset slettene…
Jeg vil fortelle deg noe som hendte da jeg kom inn i dalen. En i
kompaniet vårt kom ikke sammen med oss inn i leiren. Vi fant
noen frivillige og skulle til å dra tilbake for å finne ut om det
hadde hendt noe … da vi så ham komme i det fjerne. Da han
kom, spente vi fra kveget hans og ga ham kveldsmat. Han hadde
vært ganske syk og måtte legge seg ned på veien en gang eller to.
Da han hadde spist, satte han seg på en stor stein ved leirbålet
og sang salmen ”Kom, hellige”. Det var en regel i leiren at når
noen begynte å synge den salmen, skulle alle synge med. Men av
en eller annen grunn var det ingen som sang sammen med
denne broren. Røsten hans var ganske svak og matt. Da han var
ferdig, så jeg meg rundt, og jeg tror ikke det var et tørt øye å se
hos dem som satt der. Han sang salmen svært vakkert, men med
svak og sorgfylt røst, men likevel med salmens ånd og inspira-
sjon. Neste morgen oppdaget vi at han ikke spente for oksene
sine. Vi gikk bort til vognen hans og så at han hadde dødd i løpet
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av natten! Vi gravde en grunn grav og la hans legeme i den. Vi
kom så til å tenke på den steinen han hadde sittet på kvelden før
mens han sang:

Om hytten på vår reise brytes ned,

salig dag! Alt er vel!

Endt er da all vår møye og vårt strev,

i Guds fred får vi del.

Vi rullet steinen bort til graven som gravstein.»

Jeg la merke til at bror Winters hadde tårer i øynene. Det så ut
som han skulle til å fortelle meg noe mer, men han nølte og
gjorde det ikke. Jeg hørte siden at da han hadde vært i dalen en
tid, kom han fra sitt hjem ute på landet til Salt Lake for å møte sin
mor, bare for å få vite at også hun hadde dødd før reisen var over.

For noen år siden, da Burlington Railroad la jernbanespor
gjennom Nebraska og Wyoming, fant ingeniørene et stykke av et
vognhjul som stakk opp fra bakken. Ordet «Winters» var meislet
inn i det. De skrev til Salt Lake City om oppdagelsen og var så
omtenksomme at de gikk flere kilometer tilbake for å legge om
sporet så det skulle gå utenom dette stedet. De forsto at det var
gravstedet til en Utah-pioner. Siden har vi reist et lite monument
der til minne om bestemor Winters, og på en side av det lille
monumentet, som er bygd av tempelgranitt, har vi meislet inn
teksten til det siste verset av «Kom, hellige».

Jeg kan aldri høre denne sangen eller lese den uten at jeg blir
fylt av takknemlighet til min far og mor og de tusenvis av disse
edle menn og kvinner som reiste over slettene. Mange av dem
krysset slettene gang på gang for å hjelpe andre. De utholdt med
glede strabasene og praktiserte i sannhet læresetningene i denne
inspirerte salmen. Jeg kan aldri tenke på dem uten at jeg blir fylt
av beundring og takknemlighet, og ber Herren hjelpe meg, som
en av etterkommerne etter denne edle gruppen, til å være lojal,
sann og trofast slik de var. De var i sannhet en gruppe menn og
kvinner som, etter som årene kommer og går, vil fortjene større
og større beundring og respekt fra verdens mennesker.6
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Forslag til studium og drøftelse

• Hva betyr denne salmen for deg? Hvilke lærdommer kan vi
hente fra denne salmen?

• Hvordan er vi pionerer i dag? Hvordan kan vi gjøre ære på den
arven vi mottar fra andre siste-dagers-hellige pionerer?

• Hvordan kan vi lære oss å være «glade, lykkelige og rolige til
sinns» tross motgang?

• Tenk over følgende spørsmål som president Grant stilte:
«Føler vi at alt er vel om vi dør? Lever vi slik at vi, hvis vi blir
kalt bort herfra, er verdige til å komme tilbake til vår himmel-
ske Fader når vi forlater denne jord, og at vi er velkomne der?
Lever vi slik at vi er verdige til de velsignelser vi har mottatt?
… Gjør jeg absolutt alt jeg kan for å oppløfte ikke bare meg
selv, men også mine medmennesker, er jeg virkelig et skin-
nende lys for menneskene på grunn av det eksemplet jeg er
for dem?»

• Hvorfor er det nyttig å tenke regelmessig gjennom vårt liv?
Hva kan vi gjøre for å forberede oss «til å komme tilbake til vår
himmelske Fader»?

• Hva kan vi gjøre for å oppløfte oss selv og andre?

Noter

1. Gospel Standards, red. G. Homer
Durham (1941), s. 342.

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

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

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

avsnittinndeling endret.



133

K A P I T T E L  1 5

Arbeid for andres lykke

Når vi hjelper og oppmuntrer andre, finner 
vi den riktige nøkkel til lykke i livet.

Fra Heber J. Grants liv

President Heber J. Grant snakket sjelden om sine tjenestegjer-
ninger, men til tider omtalte andre de gode gjerningene de
hadde sett ham gjøre. Hans familiemedlemmer var først og
fremst vitner til hans tjeneste og de som først og fremst nøt godt
av den. Hans datter Lucy Grant Cannon fortalte om hans gene-
røsitet og vennlighet mot sine barn og barnebarn:

«Fars hengivenhet overfor sin familie er enestående. Hans per-
sonlige interesse for dem og deres hjem kommer stadig til
uttrykk. Han har hjulpet dem til og med når det medførte et stort
offer. Han har ofte sagt: ”Hjelp ungtreet, de store og sterke
trærne klarer seg selv.”

Alle barna og barnebarna får brev og en sjekk til fødselsda-
gene sine. Disse leveres personlig eller sendes i posten. Hver jul
og hvert nyttår og ofte til andre tider sender han bøker og sjek-
ker, bilder eller andre omtenksomme oppmerksomheter. Hans
kjærlighet og velsignelser ledsager alltid gavene og føles som en
bønn for oss alle.»1

Lucy fortalte om farens ømme omsorg en gang hun var syk og
hadde difteri:

«Selv mens jeg nå skriver 43 år senere, fyller tårer av takk-
nemlighet og verdsettelse mine øyne når jeg tenker på hans
ømhet mot meg når jeg var syk. Som mange har hørt ham for-
telle, var jeg alvorlig syk da jeg var tolv år gammel. Vi var i
Washington, D. C., på den tiden. Hvis jeg ikke hadde blitt salvet
av Herrens tjenere og de ikke hadde søkt Guds kraft til beste for
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«Den riktige nøkkel til lykke i livet er å arbeide for andres lykke.»
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meg, ville jeg ha dødd. Selv om vi hadde to dyktige sykepleiere,
gikk far knapt ut av rommet de ukene da jeg var så syk. Da jeg
var på bedringens vei, leste han for meg i timevis. Han kom med
gaver og godsaker til meg etter hvert som jeg ble i stand til å
glede meg over dette, og på den kjærligste måte gjorde han alt
den beste mor kunne gjøre.

Jeg var fremdeles for svak til å gå da vi reiste fra Washington.
Far bar meg til toget og tok seg av meg på hjemreisen. Hans pleie
og omtanke kunne ikke ha vært bedre om han hadde vært en
utdannet sykepleier. Vi kom til Salt Lake i tide for innvielsen av
templet. Flere ganger bar han meg gjennom hele templet. Uker
med rekonvalesens fulgte da jeg kom hjem, og selv om hele
familien var villig til å ta seg av meg, ønsket jeg fremdeles å ha
ham i nærheten, og han var villig til å være hos meg. Det jeg sier
om meg selv, gjelder alle mine søstre når de var syke.»2

President Grants tjeneste strakk seg lenger enn til familien.
Lucy mintes:

«En gang noen dager før jul, mens jeg gjorde i stand noen små
gaver til en trengende familie, kom far inn, og jeg viste ham gjen-
standene og fortalte ham om familien, slik jeg hadde hørt det fra
moren. Jeg nevnte at jeg måtte gjøre i stand tempeltøyet mitt, for
jeg skulle låne det bort til denne kvinnen så hun kunne bruke
det neste morgen. Da hun neste dag kom for å levere tilbake
tøyet, fortalte hun meg at da hun gikk inn gjennom døren til
templet, ventet far på henne der. Han hadde aldri sett henne før,
men kjente henne igjen på grunn av min beskrivelse. Han stop-
pet henne og ga henne en konvolutt idet han ønsket familien en
gledelig jul. Konvolutten inneholdt 20 dollar.»3

Selv etter en rekke svekkende slag fortsatte president Grant å
finne måter å yte tjeneste på. Med begrenset fysisk aktivitet var
hans viktigste avkobling å kjøre bil. Han tok turer nesten daglig
og inviterte alltid familiemedlemmer og venner med. På disse
turene viste han ofte sin kjærlighet til andre ved å stoppe for å
besøke noen på sykehus eller i private hjem.4

I en hyllest til president Grant skrev eldste John A. Widtsoe i
De tolv apostlers quorum: «Hans største kjærlighet har alltid
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vært til menneskeheten. Hans himmelske Faders barn har vært
hans interesse i livet… Denne kjærligheten har kommet til
uttrykk ikke bare i en generell omtanke for hele menneskeheten,
men i omsorg for enkeltpersoner. De fattige og trengende har
alltid nytt godt av hans gavmildhet. Hans raske hjelp til de nød-
stedte er velkjent blant hans omgangsvenner. Han har gitt
penger i tillegg til den personlige hjelp den sterke kan gi den
svake. President Grant er nesten for gavmild og er så kjærlig som
det er mulig å være, og er derfor naturligvis sann mot sine ven-
ner og kjærlig overfor sin familie. Han besitter sitt høye embede
med kjærlighet i sitt hjerte til alle og oppfordrer alle mennesker
til å kvitte seg med selviske ønsker.»5

Heber J. Grants læresetninger

Vår kjærlighet til Herren skulle vises 
i Kristus-lignende tjeneste.

Hva slags menn og kvinner skulle vi som siste-dagers-hellige
være med tanke på den strålende kunnskap vi har om at Gud
lever, at Jesus er Kristus og at Joseph Smith er en Guds profet?
Vi skulle være de ærligste, de dydigste, de mest velgjørende, de
beste mennesker på jordens overflate.6

La oss ikke glemme det ansvar som påhviler oss når det gjel-
der å vise Herren troskap og tjene ham, og at vi ikke kan tjene
ham på akseptabelt vis uten å tjene våre medmennesker.7

Vi trygler alle Kirkens medlemmer inderlig om å elske sine
brødre og søstre og alle mennesker hvem og hvor de enn er, å
fordrive hat, å fylle sitt hjerte med kjærlighet, tålmodighet, lang-
modighet og tilgivelse.8

Kristi evangelium er et evangelium som forkynner kjærlighet
og fred, tålmodighet og langmodighet, overbærenhet og tilgi-
velse, vennlighet og gode gjerninger, kjærlighet og nestekjærlig-
het. Grådighet, havesyke, onde ambisjoner, hunger etter makt
og urettferdig herredømme over våre medmennesker kan ikke
finnes i siste-dagers-helliges hjerter, heller ikke hos gudfryktige
mennesker noe sted.9
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Våre tjenestegjerninger kan oppløfte og oppmuntre andre.

Jeg hørte en historie om en bror (jeg har glemt navnet nå)
som var tilstede på et møte i den første tiden. President Brigham
Young ba om donasjoner som skulle sendes til Missouri River
som hjelp til å samle de hellige til Sion. Han ønsket at alle som
kunne klare det, skulle gi en okse eller en ku eller noe annet. En
god bror spratt opp og sa: «Jeg vil gi en ku.» En annen bror reiste
seg og sa: «Jeg vil gi en ku.» Den første broren hadde to kuer og
en stor familie. Den andre hadde et halvt dusin kuer og en liten
familie. Så kom [djevelens] ånd over den første mannen [og sa:]
«Hør her, du kan ikke forsørge den store familien din, det er ikke
mulig for deg å klare deg med én ku. Den andre mannen har en
liten familie og seks kuer. Han kan like gjerne gi to eller tre og
likevel klare seg bra.» Han startet på hjemturen og gikk fire eller
fem kvartaler, og hele tiden ble han svakere og svakere. Til slutt
tenkte han: «Jeg tror ikke jeg vil.» Så ble han klar over forskjellen
mellom den ånd som fristet ham, og den som hadde tilskyndet
ham til å love Kirkens president at han ville gi en ku. Her var det
en ånd som ba ham unnlate å oppfylle sitt ansvar, å unnlate å
være ærlig, å unnlate å innfri sitt løfte. Han stoppet brått, snudde
seg rundt og sa: «Herr Djevel, ti stille, ellers vil jeg så sikkert som
jeg lever, gå til bror Brighams kontor og gi ham den andre kuen
også.» Han ble ikke fristet mer.

Enhver siste-dagers-hellig bør være en som oppløfter og ikke
en som støtter seg til andre. 10

Jeg husker en gang da jeg satt i State Bank og så en eldre bror
gå forbi. Han het John Furster. Han var en av de første som ble
døpt i Skandinavia. Da han gikk forbi bankvinduet, hvisket
Ånden til meg: «Gi den mannen 20 dollar.» Jeg gikk bort til kas-
sereren, rakte ham et gjeldsbrev på 20 dollar, gikk nedover gaten
og tok herr Furster igjen ved forretningen Z. C. M. I. Jeg hånd-
hilste på ham og la de 20 dollarene i hånden hans. Noen år
senere fikk jeg høre at bror Furster denne morgenen hadde bedt
om midler til å kunne reise til Logan for å gjøre litt arbeid i tem-
plet der. Salt Lake tempel var ennå ikke fullført da. De 20 dolla-



138

K A P I T T E L  1 5

rene var akkurat det beløpet han trengte, og mange år senere
takket han meg med tårer rennende nedover kinnene fordi jeg
hadde gitt ham disse pengene.

En dag mens jeg satt på kontoret mitt, fikk jeg den tanke at jeg
skulle gå til søster Emily Woodmansee og låne henne 50 dollar.
Jeg gjorde dette og fant ut at hun hadde et desperat behov for
livets nødvendigheter… Jeg har ikke noe høyere ønske enn at
jeg kan være mottakelig for slike innskytelser.11

Ethvert vennlig ord som blir uttalt, gjør deg bedre i stand til å
uttale ett til. Enhver håndsrekning du gir på grunnlag av den
kunnskap du har, for å hjelpe et av dine medmennesker, gjør
deg bedre i stand til å hjelpe en annen. Gode gjerninger fører til
et større ønske om å hjelpe mer. Jeg har noen ganger tenkt at
mange mennesker, ut fra deres fullstendige mangel på vennlig-
het og tilbøyelighet til å hjelpe andre å dømme, har innbilt seg
at hvis de skulle si eller gjøre noe vennlig, ville det redusere
deres evne til å gjøre en god gjerning eller si et vennlig ord i
fremtiden. Hvis du har et lager fullt av korn og du gir bort en
sekk eller to, blir det så mange færre sekker igjen i lageret. Men
hvis du gjør en god gjerning eller kommer med oppmuntrende
ord til en i nød som strever i livets kamp, desto større evne får
du til å gjøre dette i fremtiden. Gå ikke gjennom livet med lep-
pene lukket for vennlige og oppmuntrende ord, heller ikke med
et hjerte som er uvillig til å gjøre noe for andre. Ha et motto i
livet: Prøv alltid å hjelpe en annen å bære sin byrde.12

Tjeneste er den riktige nøkkel til lykke i livet.

Vi kan aldri si hva resultatet vil bli av trofast tjeneste, heller
ikke vet vi når den vil bli gjengjeldt for oss eller dem vi er knyt-
tet til. Belønningen kommer kanskje ikke straks, men som
utbytte senere. Jeg tror at vi aldri vil miste noe i livet ved å yte
tjeneste, ved å ofre og gjøre det som er riktig.13

Den riktige nøkkel til lykke i livet er å arbeide for andres lykke.
Jeg har medynk med det selviske menneske som aldri har opp-
levd den gleden som kommer til dem som mottar takk fra men-
nesker de kan ha hjulpet i livets kamp.14
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Tjeneste er den virkelige hemmeligheten ved å oppnå lykke i
livet og måten å forberede oss på til livet etter dette.15

Jeg tror fullt og fast at veien til fred og lykke i livet er å yte tje-
neste. Jeg tror at tjeneste er den riktige nøkkel til lykke, for når
vi utfører arbeid som misjonærarbeid, kan vi resten av livet se til-
bake på det vi utførte på misjonsmarken. Når vi gjør en hvilken
som helst god gjerning, gir den oss tilfredshet og glede, mens
vanlig fornøyelse fort blir borte.16

Det er en Gud-gitt lov at vi i forhold til den tjeneste vi yter, i
forhold til det vi gjør i Kirken og utenfor Kirken – hva vi er vil-
lige til å ofre for Kirken og for dem vi skylder lojalitet utenom vår
aktivitet i Kirken – vil vokse i velvilje hos Gud og i kjærlighet til
Gud, og vi vil få større evne til å oppfylle hensikten med at vi er
satt her på jorden.17

Måtte Herren være med dere alle, våre brødre og søstre, hvor
dere enn bor. Måtte hans fred være i deres hjerter. Måtte hans Ånd
inspirere dere til å yte mer i tjeneste for deres medmennesker.18

Forslag til studium og drøftelse

• Hvorfor finner vi «den riktige nøkkel til lykke» når vi «arbeider
for andres lykke»?

• Hvorfor nøler vi noen ganger med aktivt å tjene andre? Hva
kan vi gjøre for å føle større glede når vi hjelper andre?

• Hva kan vi gjøre for å gi barn og unge et ønske om å tjene?

• Hvordan kan vi forbedre vår evne til å oppfatte andres behov?

• Hva betyr det å «være en som oppløfter og ikke en som støt-
ter seg til andre»?

• Hvordan hjelper tjeneste oss til å «forberede oss til livet etter
dette»?

• Hvilke konkrete, enkle ting kan vi gjøre for å følge president
Grants eksempel på tjeneste? Hvordan kan vi yte tjeneste uan-
sett omstendigheter?
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Tilgi andre

Å tilgi andre gir oss fred og glede.

Fra Heber J. Grants liv

President Heber J. Grants datter Lucy Grant Cannon skrev: «En
av [min fars] egenskaper som jeg synes er nesten Kristus-lig-
nende, er hans evne til å vende det andre kinnet til, å gjøre godt
mot dem som hater og forakter ham. Mange ganger har han hjul-
pet en mann i vanskeligheter som tidligere åpenlyst har kritisert
ham, vanæret hans navn og ikke levd opp til fars normer. Hvor
overbærende og tolerant har han ikke vært overfor personer som
har forsømt Kirken og vendt seg bort fra sine fedres tro. Det ser
aldri ut til at han bærer nag til noen. Han er streng i sin for-
dømmelse av synd, men svært barmhjertig mot synderen.»1

Heber J. Grant utviklet denne egenskapen gradvis mens han
lærte fra Skriften, inspirerte lærere og av egen erfaring, inntil
han kunne si: «Jeg har ingen bitre følelser mot noen levende
sjel.»2 I en tale han holdt på generalkonferansen i oktober 1920,
fortalte han om noe som hadde hjulpet ham å utvikle en tilgi-
vende holdning. De fleste av følgende læresetninger er hentet
fra denne talen.

Heber J. Grants læresetninger

Jesu Kristi evangelium er et tilgivelsens evangelium.

Måtte Gud hjelpe hver og en av oss til å huske at Jesu Kristi
evangelium ikke bare er et omvendelsens evangelium, men også
et tilgivelsens evangelium. Det står skrevet at om våre synder er
som purpur, skal de bli hvite som sne hvis vi vil omvende oss [se
Jesaja 1:18]. Jeg fryder meg over den betydningsfulle åpenba-
ringen som sier:
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Som illustrert i dette maleriet av den fortapte sønn som ønskes velkommen hjem 

av sin far, kommer «glede og fred i tilgivelsens time og når våre hjerter 

er fylt av nestekjærlighet og langmodighet overfor dem som har begått feil».
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«Jeg, Herren, vil tilgi den jeg vil tilgi; men av eder fordres det
at I skal tilgi alle mennesker.» [L&p 64:10.]3

Jeg har gitt mange råd til de siste-dagers-hellige i min tid, og
en av hovedsakene har vært at vi aldri skal kritisere noen, unn-
tatt oss selv. Jeg tror at vi finner feil morgen, middag og kveld,
men la det bare være hos oss selv.4

Det er ikke noe som vil gi oss mer av Guds ånd enn å . . . være
vennlig, omtenksom, kjærlig, langmodig og tilgivende. Det er
ikke noe som vil gi oss større glede enn at vi er rede og villige til
å tilgi våre medmenneskers overtredelser mot oss, og det er ikke
noe som vil fordømme oss mer enn at vi forherder vårt hjerte og
er bitre og hevngjerrige overfor dem vi har rundt oss.5

I Lære og pakter 64:8-13 finner vi følgende:

«Mine disipler i fordums dager søkte å finne skyld hos hver-
andre og tilga ikke hverandre av hjertet, og på grunn av dette
onde ble de tuktet og hårdt refset.

Derfor sier jeg eder at I skal tilgi hverandre; for den som ikke
tilgir sin bror hans overtredelser, står fordømt for Herren; for på
ham hviler en større synd.

Jeg, Herren, vil tilgi den jeg vil tilgi; men av eder fordres det
at I skal tilgi alle mennesker.

Og I bør si i eders hjerter: La Gud dømme mellom meg og
deg, og lønne deg etter dine gjerninger.

Og den som ikke omvender seg fra sine synder og ikke bekjen-
ner dem, skal I føre frem for menigheten, og gjøre med ham som
skriften sier eder, det være ved bud eller ved åpenbaring.

Og dette skal I gjøre for at Gud må bli forherliget – ikke fordi
I mangler medlidenhet og ikke tilgir, men for at I kan bli rettfer-
diggjort i lovens øyne, for at I ikke må fortørne ham som er eders
lovgiver.»

Og i kapittel 121:45, 46 leser vi:

«La også ditt indre være fylt av kjærlighet til alle mennesker, og
til troens hus, og la alltid dine tanker være prydet med dyd; da
skal du ha større frimodighet for Guds åsyn, og prestedømmets
lærdommer skal falle på din sjel som himmelens dugg.
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Den Hellige Ånd skal stadig være din ledsager og ditt septer,
et rettferdighetens og sannhetens uforanderlige septer; og ditt
herredømme skal være et evigvarende herredømme, og uten at
der skal utøves noen tvang skal det strømme til deg evindelig og
alltid.»

Jeg har stor respekt og aktelse for dette sitatet fra …Lære og
pakter.

Gledens og fredens ånd kommer i tilgivelsens time.

For noen år siden ble en fremtredende mann utelukket fra
Kirken. Noen år senere ba han om å bli døpt igjen. President
John Taylor overlot spørsmålet om hans dåp til apostlene og
uttalte [i et brev] at hvis de enstemmig samtykket i hans dåp,
kunne han bli døpt, men hvis det var én stemme imot, skulle han
ikke opptas i Kirken igjen. Etter hva jeg husker, var fem for dåp
og syv imot. Et år eller så senere kom spørsmålet opp igjen, og
åtte var for dåp og fire imot. Senere kom det opp igjen, og ti var
for dåp og to imot. Endelig gikk hele Apostlenes råd, med unn-
tak av deres ydmyke tjener, inn for at denne mannen kunne
døpes, og da var jeg det nest yngste medlemmet av quorumet.
Senere var jeg på presidentens kontor, og han sa:

«Heber, jeg forstår at elleve av apostlene har blitt enige om at
bror så og så (han navnga mannen) kan bli døpt, og at bare du
stemmer imot. Hva vil du føle når du kommer på den andre
siden og finner ut at denne mannen har tryglet om å bli døpt og
du kanskje har hindret ham i å komme inn sammen med dem
som har omvendt seg fra sine synder og mottatt en belønning?»

Jeg sa: «President John Taylor, jeg kan se Herren rett inn i
øynene hvis han stiller meg det spørsmålet, og fortelle ham at jeg
gjorde det jeg mente var det beste for riket… Jeg kan fortelle
Herren at [den mannen] hadde vanæret Kirken nok, og at jeg
ikke hadde til hensikt å la en slik mann komme tilbake til
Kirken.»

«Javel, gutt,» sa president Taylor, «det er i orden, gjør ifølge
din overbevisning, stem ifølge den.»
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Jeg sa: «President Taylor, i brevet ditt sa du at du ville at hver
enkelt av apostlene skulle stemme ifølge sitt hjertes overbevis-
ning. Hvis du ønsker at jeg skal se bort fra mitt hjertes overbe-
visning, vil jeg med glede gjøre det. Jeg vil med glede stemme for
at denne mannen kan komme tilbake, men jeg venter aldri at jeg
vil samtykke i det så lenge jeg lever, hvis det overlates til mitt
skjønn. Denne mannen ble anklaget for apostlene for flere år
siden, og han sto frem og løy og hevdet å være uskyldig. Herren
ga meg et vitnesbyrd om at han løy, men jeg kunne ikke dømme
ham på det grunnlaget. Jeg gikk ned på mine knær om kvelden
og ba Gud gi meg styrke til ikke å henge denne mannen ut. Jeg
forsto at han hadde løyet, men at vi ikke hadde annet bevis enn
vitneutsagnet fra piken han hadde forført. Og jeg ba Herren om
at vi en dag måtte få flere bevis, og det gjorde vi. Da utelukket vi
ham. Og når en mann kan lyve for apostlene, og når han er skyl-
dig mens han erklærer at han har omvendt seg, mener jeg at
Kirken har blitt vanæret nok uten noensinne å la ham komme til-
bake til Kirken.»

«Ja vel, gutt,» gjentok president Taylor, «ikke stem for det så
lenge du lever, mens du har slike følelser, handle ifølge dem.»

Jeg fikk fra presidentens kontor. Jeg dro hjem… Jeg holdt på
å lese hele Lære og pakter systematisk for tredje eller fjerde
gang, og jeg hadde bokmerke i den, men da jeg tok den frem,
åpnet den seg på følgende istedenfor der bokmerket var:

«Jeg, Herren, vil tilgi den jeg vil tilgi; men av eder fordres det
at I skal tilgi alle mennesker. Den som ikke tilgir sin bror, står for-
dømt for Herren.» [Se L&p 64:9-10.]

Jeg lukket boken og sa: «Om så djevelen ber om å bli døpt og
hevder at han har omvendt seg, vil jeg døpe ham.» Etter lunsj
dro jeg tilbake til president Taylors kontor og sa: «President
Taylor, jeg har forandret mening. For en time siden sa jeg at jeg
aldri i livet ville vente at jeg skulle samtykke i at bror så og så
skulle bli døpt, men jeg har kommet for å fortelle deg at så vidt
meg angår, kan han bli døpt.»

Når president Taylor var spesielt fornøyd, hadde han for vane
å sette seg opp og le så han ristet over hele kroppen, og han lo
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og sa: «Gutten min, forandringen kommer svært plutselig, svært
plutselig. Jeg vil gjerne stille deg et spørsmål. Hva følte du da du
dro herfra for en time siden? Følte du at du hadde lyst til å gi den
mannen en rett mellom øynene og slå ham ned?»

Jeg sa: «Det var akkurat det jeg følte.»

Han spurte: «Hva føler du nå?»

«For å si som sant er, president Taylor, håper jeg at Herren vil
tilgi synderen.»

Han sa: «Men nå føler du deg lykkelig, ikke sant. Du var sint, og
du næret bitterhet i ditt hjerte mot denne mannen på grunn av
hans synd og den vanære han hadde bragt over Kirken. Og nå har
du tilgivelsens ånd, og du føler deg virkelig lykkelig, ikke sant?»

Jeg svarte: «Jo, det gjør jeg. Jeg følte meg slem og hatefull,
men nå føler jeg meg lykkelig.»

Han spurte: «Vet du hvorfor jeg skrev det brevet?»

Jeg svarte: «Nei, sir.»

«Jeg skrev det for at du og noen av de yngre apostlene skulle
lære at tilgivelse går foran rettferdighet når omvendelse finner
sted, og at det å ha tilgivelsens ånd og eliminere hat og bitterhet
fra hjertet bringer fred og glede, at Jesu Kristi evangelium
bringer glede, fred og lykke til enhver sjel som etterlever det og
følger dets læresetninger.»

Og slik fortsatte han. Jeg husker ikke alle læresetningene. Men
han fortsatte på denne måten og fortalte meg at han aldri hadde
kunnet gi meg denne erfaringen, at han ikke kunne gi meg et vit-
nesbyrd om evangeliet, at jeg måtte motta dette vitnesbyrdet
selv, at jeg måtte få den rette ånd i mitt hjerte og føle den – til-
givelsens ånd, langmodighetens og nestekjærlighetens ånd – før
noe godt kunne komme til meg personlig. Ved ganske enkelt å
underkaste meg hans vilje og stemme for å døpe denne mannen
ville jeg aldri ha lært at vi opplever glede og fred i tilgivelsens
time og når våre hjerter er fylt av nestekjærlighet og langmodig-
het overfor dem som har begått feil. Helt fra den dagen har jeg
husket disse læresetningene.

Herrens profet [president Taylor] sa:
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«Gutten min, glem aldri at når du går på pliktens sti, vil ditt
hjerte være fylt av kjærlighet og tilgivelse, ja, for synderen som
omvender seg, og når du avviker fra denne pliktens rette sti og
bestemmer deg for at det du mener er rettferdig og redelig og
rett, skulle gjøres, er du ofte alt annet enn lykkelig. Du kan vite
forskjell mellom Herrens ånd og motstanderens ånd når du
kjenner at du er lykkelig og tilfreds, at du elsker dine medmen-
nesker, at du er opptatt av deres velferd. Og du kan forstå at du
ikke har Ånden når du er full av bitterhet og føler at du kunne
hatt lyst til å slå noen ned.»

Tilgivelse er et uttrykk for ekte kjærlighet.

Jeg kommer til å tenke på et av de fineste kapitler i hele
Bibelen (1. Kor. 13):

«Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke
har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende
bjelle.

Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og
all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men
ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg
gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner
det meg intet.

Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner
ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.

Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke
bitter, gjemmer ikke på det onde.

Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.

Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver,
da skal de få ende, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det
er kunnskap, skal den ta slutt.

For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.

Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis,
få ende.
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Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn,
dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det
barnslige.

For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt
til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt
ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent.

Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men
størst blant dem er kjærligheten.»

Mange tror at nestekjærlighet er å gi en dollar til noen. Men
virkelig, ekte nestekjærlighet er å vise kjærlighet og medfølelse,
og det er en slik kjærlighet apostelen omtalte i dette 13. kapittel
av 1. Korinterbrev.

Jeg husker at etter at Kirkens president hadde undervist meg
slik da jeg var ung mann, nesten en gutt, leste jeg dette kapitlet
omtrent en gang i uken ganske lenge og deretter en gang i måne-
den i flere måneder. Jeg mente at jeg trengte det i mitt arbeid, så
å si, at det var noe som var nødvendig for min utvikling.

Istedenfor å fordømme andre skulle vi strebe etter 
å forbedre oss selv.

Jeg husker at jeg her på konferansen for et år siden leste en
utmerket og vakker sang. Første halvdel av første vers lyder som
følger:

La enhver lære seg selv å kjenne

og derfor gjøre sitt aller beste

for å forbedre disse feil hos seg selv

som han så sterkt fordømmer hos sin neste.

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

(1948), nr. 91.]

… Jeg siterte også de fire korte versene fra salmen [«Should
You Feel Inclined to Censure» (Har du lett for å fordømme)].
Der står det bl.a.:

Har du lett for å fordømme

feil som du hos andre ser,
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spør da først ditt eget hjerte

om du selv deg riktig ter.

[Se Hymns (1985), nr. 235.]

Da jeg siterte disse versene, hadde jeg ikke den ringeste
anelse om at jeg ville ønske å sitere fra dem igjen i dag. Men i
betraktning av den fordømmelse og den nesten fiendtlige og
hatefulle holdning som ser ut til å finnes hos noen blant de siste-
dagers-hellige i dag når det gjelder forretninger og politikk,
ønsker jeg av all min kraft å legge vekt på det siste verset i denne
lille salmen…:

Trekk ei slutninger for snarlig,

hastverk fører til problem.

Den som vi ei tenkte godt om,

ofte blir vår beste venn.

[Se Hymns (1985), nr. 235.]…

Jeg vil gjerne gjenta siste vers av [en] utmerket salme, som jeg
lærte for 35 eller 40 år siden, da Francis M. Lyman [i De tolv
apostlers quorum] sang den for meg for første gang. Jeg skrev
den ned samme kveld og lærte den utenat neste dag. Jeg skulle
ønske enhver siste-dagers-hellig ville anvende læresetningene i
dette glimrende verset. Hvis vi gjør det, tror jeg at vi vil vokse i
kjærlighet og medfølelse, at den fred og lykke som president
Taylor lovet meg da jeg hadde bestemt meg for å holde en mann
utenfor Kirken, og den glede og fred som kom til meg etter at jeg
hadde forandret mitt hjerte, vil komme til siste-dagers-hellige:

Om du i selvransakelse finner

at dine gjerninger andres overgår,

da har Gud vært god mot deg,

og du må gjøre alt som du formår.

Eksempel er det beste lys

som andre gjerne vil ta etter.

Så forbedre først deg selv i dag,

da kan du i morgen forbedre dine venner.

[Se Hymns (1948), nr. 91.]…
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Jeg trygler enhver siste-dagers-hellig om å tilegne seg kjærlig-
het, langmodighet og broderkjærlighet.6

Forslag til studium og drøftelse

• På hvilke måter er Jesu Kristi evangelium et tilgivelsens evan-
gelium?

• Hvorfor skal vi tilgi andre? Hvilke konsekvenser får det om vi
nekter å tilgi?

• Hvorfor er det noen ganger vanskelig å tilgi? Hva kan vi gjøre
for å overvinne disse vanskelighetene?

• Hvordan kan en persons tilgivende holdning påvirke dem
som blir tilgitt?

• Hvordan er tilgivelse et uttrykk for kjærlighet?

Noter

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

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

Durham (1941), s. 47.

5. I Brian H. Stuy, red., Collected
Discourses Delivered by President
Wilford Woodruff, His Two
Counselors, the Twelve Apostles, and
Others, 5 bind (1987-92), 3:194.

6. Conference Report, okt. 1920, s. 4-10,
avsnittinndeling endret.
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Vær lojale borgere

Som siste-dagers-hellige er det vår plikt å være lovlydige
borgere og gjøre alt vi kan for å hjelpe våre myndigheter å

styre etter moralske prinsipper.

Fra Heber J. Grants liv

President Heber J. Grant ble beskikket som Kirkens president i
1918, det året den første verdenskrig ble avsluttet. Han virket til
sin død i 1945, det året den annen verdenskrig ble avsluttet. Han
ledet Kirken gjennom de økonomiske vanskelighetene under
den store depresjonen, som ruinerte familier og samfunn over
hele verden. Mens han oppmuntret og hjalp de hellige gjennom
økonomisk depresjon, krig og gjenoppbygging etter krigen, for-
andret styreformene seg over hele verden. Disse endringene fikk
innflytelse på den rolle myndighetene spilte i de enkeltes liv, og
de påvirket også folkets følelser for sine myndigheter.

I denne vanskelige tiden rådet president Grant de hellige til å
ta aktivt del i saker som angikk deres lokale, regionale og nasjo-
nale styremakter. Men han gjorde mer enn bare å gi råd. Han
oppfylte dette ansvaret selv. Tross sitt travle liv som Kirkens pre-
sident arbeidet han for eksempel iherdig for å støtte Forbudet,
en kampanje i USA for å gjøre fremstilling, salg og distribusjon
av alkoholholdige drikker ulovlig.

President Grant var lojal mot lovene i sitt eget land, og han for-
kynte at USAs grunnlov var innstiftet av Gud. «Helt fra barndom-
men av,» sa han, «har jeg forstått at vi absolutt tror at vårt lands
grunnlov var et inspirert dokument, og at Gud ledet dem som for-
fattet det og dem som forsvarte denne nasjonens uavhengighet.»1

Mens president Grant var apostel og Kirkens president, bodde
den overveiende del av Kirkens medlemmer i USA. Derfor angikk
mye av det han sa om styreform, De forente stater. Men hans
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I våre nasjoner og samfunn skulle vi gjøre alt vi kan for 

å velge gode ledere og vedta gode lover.
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læresetninger er sanne uttalelser som kan anvendes over hele
verden.

Heber J. Grants læresetninger

Siste-dagers-hellige skulle støtte sine myndighetspersoner
og adlyde landets lover.

Uten skygge av tvil er jeg overbevist om at det er enhver siste-
dagers-helligs plikt å støtte og adlyde loven.2

Det følgende er Kirkens erklæring i kapittel 134 i Lære og pak-
ter angående vår tro på myndigheter og lover generelt, enstem-
mig vedtatt under en generalforsamling i Kirken for mer enn et
århundre siden:

«Vi tror at regjeringer er innstiftet av Gud til menneskenes
gagn; og at han holder menneskene ansvarlig for deres hand-
linger med hensyn til samme, både ved å utstede lover og ved å
håndheve dem for samfunnets gagn og sikkerhet.

Vi tror at intet folk kan nyte fred uten at slike lover avfattes
og holdes ukrenket, hvilket vil sikre hvert individ samvittighets-
frihet, eiendomsrett og bestyrelse av denne, og personlig
beskyttelse.

Vi tror at alle nasjoner nødvendigvis krever borgerlige
embedsmenn og øvrighetspersoner for å håndheve lovene, og at
slike som vil opprettholde loven redelig og rettferdig, skulle
søkes og understøttes ved folkets stemme hvis det er en repu-
blikk, eller regentens vilje.

Vi tror at religion er innstiftet av Gud; og at menneskene er
ansvarlige overfor ham, og ham alene for utøvelsen av denne,
hvis ikke deres religiøse meninger tilskynder dem til å gjøre inn-
grep i andres rettigheter og friheter; men vi tror ikke at men-
neskelige lover har rett til å gjøre inngrep ved å foreskrive regler
for gudsdyrkelse og binde menneskers samvittighet, eller fore-
skrive regler for offentlig eller privat andakt; men at den borger-
lige øvrighet skulle undertrykke forbrytelse, men aldri diktere
over menneskets samvittighet; skulle straffe brøde, men aldri
undertrykke sjelens frihet.
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Vi tror at alle mennesker er pliktig til å støtte og oppholde de
respektive regjeringer under hvilke de oppholder seg, så lenge
deres naturlige og uavhendelige rettigheter beskyttes ved slike
lands lover; og at opprør og uroligheter ikke sømmer seg for
noen borger som således blir beskyttet, men bør straffes ifølge
loven; og at alle regjeringer har rett til å utstede slike lover som
etter deres egen dømmekraft er best skikket til å sikre folkets
interesser; men på samme tid holde samvittighetsfriheten hellig.

Vi tror at enhver skulle æres i sin stilling, regenter og øvrighe-
ter, og andre som er satt for å beskytte de uskyldige og straffe de
skyldige; og at alle mennesker skylder å vise respekt og aktelse
for lovene da anarki og redsel uten dem ville fortrenge fred og
harmoni; menneskelige lover er innstiftet i den utrykkelige hen-
sikt å regulere våre interesser som individer og nasjoner, mann
og mann imellom; og guddommelige lover, gitt fra himmelen,
foreskriver forordninger i åndelig henseende, for tro og guds-
dyrkelse, for disse er menneskene ansvarlig overfor sin skaper.

Vi tror at regenter, stater og regjeringer har rett til, og at det
er deres plikt å utstede lover for alle innbyggeres beskyttelse og
fri religionsutøvelse; men vi tror ikke at de ifølge rettferdige
lover har rett til å berøve borgerne dette privilegium, eller inn-
skrenke dem i deres meninger, så lenge de viser respekt og
ærbødighet for lovene, og sådanne religiøse meninger rettfer-
diggjør ikke opprør og sammensvergelse.

Vi tror at forbrytelser skulle straffes etter overtredelsens natur;
at mord, forræderi, røveri, tyveri og fredsbrudd i alle henseender
skulle straffes i forhold til forbrytelsen og dens onde innvirkning
på menneskene, ved den regjerings lover som overtredelsen er
begått under; og for den offentlige ro og freds skyld skulle alle
mennesker stå frem og øve sin innflytelse for å få den straffet
som overtreder rettferdige lover.

Vi tror ikke det er rett å blande religiøs innflytelse med bor-
gerlig regjering, hvorved et religionssamfunn fostres og et annet
innskrenkes i sine åndelige rettigheter, og dets medlemmers per-
sonlige rettigheter som borgere blir nektet.» [L&p 134:1–9.]

Vær så snill å huske at dette ble utgitt som Kirkens standpunkt
for så lenge siden som i 1835, og det har aldri blitt forandret.3
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Da de hellige kom sammen til denne generalkonferansen
[oktober 1940], var verden fremdeles involvert i krig [den annen
verdenskrig]. Millioner av Herrens barn lider og sørger. De opp-
lever med full styrke all den elendighet som følger med væpnet
konflikt.

Våre brødre og søstre befinner seg på begge sider i denne
fryktelige krigen. På hver side er de bundet til sitt land ved alle
blodets, slektskapets og patriotismens bånd…

De hellige på hver side har ingen annen utvei enn å støtte sty-
remaktene som de skylder troskap. Men deres bønner skulle dag
og natt oppsendes til Gud om at han vil vende ledernes hjerter
til fred, slik at krigens forbannelse må ta slutt.4

I den grad vi respekterer myndighetene i den nasjonen som
vi tilhører, og oppholder og støtter regjeringen, i samme grad er
vi lovlydige borgere, og våre myndigheter vil respektere og
støtte oss.5

Når en lov blir vedtatt og blir en konstitusjonell lov, kan ingen
som bruker penger på å hjelpe andre til å bryte loven, sannfer-
dig si at han er en lojal borger.6

Jeg skulle ønske at jeg kunne innprente dette utsagnet [fra
Abraham Lincoln, USAs 16. president] som jeg skal til å lese, i
enhver siste-dagers-hellig som hører det:

«La enhver amerikansk mor innpode ærbødighet for lovene i
det pludrende lille barnet på hennes fang. La det undervises om
det i skoler, seminarer og akademier. La det skrives i abc-bøker,
stavebøker og almanakker. La det forkynnes fra prekestolen, pro-
klameres i lovgivende forsamlinger og underbygges i rettssalen.»
[Se «The Perpetuation of Our Political Institutions», sitert i The

Speeches of Abraham Lincoln (1908), s. 6.]7

Vi skulle delta i valg av gode ledere og vedta gode lover.

Jeg ber for vårt land og ber Herren velsigne dem som presi-
derer i nasjonen, i delstatene, i byene og i fylkene. Jeg ber Gud
inspirere folket slik at de vil adlyde hans bud og velge gode
menn som ledere, at de vil begrave politiske forskjeller og søke
etter gode menn til å bekle embedene og ikke menn som ser
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gjennom fingrene med personer som bryter landets lover. Det
står i en av våre trosartikler at vi skal adlyde og oppholde landets
lover [se 12. trosartikkel]. Måtte Gud hjelpe oss å gjøre det.8

Det har ofte blitt hvisket om, og jeg hører mumlingen nå, at
Jesu Kristi Kirkes presidentskap som leder Kirken og har preste-
dømmet, ønsker at den ene eller den andre skal bli valgt til et
embede.

Hva Kirkens presidentskap angår, så tillater de enhver mann
og kvinne og ethvert barn som er gammelt nok til å stemme, å
stemme ifølge sin egen overbevisning. Men vi appellerer til alle
menn og kvinner – fordi vi innser hvilket ansvar som hviler på
dem – til å be Gud vår himmelske Fader veilede dem politisk så
vel som religiøst, og til å stå frem for det som er riktig.9

Selv om jeg nekter ettertrykkelig for at det finnes noen
sammenblanding av kirke og stat på den måten som verden
mener, blant de siste-dagers-hellige, nekter jeg ikke et øyeblikk
for at hvis jeg, som medlem av denne kirken, har noen makt eller
innflytelse til å få den beste mannen til å betjene folket, vil jeg
benytte meg av dette så lenge jeg lever.10

Politikk minner meg meget om meslinger. Meslinger volder
ikke mye skade hvis du tar litt urtete eller noe annet for å hindre
dem i å utvikle seg. Men hvis man blir kraftig angrepet, blir
huden gul og noen ganger blir man skjeløyd. Så bli ikke besatt
av politikk. Jeg tror absolutt på at vi skal ha de beste til å bekle
embeder. Jeg tror på at vi skal velge ærlige, oppriktige, gode
menn til embeder og stillinger.11

Alle siste-dagers-hellige skulle hver dag be om at Herren må
hjelpe dem til å ha riktige tanker og holde seg på riktig kurs,
uten hensyn til personlig fordel, gruppeinteresser eller politisk
overbevisning.12

Regjeringer skulle baseres på og 
ledes av moralske prinsipper.

I sin avskjedstale til det amerikanske folk sa George
Washington [USAs første president]:
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«Av alle karaktertrekk og vaner som fører til politisk fremgang,
er religion og moral uunnværlig. Den mann gjør forgjeves krav
på å være patriot som arbeider for å velte disse sterke pilarer for
menneskelig lykke, disse mest solide støtter for menneskers og
borgeres plikter.

Hvilken innflytelse vi enn måtte innrømme at høy utdannelse
har på et velutviklet sinn, forbyr både sunn fornuft og erfaring oss
å vente at nasjonens moral kan bestå uten religiøse prinsipper.

La oss være forsiktige med å godta den antagelse at moral kan
opprettholdes uten religion.» [Se «George Washington: Farewell
Address», i William Benton, pub., The Annals of America, 21
bind (1968-87), 3:612.]13

Vi … erklærer at Gud gremmes over krig, og at de som urett-
messig fører krig, vil idømmes evig straff ifølge hans vilje

Vi hevder at alle internasjonale stridigheter kan bilegges ved
[fredelige] midler hvis nasjonene bare vil behandle hverandre
uselvisk og rettskaffent. Vi appellerer til ledere i alle nasjoner og
til folket selv om således å bilegge sine stridigheter, for at ikke
Guds vrede skal utøses over jorden, for han har sagt at han vil la
sin vrede utøses over de ugudelige uten mål.14

Gud finner hverken behag i krig eller i den ugudelighet som
alltid går forut for den… Vi sier til alle nasjoner: Bilegg deres
uoverensstemmelser med fredelige midler. Dette er Herrens
måte.15

Intet menneske kan gjøre noe uærlig eller bryte sitt lands lov
og samtidig være en sann siste-dagers-hellig. Ingen nasjon og
ingen ledere i nasjoner kan gjøre noe galt og bryte sine forplik-
telser uten å bli like strengt fordømt av Gud og mennesker som
enhver annen enkeltperson som gjør noe galt. Sannheten vil
seire. «Støtt det som er rett, selv om det ikke er lett» skulle være
mottoet for enhver siste-dagers-hellig.16

Forslag til studium og drøftelse

• På hvilke måter kan medlemmer av Kirken fremme et godt
styresett?
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• Hvorfor er det viktig at vi benytter vår stemmerett når vi har
anledning til det? Hva kan vi gjøre for å forberede oss til å
gjøre vår plikt, når vi har anledning til å stemme?

• Hvordan kan vi hjelpe våre myndigheter å styre etter moralske
prinsipper?

• Hvordan kan enkeltpersoner og familier bidra til å forbedre
sitt samfunn?

• Hva kan vi gjøre i våre hjem for å oppmuntre familiens med-
lemmer til å respektere loven?

Noter

1. Conference Report, okt. 1936, s. 6.
2. Gospel Standards, red. G. Homer

Durham (1941), s. 143.
3. «Lincoln and Law», Improvement Era,

febr. 1940, s. 73, s. 127.
4. Uttalelse av Det første presidentskap, i

Conference Report, okt. 1940, s. 5-6;
lest av president David O. McKay.

5. Gospel Standards, s. 125.
6. Gospel Standards, s. 129.
7. Conference Report, juni 1919, s. 138.
8. Gospel Standards, s. 129.
9. Gospel Standards, s. 130-131.

10. Gospel Standards, s. 125-126.
11. Gospel Standards, s. 130.
12. Improvement Era, febr. 1940, s. 127.
13. Conference Report, apr. 1931, s. 79.
14. Budskap fra Det første president-

skap, i Conference Report, okt. 1939,
s. 8; lest av president Heber J. Grant.

15. Uttalelse av Det første presidentskap,
i Conference Report, okt. 1940, s. 6;
lest av president David O. McKay,
avsnittinndeling endret.

16. Conference Report, okt. 1919, s. 13.
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Hjertets sang

Når vi synger Sions salmer med den rette ånd, 
er de en bønn til Herren, og vi innbyr Den hellige 

ånd til å øve sin innflytelse i vårt og andres liv.

Fra Heber J. Grants liv

President Heber J. Grant elsket å synge Sions salmer, selv om
han hadde vanskelig for å synge rent. I april 1900, mens han var
medlem av De tolv apostlers quorum, viet han en hel tale til
betydningen av å synge salmer. I denne talen, som han holdt
under generalkonferansen til Deseret Sunday School Union, for-
talte han historier om sine anstrengelser for å lære å synge:

«Hele mitt liv har jeg likt å synge. Da jeg var ti år gammel,
meldte jeg meg på til sangundervisning, og læreren fortalte meg
at jeg aldri kunne lære å synge. For noen år siden fortalte [en
mann] meg at jeg kunne synge, men at han gjerne ville være sek-
sti kilometer unna når jeg gjorde det…

Da jeg var barn, var det ingen kvinne som noensinne har levd,
utenom min mor, som var så interessert i meg, ga meg så mange
moderlige råd eller syntes å være så glad i meg som søster [Eliza
R.] Snow. Jeg elsket henne av hele mitt hjerte, og jeg elsket hen-
nes salme ”O, min Fader”. Jeg sa for vel fire måneder siden til
bror Horace S. Ensign at jeg var villig til å bruke fire eller fem
måneder av min fritid hvis jeg bare kunne lære å synge den ene
salmen. Han sa til meg at alle kan lære å synge hvis man bare har
utholdenhet. Jeg sa at hvis det var noe jeg hadde, så var det
utholdenhet. Så jeg foreslo at vi skulle sette oss ned og jeg skulle
ta min første to timers leksjon i den sangen. Jeg har fortsatt lek-
sjonene helt siden den gang…
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Tabernakelkoret ca. 1920. President Grant rådet forsamlinger og kor til å 

synge Sions salmer, som «er et mektig redskap til å omvende mennesker til 

evangeliets prinsipper og til å fremme fred og åndelig vekst».
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Jeg forteller dette fordi jeg synes vi bør oppfordre våre unge
til å lære å synge. Som sanger har jeg mistet 33 år av mitt liv. Da
jeg var ti år gammel, fikk jeg høre at jeg aldri kunne lære å synge.
Jeg lærte det ikke før jeg var 43 år gammel, og jeg har brukt fire
eller fem måneder på å prøve å lære å synge salmene ”God
moves in a mysterious way” (Gud virker på forunderlig vis) og
”O, min Fader”. Jeg har lært den ene på grunn av budskapet og
min kjærlighet til forfatteren, og den andre fordi avdøde presi-
dent Wilford Woodruff var mer glad i den enn i noen annen
salme i salmeboken.»

Like etter disse bemerkningene sang eldste Grant salmen «O,
min Fader». Så sa han: «Jeg har bare én hensikt med å tale og
synge i kveld, og det er å oppfordre de unge menn og unge
kvinner til ikke å kaste bort 30 eller 40 år av sitt liv før de prøver
å synge… Ved stadig innsats kan en som ikke har noen som helst
kunnskap om musikk, lære å synge, slik tilfellet var med meg.»1

Heber J. Grants læresetninger

Hjertets sang er en bønn til Herren.

Å synge utgjør en svært fin del av de siste-dagers-helliges
gudsdyrkelse.2

Å synge våre hellige salmer, som er skrevet av Guds tjenere, er
et mektig redskap til å omvende mennesker til evangeliets prin-
sipper og til å fremme fred og åndelig vekst. Å synge er en bønn
til Herren, slik han har sagt: «For min sjel fryder seg i hjertets
sang, ja, de rettferdiges sang er en bønn til meg, og den skal bli
besvart med velsignelser på deres hoder.» [L&p 25:12.]3

Min sjel har alltid frydet seg over å lytte til sang. Jeg har glø-
det for sang hele livet, og jeg fryder meg over at jeg i dag er i
stand til å be til Herren «i hjertets sang». Etter min mening vil vi
alle motta de lovede velsignelser hvis vi husker Herrens ord om
at de rettferdiges sang er en bønn til ham og vil bli besvart med
velsignelser på våre hoder, og hvis vi ofte ber til vår himmelske
Fader med Sions vakre sanger og ærlig og oppriktig gjentar våre
vakre salmers budskap i våre hjerter, og jeg ber de hellige inn-
trengende om å prøve å oppnå disse velsignelser.4
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Vi må unngå sanger som forkynner falsk lære.

La oss huske hva slags sanger Herren liker, sanger som for-
kynner evangeliet. Jeg har vært på konferanser hvor jeg har hørt
tre eller fire hymner med tekst jeg ikke var enig i. De ble sunget
til fine melodier, men de inneholdt ikke god lære.5

Jo vakrere musikken er som falsk lære blir sunget til, desto far-
ligere blir den. Jeg appellerer til alle siste-dagers-hellige, og spe-
sielt til våre kor, om aldri å synge en sang, uansett hvor vakker
og inspirerende musikken er, hvis teksten ikke er i fullkommen
harmoni med evangeliets sannheter…

… Ingen enkelt sanger eller gruppe sangere skulle fremføre
en sang uten at ordene er i fullstendig harmoni med evangeliets
sannheter og kan komme fra sangerens hjerte. Med andre ord,
våre sanger skulle i sannhet være «en bønn til Herren». [Se L&p
25:12.] Hvis vi passer på å synge bare slike sanger, er vi sikret vel-
signelsene som Herren har lovet oss, for hans løfter er «sanne og
troverdige, og skal alle bli oppfylt». [Se L&p 1:37.]6

Å synge salmer kan øve en fredelig og 
himmelsk innflytelse på oss.

Jeg er Herren takknemlig for at hans Ånd har inspirert så
mange av våre medlemmer til å skape den vakre musikken vi har
til våre salmer… Måtte Gud velsigne våre komponister og våre
diktere som har gitt oss slike inspirerte ord og slik inspirerende,
vakker musikk.7

Jeg er sikker på at når Sions salmer blir sunget i den rette ånd,
vil de bringe en fredelig og himmelsk atmosfære inn i våre hjem
og også bidra til å forkynne Jesu Kristi evangelium.8

Det finnes ikke noe mer behagelig og inspirerende enn
musikk i hjemmet, og etter at jeg lærte å synge, synger vi vanlig-
vis en salme hjemme hos oss hver morgen før vi holder familie-
bønn. Å synge Sions salmer ledsages i sannhet av en god ånd, og
etter min mening skulle de hellige gjøre sang til en del av fami-
liens tilbedelse.9
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La oss ikke glemme våre salmer når vi går til vårt gudshus. La
forsamlingen synge, og la for all del kormedlemmene gjøre seg
kjent med de vakre budskapene i våre salmer.10

Jeg minnes en hendelse som viser hvordan sang har evne til å
dempe bitre følelser og forsone mennesker som er fylt av en stri-
dig ånd. Dette hendte for mange år siden og dreide seg om en
krangel mellom to gamle og trofaste brødre, hvis medlemskap
gikk tilbake til Nauvoo-tiden. Disse mennene hadde vært fylt av
integritet og hengivenhet for Herrens verk. De hadde opplevd
mange av vanskelighetene i Nauvoo og hadde blitt jaget og for-
fulgt sammen med de hellige, og hadde lidd under pionerenes
hårde kår i forbindelse med den første bosettingen i vest. Disse
mennene hadde kranglet om noen forretningssaker og bestemte
seg til sist for at de ville prøve å få president John Taylor til å
hjelpe dem å løse problemene.

John Taylor var president for De tolv apostlers råd på den
tiden. Disse brødrene ga sitt æresord på at de ville rette seg helt
etter den løsningen bror Taylor ville komme frem til… De for-
talte ham ikke straks hva problemet var, men forklarte at de
hadde hatt en alvorlig krangel, og spurte om han ville lytte til
deres historie og så avgjøre saken. President Taylor gikk med på
det. Men han sa: «Brødre, før jeg får høre hva saken gjelder, vil
jeg svært gjerne synge en av Sions sanger for dere.»

Nå var president Taylor flink til å synge og tolket våre åndelige
sanger med følelse og åndelighet.

Han sang en av våre salmer for de to brødrene.

Da han så hvilken virkning det hadde på dem, sa han at han
aldri hørte en av Sions sanger uten at han fikk lyst til å høre en
til, så derfor ba han dem lytte mens han sang en til. Naturligvis
gikk de med på det. Begge så ut til å like det, og da president
Taylor hadde sunget den andre sangen, sa han at han hadde hørt
at det følger lykke med oddetall, så med deres samtykke ville han
synge enda en sang, noe han gjorde. På sin spøkefulle måte sa
han så: «Nå, brødre, jeg vil ikke slite dere ut, men hvis dere vil
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tilgi meg og lytte til en salme til, lover jeg å slutte å synge og høre
deres sak.»

Historien forteller at da president Taylor var ferdig med den
fjerde sangen, var brødrene oppløst i tårer. De reiste seg, tok
hverandre i hendene og ba president Taylor om unnskyldning
for å ha oppsøkt ham og opptatt hans tid. Så gikk de uten at han
engang visste hva deres problem besto i.

President Taylors sang hadde gjort dem vennlig stemt overfor
hverandre. Herrens ånd hadde trengt inn i deres hjerter, og
uoverensstemmelsene som hadde tårnet seg opp mellom dem,
var jevnet ut og blitt til intet. Kjærlighet og vennskap hadde
utviklet seg. Bagatellene som de hadde kranglet om, syntes de nå
var uten betydning. Hjertets sanger hadde fylt dem med venn-
skapets ånd.11

Mens eldstene J. Golden Kimball og Charles A. Welch var på
misjon i syd-statene, skulle de til å døpe noen konvertitter. Ingen
av dem hevdet å kunne synge særlig godt. En mobb hadde sam-
let seg, og brødrene ble fortalt at hvis de gjennomførte sitt for-
sett og foretok dåp, så ville mobben kaste dem i elven. Brødrene
bestemte seg for å sette i gang uansett hva det ville føre til. Men
før de gjorde det, sang de en sang. Det så ut til at sangen hadde
en slik virkning på mobben at de nesten ble ute av stand til å
røre seg. Brødrene foretok dåpshandlingene og gikk så et stykke
bort for å bekrefte de døpte. De fikk et spørsmål fra mobben om
de ville komme og synge sangen om igjen, noe de gjorde.
Mobbens leder, Joseph Jarvis, sluttet seg senere til Kirken, og
han fortalte eldste Kimball at salmens budskap og ånden som
ledsaget fremføringen, som nevnt ovenfor, omvendte ham til
evangeliet. Bror Kimball minnes at det var «Sannhets lys» som
ble sunget. [Se Salmer, nr. 182.]12

Medlemmenes hjem går glipp av mye hvis de ikke synger
Sions sanger der. Mang en misjonær berøver seg selv for styrke
og kraft og evne til å gjøre godt og til å få venner ved ikke å
kunne synge… Sions sanger bringer en god ånd inn i våre hjem.

Det er ikke veltalenhet som vil overbevise menneskene, men
Den allmektige Guds ånd som brenner i ditt hjerte, og ditt ønske
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om å frelse sjeler. Brigham Young sa at Herrens ånd ville gjøre
mer for å omvende mennesker enn menneskers veltalenhet ville
gjøre [se Deseret News, 9. febr. 1854, s. 4]. Og jeg sier at Sions
sanger sunget med Guds inspirasjon, om enn ufullkomment, vil
påvirke de ærlige av hjertet mer enn om de synges godt uten
Guds ånd. Syng med Guds ånd. Elsk ordene du synger. Jeg
elsker Sions sanger.13

Forslag til studium og drøftelse

• Hvorfor er det viktig at vi synger Kirkens salmer? Hvorfor
skulle vi synge salmene selv om vi ikke har et naturlig talent
for å synge?

• Hvordan kan salmesang hjelpe oss å tilbe Herren hjemme og
på nadverdsmøter og på andre av Kirkens møter?

• Hvordan er «de rettferdiges sang» en bønn til Herren?

• Hva er den «rette ånd» for å synge salmer? Hvorfor bringer
«Sions salmer, [når de] blir sunget i den rette ånd, … en fre-
delig og himmelsk atmosfære inn i våre hjem»?

• Hvordan har salmer hjulpet deg? Hvilke salmer har hatt en
spesiell innflytelse i ditt liv? Hvorfor er disse salmene spesielt
betydningsfulle for deg?

• Hvilken nytte har vi av å lære Kirkens salmer som er ukjente
for oss? Hvorfor er det nyttig å lære utenat salmetekster?

• Hvorfor er Kirkens salmer og Primær-sanger den mest pas-
sende musikk for nadverdsmøter og andre møter i Kirken?

• Hvorfor er falske læresetninger så farlige når de blir sunget til
vakker musikk? Hvorfor er det viktig å unngå musikk med
lære som «ikke er i fullkommen harmoni med evangeliets
sannheter»?

• Hvordan kan foreldre hjelpe sine barn å lære Sions salmer og
å bli glad i dem? Hvordan kan foreldre bruke salmer og
Primær-sanger når de underviser sine barn i evangeliet?
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Noter

1. Conference Report, apr. 1900, s. 61-
62, avsnittinndeling endret.

2. Gospel Standards, red. G. Homer
Durham (1941), s. 168.

3. Gospel Standards, s. 168.
4. «Learning to Sing», Improvement Era,

okt. 1900, s. 892.
5. Conference Report, apr. 1931, s. 132.
6. «Sing Only What We Believe»,

Improvement Era, juli 1912, s. 786-
787.

7. Conference Report, apr. 1921, s. 8.
8. Gospel Standards, s. 170.
9. Improvement Era, okt. 1900, s. 892.

10. Gospel Standards, s. 169.
11. Gospel Standards, s. 285-287, av-

snittinndeling endret.
12. Improvement Era, okt. 1900,

s. 890-891.
13. Gospel Standards, s. 170.
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Inderlig, oppriktig bønn

Vi høster mange velsignelser når vi med flid holder
personlig bønn og familiebønn.

Fra Heber J. Grants liv

Som gutt besøkte Heber J. Grant ofte president Brigham
Youngs hjem. Hvis Heber var der når det var tid for bønn, ble
han innbudt til å knele ned sammen med familien og delta i
familiebønn. Disse bønnene gjorde et varig inntrykk på Heber.
Han mintes senere: «Ved mer enn én anledning – på grunn av
Herrens inspirasjon til Brigham Young mens han ba Gud om
hans veiledning – løftet jeg hodet og så bort dit hvor Brigham
Young ba, for å se om ikke Herren var der. For meg virket det
som om han snakket til Herren som et menneske snakker til et
annet.»1

Mange hendelser i president Heber J. Grants liv viser hans til-
lit til hans himmelske Fader og hans tro på bønnens makt. Da for
eksempel hans første hustru var dødssyk, var hans eldste datter
forvirret og nedslått. Han ba inderlig om at hun måtte klare å
akseptere morens død (se s. 45-46). Ved andre anledninger ba
president Grant for å hjelpe sin halvbror som hadde kommet
bort fra Kirken (se s. 11 og 13), og for å trygle Herren om å hel-
brede en pike som hadde difteri (se s. 99).

I sine taler til de hellige fortalte president Grant dem ofte om
sitt hjertes bønner. Han talte om sitt håp om at Herren ville rett-
lede landets ledere i deres ansvarsoppgaver.2 Han ga uttrykk for
sin «inderlige og oppriktige» bønn om at Herren ville velsigne
soldatene og deres familier i krigstid.3 Han sa at han ba konstant
«for alle funksjonærer i denne kirke, enten de er i prestedømmet
eller i hjelpeorganisasjonene».4 Han bønnfalt Gud om å hjelpe
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«Gå ned på dine knær og be Gud lede deg i alt du gjør.»
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de hellige å etterleve evangeliet og lede andre til kunnskap om
sannheten.5 Og han fortalte om sin ydmyke bønn for sin egen
velferd: «Jeg ber stadig og inderlig om at … mitt sinn aldri må bli
formørket, at jeg aldri må vike bort fra rettferdighetens og sann-
hetens sti, men at jeg etter hvert som jeg modnes i år, må få
større forståelse, at Guds ånds lys og inspirasjon må brenne i
mitt hjerte og opplyse min forstand og holde meg fast og trofast
i min himmelske Faders tjeneste.»6

Heber J. Grants læresetninger

Vi skulle be i forbindelse med alt vi gjør.

Gå ned på dine knær og be Gud lede deg i alt du gjør.7

I det øyeblikk et menneske slutter å bønnfalle Gud om hans
ånd og veiledning, i samme stund begynner han å bli en frem-
med for ham og hans gjerninger. Når mennesker slutter å be om
Guds ånd, setter de sin lit til sin egen ubehjelpelige fornuft og
mister gradvis Guds ånd, på samme måte som nære og gode
venner blir fremmede for hverandre når de slutter å skrive til
eller besøke hverandre. Vi skulle alle be om at Gud aldri må for-
late oss et øyeblikk uten hans Ånd til å bistå og hjelpe oss til å
motstå synd og fristelse.8

Måtte de unge alltid holde sine personlige bønner og be Gud,
morgen og kveld, om Hans hellige ånds veiledning.9

I stille stunder, i kampens hete og gjennom dagens farer, i fris-
telse, sorg, fred og gode tider – la oss alltid be, både alene og
med familien samlet rundt oss, i takknemlighet for livets velsig-
nelser, be om å forstå dets problemer og om styrke til å holde ut
til enden.

«Be alltid, så du må seire, ja at du må seire over Satan, og at
du må unnslippe Satans tjeneres hender.» (Lære og pakter 10:5.)

«Be alltid, så I ikke svikter før jeg kommer.» (Lære og pakter
88:126.)10

La meg igjen trygle medlemmene om å gå ned på sine knær og
be Gud rettlede dem i alle livets gjøremål. Hvis de får Guds ånd,
vil de være lykkelige og tilfredse med det de gjør. Gjør ikke noe
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som du ikke kan be Gud hjelpe deg med. Voks i evangeliets lys
og kunnskap, og som Guds tjener lover jeg deg fred og glede og
lykke, i vår Forløsers navn.11

Bønn er nødvendig for åndelig vekst.

Vi vitner om at Gud er en levende Gud, . . . at han lever og
elsker sine barn, at han hører og besvarer bønner, at han ikke vil
la sine barn vandre i mørke og synd uten lys, at alle mennesker
er berettiget til dette lyset som kan lede deres fot gjennom livet,
at hans barn i en verden i forandring kan komme til ham, og han
vil tale til dem i klart dagslys eller i nattens stillhet, på et språk
som de forstår, hvis de bare vil leve i overensstemmelse med
hans ånd.12

Overalt hvor evangeliet er blitt bragt, har menn og kvinner i
hundrevis og tusenvis akseptert det og blitt i stand til å bære per-
sonlig vitnesbyrd om at de har mottatt kunnskap om guddom-
meligheten av det verk som vi som siste-dagers-hellige er
engasjert i, etter å ha bønnfalt Gud om et vitnesbyrd.
Vitnesbyrdet har ikke kommet ved deres eget studium, heller
ikke ved den intelligens Gud har gitt dem, men som svar på
inderlig og oppriktig bønn, uttalt i Jesu Kristi, vår Forløsers
navn, en bønn om lys og kunnskap med hensyn til dette verks
guddommelighet.13

Menneskene er fra naturens side tilbøyelige til å bli oppløftet
i hjertets stolthet, å bli [selvsentrert], å glemme Gud. Men evan-
geliet krever at vi skal be hver dag i livet, ikke bare med våre
familier, men også i lønndom. Dette kravet hindrer oss i å bli
[selvsentrert], for det gjør oss lik småbarn, og vi bøyer oss ned
og ber Gud om hans hellige Ånds lys og inspirasjon.14

Jeg tror fullt og fast at ingen som oppriktig bøyer kne hver dag
i livet og bønnfaller Gud inderlig om at hans hellige Ånds lys må
veilede dem, noen gang vil bli stolte og hovmodige. Tvert imot,
deres hjerter vil fylles av saktmodighet, ydmykhet og barnlig
enkelhet.15

Jeg frykter ikke for den gutten eller piken, den unge mannen
eller kvinnen som på en ærlig og samvittighetsfull måte bønnfal-
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ler Gud to ganger daglig om å få veiledning av hans Ånd. Jeg er
sikker på at når fristelser kommer, vil de ha styrke nok til å mot-
stå dem ved hjelp av den inspirasjon som skal bli gitt dem. Når
vi bønnfaller Herren om hans Ånds veiledning, får vi et vern
rundt oss, og hvis vi ærlig og oppriktig søker Herrens ånds vei-
ledning, kan jeg forsikre dere at vi vil motta den.16

Det som jeg først og fremst vil innprente i de unges hjerte og
sinn, er at de må be til Herren. Ha tro. Om du ikke har kunn-
skap, så ha tro. Utvikle denne troen, og før eller senere vil kunn-
skapen komme.17

Et av kravene som stilles de siste-dagers-hellige, er at de skal
være trofaste når det gjelder å be, både i lønndom og som fami-
lie. Formålet vår himmelske Fader har med å kreve dette, er at vi
kan kommunisere med ham, og at vi kan ha en kanal mellom oss
og himlene, og gjennom denne kan vi nedkalle velsignelser over
oss selv fra oven. Ingen som er ydmyk og ber og bønnfaller Gud
hver dag om hans hellige Ånds lys og inspirasjon, vil noensinne
bli oppløftet i hjertets stolthet eller mene at den intelligens og
visdom han besitter, alltid vil være tilstrekkelig for ham. De som
er ydmyke, vil alltid forstå og føle at de er avhengige av Gud for
enhver velsignelse de mottar, og når de ber til Gud, vil de ikke
bare be om at hans hellige Ånds lys og inspirasjon må lede dem,
men de vil takke Gud for velsignelsene de mottar, og innse at liv,
helse, styrke og all intelligens de er i besittelse av, kommer fra
Gud, som er opphavet til deres eksistens.

Hvis vi ikke holder denne kommunikasjonskanalen mellom
oss og vår himmelske Fader åpen, berøves vi for hans Ånds lys og
inspirasjon og den takknemlighet og takksigelse som fyller vårt
hjerte, og ønsket om å prise Gud for hans godhet og barmhjer-
tighet mot oss.

Det er ingen mer Gud-lignende følelse enn den intense takk-
nemlighet og ønsket om å takke Gud som vi får når vi forstår og
føler at Gud har velsignet oss. Alle som har reist ut for å forkynne
evangeliet og som har vært i stand til å overbevise sine med-
mennesker om guddommeligheten av det verk de er engasjert i,
har båret vitnesbyrd om at den glede og takknemlighet som fyl-
ler deres hjerter fordi de har vært redskaper i Guds hender til å
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bringe mennesker til kunnskap om livets og frelsens plan, var
større enn det de kunne gi uttrykk for. Vi skulle utvikle denne
ånd og dette ønske om å innrette oss slik at vi alltid vil ha tak-
knemlighet i vårt hjerte og et ønske om å prise Gud for hans
godhet mot oss. Vi vil ikke være i stand til å ha denne følelsen
hvis vi forsømmer vår plikt til å be til vår himmelske Fader.18

Lev et rent liv, hold Herrens bud, be ham stadig om å bevare
deg i sannhet og rettferdighet, og lev ifølge det du ber om. Da vil
Herren være med deg hva som enn skjer, og ikke noe vil hende
deg som ikke er til Guds ære og herlighet og til din frelse og opp-
høyelse. Og når du lever ifølge det du ber om, vil du oppleve en
glede som overgår din evne til å uttrykke eller forstå. Herren vil
alltid være nær deg. Han vil trøste deg. Du vil føle hans nærvær
i prøvelsens stund. Han vil vokte og beskytte deg fullt ut i over-
ensstemmelse med sin vise hensikt.19

Jeg bærer vitnesbyrd om at jeg virkelig vet at Gud lever, at han
hører og besvarer bønn.20

Ydmyk, oppriktig og inderlig bønn til Gud er verd mer for deg
enn alt jeg kan si eller skrive.21

Familiebønn hjelper foreldre og barn 
å være i harmoni med Herrens ånd.

Jeg er overbevist om at noe av det største og beste i hele ver-
den til å bevare oss sanne og tro mot vår Herre Jesu Kristi evan-
gelium, er å bønnfalle Gud i lønndom, i Jesu Kristi navn, om å
bli veiledet av hans hellige Ånd. Jeg er overbevist om at et av de
beste midlene i noe hjem som kan få guttene og pikene i dette
hjemmet til å vokse opp med kjærlighet til Gud og kjærlighet til
Jesu Kristi evangelium, er å ha familiebønn. Familiefaren skal
ikke be alene, men også mor og barn, slik at de kan delta i bøn-
nens ånd og være i harmoni med, på bølgelengde med, være inn-
stilt på, så å si, kommunikasjon med Herrens ånd. Jeg tror at det
er svært få som kommer på avveier og som mister sin tro, når de
en gang har hatt kunnskap om evangeliet og aldri forsømmer å
ha bønn i familien og å be til Gud i lønndom.22
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Herren har bedt oss om å be sammen med vår familie og i
lønndom slik at vi ikke skal glemme Gud. Hvis vi forsømmer
dette, mister vi himmelens inspirasjon og kraft. Vi blir likegyl-
dige, mister vitnesbyrdet og blir omgitt av mørke.23

Barn legger merke til foreldrenes, vennenes og lærernes
eksempel. Ved en anledning . . . da [hjemmelærere] var på besøk
i en brors hjem og de holdt bønn, sa et lite barn: «Pappa, vi hol-
der bare bønn når vi har gjester, ikke sant?»24

Vi lærer våre barn å be ved selv å be i lønndom og i familien.
Det er for mange siste-dagers-hellige som forsømmer å ha kom-
munikasjon med Gud. Jeg føler glede og lykke hver dag i livet
ved å kommunisere med min Skaper i den Herre Jesu Kristi
navn, han som er min Forløser. Og de som ikke har radioforbin-
delse, for å si det slik, med vår himmelske Fader og vår Forløser,
går glipp av den inspirasjon som kommer fra Herren.25

Forslag til studium og drøftelse

• Hvordan kan vi gjøre våre personlige bønner mer menings-
fylte? Hvordan kan takknemlighet for Guds velsignelser gjøre
våre bønner mer meningsfylte?

• Hva kan vi gjøre for å bidra til at familiebønn blir en åndelig
opplevelse for alle familiemedlemmene? Hvilke velsignelser
har din familie mottatt fordi dere har bedt sammen?

• Hvilke utfordringer har din familie stått overfor når dere
skulle finne tid til familiebønn? Hvordan har dere overvunnet
disse utfordringene?

• Hvordan hjelper daglig bønn oss til å være «sann og tro mot vår
Herre Jesu Kristi evangelium»? Hvordan kan bønn hjelpe oss å
«fylles av saktmodighet, ydmykhet og barnlig troskyldighet»?

• Hva betyr å bønnfalle Gud?

• Hvorfor er det viktig at vi bønnfaller Gud hver dag om Den
hellige ånds veiledning?
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Åpenbaringens stille, lave røst

Når vi etterlever evangeliet, mottar vi lys, 
inspirasjon og veiledning fra Den hellige ånd.

Fra Heber J. Grants liv

President Heber J. Grant erklærte: «Intet annet er av verdi
sammenlignet med det å ha Guds ånd til å lede meg.»1 Han kom
med denne uttalelsen henimot slutten av et langt liv der han
hadde blitt velsignet med å ha Den hellige ånd som sin ledsager.
«Like sikkert som jeg vet at jeg lever,» sa han en gang, «vet jeg at
[Gud] har ledet meg fra jeg var gutt, at han har hørt og besvart
mine bønner, at jeg har hatt åpenbaringer . . . fra Herren og har
bestrebet meg på å rette meg etter dem.»2

I tillegg til at president Grant mottok veiledning i sitt person-
lige liv, mottok han åpenbaringer som president for Kirken som
veiledning for Kirken som et hele. En slik åpenbaring mottok
han like etter at han var beskikket som Kirkens president, da han
søkte Herrens vilje i forbindelse med utnevnelse av et nytt med-
lem av De tolv apostlers quorum. Mens han overveiet dette
ansvaret, kom han gjentatte ganger til å tenke på sin livslange
venn Richard W. Young, en trofast siste-dagers-hellig som hadde
vist seg som en god leder. President Grant drøftet denne mulig-
heten med sine rådgivere, som støttet hans avgjørelse. Da han til
slutt følte seg sikker, skrev han vennens navn ned på et papir og
tok papiret med til det ukentlige møtet i templet med Det første
presidentskap og De tolvs quorum. Men da han skulle til å frem-
legge navnet for sine Brødres godkjennelse, var han ute av stand
til å gjøre det. Istedenfor å forelegge navnet Richard W. Young,
forela han navnet Melvin J. Ballard, som var en mann han knapt
kjente.3 President Grant fortalte senere om hvilken virkning
denne opplevelsen hadde på ham:
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«Ingen mann eller kvinne som søker Guds ånd 

og følger dens tilskyndelser, kan mislykkes.»
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«Jeg har følt den levende Guds inspirasjon veilede meg i mitt
arbeid. Fra den dagen jeg valgte en forholdsvis fremmed som en
av apostlene, istedenfor min kjæreste levende venn gjennom
hele livet, har jeg visst like sikkert som jeg vet at jeg lever, at jeg
er berettiget til Guds lys, inspirasjon og veiledning når jeg leder
hans verk her på jorden.»4

Heber J. Grants læresetninger

Når vi holder budene og tjener Herren, vil Den hellige ånd
være vår stadige ledsager og veileder.

Herren gir mange av oss åpenbaringens stille, lave røst. Den
kommer like klart og sterkt som om den kom med sterk lyd. Den
kommer til hvert menneske ifølge vedkommendes behov og tro-
fasthet for å rettlede i saker som angår vedkommendes liv.

For Kirken som et hele kommer den til dem som er ordinert
til å tale for Kirken som et hele. Denne sikre kunnskap som vi
har om at Herrens veiledning og innflytelse kan føles overalt i
livet, ifølge våre behov og vår trofasthet, er blant de største vel-
signelser Gud gir menneskene.5

Jeg fryder meg over . . . at enhver siste-dagers-hellig, enhver
ydmyk Guds sønn og datter som har akseptert evangeliet og blitt
medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, har mottatt
Den hellige ånds vitnesbyrd, at tungemålsgaven, profetiens gave,
helbredelse og andre gaver og velsignelser finnes i Kirken og ikke
er begrenset til menn med ansvarsfulle stillinger i Kirken. Jeg har
lyttet til noen av de mest kraftfulle og dyktige og noen av de beste
taler fra personer som ikke har hatt noen offisiell stilling…

Det er ikke stilling, det er ikke utdannelse som gir Guds ånd,
men det er å holde Den allmektige Guds bud og være ydmyk av
hjertet og ønske å oppfylle Guds bud i vårt daglige liv og i våre
samtaler.6

Jeg bønnfaller dere, mine venner, jeg bønnfaller dere, mine
brødre og søstre, hver eneste en, om å leve slik at Guds hellige
ånds lys alltid kan ledsage dere, opplyse deres sinn, skjerpe
deres forstand, gi dere et ønske om å arbeide av alle krefter, med
all den evne Gud har gitt dere, for å oppfylle hans hensikter.7
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Søk Herren, så vil han være med dere. Hvis vi unnlater å søke
Herren, finnes det ingen sikkerhet for noen av oss. Ingen mann
eller kvinne som søker Guds ånd og følger dens tilskyndelser,
kan mislykkes.8

Altfor mange har tendens til å gjøre det som tilfredsstiller
deres lyster og lidenskaper. Men evangeliets krav tillater oss ikke
å tilfredsstille våre lyster. Vi må nekte oss selv å gi etter, vi må
overvinne og undertrykke slike lyster. Når vi undersøker kra-
vene, for eksempel Visdomsordet, oppdager vi at vi ved å adlyde
disse får større styrke i sinn og kropp, og våre tabernakler er
egnede boliger for Guds hellige ånd. Vi vokser og blir mer Gud-
lignende når vi overvinner og legger under våre føtter disse
lidenskaper og lyster som er i strid med vår himmelske Faders
sinn og vilje.9

Hvis et menneske mangler Guds ånd, la vedkommende sette i
gang og arbeide for Guds rikes fremme, så vil han få Guds ånd.10

I den grad du og jeg arbeider og holder Guds bud, vil vi bli
velsignet med Den allmektige Guds ånds lys og inspirasjon.11

Jeg har oppdaget at når menneskene tjener Ham og holder
Hans bud, vokser de i kunnskap om sannheten, de blir sterkere
og mer opplyste fordi hans hellige Ånd blir utgytt så rikelig.

Hvis vi forsømmer våre plikter, vil Den hellige 
ånd trekke seg bort fra oss, uansett hvilke 

velsignelser vi har mottatt tidligere.

Like sikkert som vårt fysiske legeme vil skrumpe inn og dø hvis
vi ikke spiser, like sikkert er det at vår ånd vil dø hvis vi ikke gir
den næring.13

Når mennesker blir skjødesløse, likegyldige, bryter
Visdomsordet, forsømmer møtene, unnlater å undervise sine
barn ved forskrift og eksempel i vår Herre Jesu Kristi evangelium
slik at de vender seg bort fra troen, da trekkes Guds ånd bort fra
dem, og de blir værende i mørke.14

Som siste-dagers-hellige, som har mottatt et vitnesbyrd om
evangeliet, har vi det ansvar å styrke dette vitnesbyrdet ved å
holde Guds bud. Og jeg sier dere at de menneskene som vokser
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hver dag i livet, er de som oppfyller de enkle hverdagspliktene
som påhviler dem. Det er ikke vitnesbyrdene vi har fått, det er
ikke de mange syner vi har mottatt. Nei, de menn som fremfor
noen ble rikelig velsignet og fikk se engler og endog vår Herre
og Frelser Jesus Kristus, slik Sidney Rigdon og Oliver Cowdery
gjorde – disse forble ikke faste og trofaste i Kirken på grunn av
disse store velsignelser og tilkjennegivelser. Men de som har
holdt Guds bud, de som har vært trofaste i sine bønner, de som
har støttet og oppholdt Guds prestedømme til alle tider og
under alle omstendigheter, de som har adlydt Visdomsordet, de
som har betalt sin tiende, de har alltid vært sanne og trofaste og
har aldri tapt Guds ånd. Men de som har satt seg i en vanskelig
situasjon, som finner feil, drikker og har det «gøy», kommer sam-
men til hemmelige møter og mener de ikke blir behandlet riktig
og ikke respekteres nok – slike mister Guds ånd.15

Det er ingen gruppe eldster som har stått på talerstolen som
jeg har lyttet til med større interesse, ingen som har grepet meg
mer enn hjemvendte misjonærer. De kommer hjem fulle av glød
over sin misjon, fylt med Guds ånd og kjærlighet til sine med-
mennesker … Men i for mange tilfeller ser det ut til at de kort tid
etter hjemkomsten mister interessen og begrenser sin innsats til
sine egne saker.

Hvis vi venter å høste belønning for trofast tjeneste, er det helt
nødvendig at dere og jeg arbeider flittig hjemme eller ute for å
forkynne evangeliets prinsipper. Ingen kan håpe å forbli aktiv og
fysisk sterk uten å få passende mosjon. Det samme prinsippet
gjelder for vår åndelige helse. En som studerer jus ved et uni-
versitet, må ikke bare være flittig mens han er der, for å klare
eksamen i faget han har valgt, men må fortsette å anstrenge seg
etterpå, ellers vil han ikke gjøre det noe godt som jurist. Slik er
det også med den som reiser ut for å forkynne evangeliet og blir
en god misjonær. Hvis han ikke fortsetter å anstrenge seg og
interessere seg for sine medmenneskers åndelige ve og vel når
han kommer hjem, vil han før eller senere miste den ånd han
hadde mens han var på misjonsmarken.16

Når jeg ser hvor mange av dem som har blitt rikelig velsignet
av Herren som har falt ved veien, blir jeg fylt av ydmykhet. Det
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fyller meg med ydmykhet og et oppriktig ønske om at jeg alltid
må søke å kjenne Guds sinn og vilje og holde hans bud, iste-
denfor å følge mine egne ønsker.17

Når vi lærer Guds vilje gjennom Den hellige ånds
inspirasjon, er det vår plikt å utføre denne i livet.

Når vi holder Guds bud, får vi hans Ånds lys og inspirasjon.
Vårt hjertes ønske vil da være å kjenne Herrens sinn og vilje, og
vi vil be om styrke og evne til å utføre den. Derved følger vi i vår
Herre og Mester Jesu Kristi fotspor.18

Jeg innser at vi alle har våre svakheter, og at vi gjør og sier mye
som ikke er bra i vår himmelske Faders øyne. Men hvis vi over alt
annet på jorden ønsker å kjenne Guds sinn og vilje, og hvis vi,
etter å ha lært vår himmelske Faders sinn og vilje å kjenne,
ønsker karakterstyrke til å utføre den, da vet jeg at Gud vil hjelpe
oss. Og etter hvert som vi går frem i alder, kunnskap og forstå-
else, vil vi også vokse i kraft og evne til å utføre hans vilje.19

Uten Guds ånds lys og veiledning kunne ikke Guds verk på
jorden lykkes. Det ville falle sammen og knuses. Men i mennes-
kenes hjerter finnes den varige kunnskapen som forener og bin-
der dem sammen. Når de hører den sanne hyrdes røst,
gjenkjenner de den, og de er rede og villige til å følge den.20

Intet annet vil bringe den samme glede til noen som det å
gjøre de ting som påhviler dem og som behager Gud. Vi kommer
til denne jord for å gjøre Herrens sinn og vilje, og det er nød-
vendig for oss alle å leve slik at vi vil være berettiget hans Ånds
åpenbaringer og ha mot og besluttsomhet til å rette oss etter
dem når vi mottar dem.21

Det er nødvendig for enhver siste-dagers-hellig å søke Guds
ånds lys og inspirasjon, og når de har mottatt den, må de bruke
alle sine krefter til å arbeide for å fremme Guds verk. Vær aldri
blant dem som prøver å se hvor lite de kan gjøre. Men vær alltid
blant dem som prøver å se hvor mye de kan gjøre. Dere må sikte
høyt.22

Måtte Guds lys og inspirasjon alltid være vår veiviser og ledsa-
ger. Måtte vi vokse i Guds ånd og i vitnesbyrdet om evangeliet og
i kraft og evne til å utføre vår himmelske Faders hensikter her på
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jorden, og måtte vi få et sterkere ønske om å gjøre så, er min
bønn og mitt ønske.23

Forslag til studium og drøftelse

• Hvorfor er det viktig å forstå at enkeltmennesker mottar åpen-
baring ifølge egne behov? Hvordan kan åpenbaring veilede
foreldre, lærere og ledere i Kirken i deres spesielle ansvars-
oppgaver? Hva kan resultatet bli når noen hevder at de har
mottatt åpenbaring utover sine egne ansvarsområder?

• Hvorfor er lydighet mot budene et krav for alltid å kunne ha
Den hellige ånd som ledsager? Hvorfor mottar vi Åndens inn-
flytelse når vi «setter i gang og arbeider for Guds rikes
fremme»?

• Hvordan kan vi gjenkjenne «åpenbaringens stille, lave røst» og
skjelne den fra annen innflytelse? (Se L&p 6:15, 22-23, 8:2-3,
11:13-14.)

• Har du noen erfaringer med å følge Åndens tilskyndelser som
du kan dele med de andre? Hvordan har du ved å følge Den
hellige ånds tilskyndelser fått fred og veiledning i ditt person-
lige liv, i ditt familieliv, i oppdrag i Kirken, i ditt arbeid?
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I den åpenbaringen som er kjent som Visdomsordet, sier Herren: 

«Alt korn er godt til føde for mennesket; også vintreets frukt; det som 

bærer frukt, enten det er i jorden eller over jorden» (L&p 89:16).



Overhold Visdomsordet

Herren ga oss Visdomsordet for vår timelige 
og åndelige frelse.

Fra Heber J. Grants liv

Mens president Heber J. Grant var apostel og Kirkens presi-
dent, ble han og andre generalautoriteter ofte inspirert til å tale
til de hellige om Visdomsordet, en åpenbaring som står i Lære og
pakter 89. I denne åpenbaringen forbyr Herren bruk av alkohol,
tobakk og hete drikker, som profeter i de siste dager har definert
som te og kaffe (se L&p 89:5-9). Herren sier også at sunne urter,
korn og frukt er «fastsatt for menneskets bruk», sammen med
kjøtt, som skal «nytes med … sparsomhet» (se L&p 89:10-17). I
tillegg til å formane de hellige til å adlyde dette spesielle rådet,
har president Grant og andre av Kirkens presidenter talt imot
bruk av skadelige eller vanedannende stoffer som narkotika.
President Grant sa: «Herren ønsker ikke at dere skal bruke noen
stoffer som skaper avhengighet.»1

Mye av president Grants motivasjon til å tale om Visdomsordet
kom av at han hadde en venn som fikk sitt liv ødelagt av sigaret-
ter og alkohol. Denne unge mannen sluttet å røke for å reise på
misjon. Men han begynte å røke igjen straks etter at han var
avløst fra sin heltidsmisjon. Røkingen førte til bruk av alkohol,
og drikking førte til tap av dyd og at han ble utelukket fra Kirken.
Han døde i ung alder, og Heber J. Grant gikk for å se graven.
«Mens jeg sto ved graven hans,» mintes president Grant, «så jeg
opp til himmelen og lovet min Gud at jeg skulle være fiende av
alkohol og tobakk og kjempe mot dem av alle de krefter Gud
ville gi meg, helt til min dødsdag.»2

Noen av Kirkens medlemmer på president Grants tid klaget
over de tallrike talene de hørte om Visdomsordet. President
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Grant ga følgende kommentar: «Det er sjelden en konferanse
uten at noen kommer og sier til oss: ”Vær så snill å ikke tale om
Visdomsordet. Vi hører det så ofte, vi blir lei det.”» President
Grant svarte på slike klager ved å si: «Intet menneske som er en
siste-dagers-hellig og holder Visdomsordet, blir noen gang lei av
å høre det. Når en person går fra et møte og sier . . . ”Kan de ikke
finne noe annet enn Visdomsordet å tale om, jeg er trett og lei
av det”, så er han naturligvis det, for han er full av stoffer som
Visdomsordet sier han skal la være å bruke.»3

Av personlig erfaring visste president Grant at de som retter
seg etter Visdomsordet, ikke vil være immune mot alle sykdom-
mer. Han erkjente at «å være velsignet ikke betyr at vi alltid skal
bli spart for alle livets skuffelser og vanskeligheter».4 Men han
vitnet stadig om at når siste-dagers-hellige holder Visdomsordet,
mottar de velsignelser som helse, fremgang og åndelig styrke
som de ikke kunne ha mottatt hvis de ikke adlød denne loven.

Under generalkonferansen i april 1933 sa president Grant at
fordi han hadde holdt Visdomsordet, hadde Herren latt ham leve
lenge nok til å oppfylle sin misjon på jorden. «Jeg vitner for
dere,» sa han, «om at jeg tror like fullt og fast som jeg tror noe
annet i denne verden, at jeg ikke ville stått her i dag og talt til
dere hvis jeg ikke hadde holdt Visdomsordet. Da blindtarmen
min ble fjernet, var den sprukket, og de sa at jeg hadde blodfor-
giftning i tredje og siste stadium. Ni leger var tilstede, og åtte sa
at jeg kom til å dø. Kirurgen … vendte seg til president Joseph
F. Smith og sa: ”Herr Smith, du trenger ikke tenke deg mulighe-
ten av eller sannsynligheten for at denne mannen kommer til å
leve. Hvis han skulle komme til å leve, ville det være et mirakel,
og dette er ingen miraklenes tid.”

Slik lød budskapet, som Joseph F. Smith selv ga meg under sin
siste sykdom, og han sa: ”Vår legevenn som sa det ville være et
mirakel, er død. Jeg har aldri sett deg se friskere ut enn i dag,
Heber.”

Jeg sa til sykepleieren som fortalte meg om disse ni legene,
at jeg bare ønsket å treffe den ene som sa og trodde at jeg ville
stå det over. Hun sa: ”Han arbeider her på huset. Jeg skal til-
kalle ham.”
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Jeg spurte ham hvorfor han hadde vært uenig med de andre,
og han smilte . . . og sa: ”Herr Grant, jeg tok bare en sjanse. Som
sykehuslege har jeg tatt pulsen på tusenvis av pasienter på
mange, mange sykehus, men jeg har aldri kjent en slik puls som
din. Jeg kan fortelle at ved alle de tester jeg foretok i løpet av en
time og tre kvarter som du var under kniven, hoppet ikke hjer-
tet ditt over et eneste slag, og jeg kom til at dette hjertet ville
holde deg i live.”

Hva slags hjerte hadde jeg? Jeg hadde et hjerte med rent blod,
som ikke var forurenset av te, kaffe eller alkohol. Derfor overvant
jeg blodforgiftningen.»5

«Måtte Gud hjelpe deg og meg og enhver siste-dagers-hellig å
holde Visdomsordet,» ba president Grant en gang, «slik at vi kan
ha god helse og kunnskapens skjulte skatter, og slik at Gud vil la
oss leve her på jorden til vi har fylt vår skapelses mål.»6

Heber J. Grants læresetninger

Visdomsordet er en leveregel og helselov 
for siste-dagers-hellige.

I Lære og pakter finner jeg følgende svært korte vers:

«Jeg, Herren, er forpliktet når I gjør hva jeg sier; men når I
ikke gjør hva jeg sier, har I intet løfte.» [L&p 82:10.]

Jeg skulle ønske at alle siste-dagers-hellige ville huske disse
ordene. Jeg skulle ønske at de var inngravert i vårt sinn og våre
hjerter, og at vi ville bestemme oss for at Gud skal være bundet
til å oppfylle sine løfter til oss, for vi vil holde hans bud. Det er
en lov ugjenkallelig fastsatt i himmelen – det forteller profeten
Joseph oss – før verdens grunnvoll ble lagt, ved hvilken alle vel-
signelser er forjettet. Og når vi mottar en velsignelse, er det ved
lydighet mot den lov som forjetter velsignelsen [se L&p 130:20-
21]. Hvis du og jeg ønsker velsignelser i form av liv, helse, et
sunt legeme og sinn, hvis vi ønsker at ødeleggelsens engel skal
gå oss forbi, slik han gjorde på Israels barns tid, må vi rette oss
etter Visdomsordet. Da er Gud bundet, og velsignelsene kom-
mer til oss.7
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Etter at Herren har fortalt oss hva som er sunt for oss [se L&p
89:10-17], gir han et løfte som er et av de mest fantastiske, et av
de mest oppløftende og inspirerende løfter som kunne gis til
mennesker. Han sier:

«Og alle hellige som kommer i hu og etterlever disse ord og
vandrer i lydighet mot budene, skal erholde helse i sin navle og
marg i sine ben;

og skal finne visdom og kunnskapens store skatter, ja, skjulte
skatter;

og de skal løpe og ikke bli trette, og skal gå og ikke bli matte.

Og jeg, Herren, gir dem et løfte, at ødeleggelsens engel skal gå
dem forbi, likesom med Israels barn, og ikke slå dem ihjel.» [L&p
89:18–21.] …

Gjennom profeten Joseph Smith har Herren sagt oss:

«Hvis en person gjennom sin flid og lydighet oppnår mer
kunnskap og intelligens i dette liv enn en annen, vil han ha så
meget fortrinn i den kommende verden.» [L&p 130:19.]

Ingen som bryter Visdomsordet, kan oppnå samme mengde
kunnskap og intelligens i denne verden som den som adlyder
denne loven. Jeg bryr meg ikke om hvem han er eller hvor han
kommer fra. Hans sinn vil ikke være så klart, og han kan ikke nå
så langt og så hurtig og beholde sin kraft i like stor grad som han
ville om han hadde rettet seg etter Visdomsordet.8

En annen grunn til at jeg er så opptatt av at de siste-dagers-
hellige skal holde Visdomsordet, er at Herren sier det ble gitt oss
for vår timelige frelse [se L&p 89:2]. Jeg vil gjerne gjøre det kjent
at hvis vi som et folk aldri rører te eller kaffe eller tobakk eller
alkohol, vil vi bli et av de mest velstående folk i verden. Hvorfor?
Fordi vi ville ha sterkere legemer, sterkere sinn. Vi ville vokse
åndelig. Vi ville ha en mer direkte kommunikasjonslinje til Gud,
vår himmelske Fader. Vi ville være i stand til å utrette mer…

Mang en mann som hevdet å være en siste-dagers-hellig, har i
vanskelige tider mistet det hjemmet som ga husly for hans hus-
tru og barn, som han kunne ha reddet hvis han hadde holdt
Visdomsordet. Brudd på Visdomsordet har utgjort forskjellen
mellom nederlag og suksess. Ved å holde Visdomsordet ville han
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vært i stand til å fremskaffe nok penger til å betale renter på pan-
telånet og enda til å ivareta familien og gården.9

Jeg ønsker ikke å blande meg opp i noe menneskes rettighe-
ter eller privilegier. Jeg ønsker ikke å befale noe menneske. Men
når Herren gir en åpenbaring og forteller meg hva som er best
for meg og best for dette folk økonomisk sett, «på grunn av ond-
skap og uttenkte planer som er og vil være i renkefulle mennes-
kers hjerter i de siste dager» [L&p 89:4], mener jeg at de
siste-dagers-hellige i hvert fall skulle lytte til det Herren har
sagt.10

Ingen mann eller kvinne som holder Visdomsordet, finner feil
ved det. Hvorfor? Fordi de vet hvilken helse de nyter godt av, de
vet hvilken fred, glede, ro, tilfredsstillelse de opplever når de
gjør det Herren ønsker at de skal gjøre.11

Absolutt intet menneske har noen nytte av å bryte
Visdomsordet, men har alt å vinne moralsk, intellektuelt, fysisk
og åndelig ved å adlyde det.12

Å rette seg etter Visdomsordet er en leveregel og en helselov
for de siste-dagers-hellige.13

De som ikke retter seg etter Visdomsordet, 
blir svekket fysisk og åndelig.

Stopper vi noensinne opp for å tenke over at himmelens og
jordens Skaper, Skaperen av alt vi ser i dette store universet, våre
ånders Fader, vår Herre Jesu Kristi åndelige og kjødelige Fader,
har kommunisert med oss, har gitt oss veiledning og råd som vil
føre oss tilbake til hans nærhet, og som vil gi oss styrke i legeme
og sinn?

Likevel er det hundrevis, det er tusenvis blant de siste-dagers-
hellige som den allmektige Herre Gud har gitt et vitnesbyrd og
kunnskap om at han lever, kunnskap om at Jesus er Kristus,
kunnskap om at Joseph Smith var den sanne og levende Guds
profet, og som er i stand til å bære dette vitnesbyrdet og vitne
om det hjemme og ute, men som, når den allmektige Herre Gud,
himmelens og jordens Skaper, forteller hva som er godt for dem,
fysisk og åndelig, og skriver et brev til dem, ikke vier det noen
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oppmerksomhet. Jeg beklager å si at det i dag er mange sønner
og døtre av siste-dagers-hellige – noen av sønnene og døtrene til
ledende menn og kvinner i denne kirke – som har sosiale
sammenkomster og mener at de viser storsinnethet og toleranse
når de drikker vin og inntar sin te og kaffe og spiller kort og gjør
alt dette som vi har lært ikke er godt for oss. Jeg skal lese et brev
for dere fra Herren til de siste-dagers-hellige. [Etter å ha sagt
dette leste president Grant Lære og pakter 89.]14

Denne tids store onde er mangel på dyd. Det finnes kun én
moralnorm i Kristi kirke. Tusenvis av oss som er vokst opp i
denne kirke fra barnsben av, har lært at nest etter mord kommer
den synden som består i å tape sin dyd. Og jeg vil si til fedre og
mødre og til sønner og døtre, i Primær, i Den gjensidige utdan-
nelsesforening, i våre Seminarer og Institutter, i Søndagsskolen,
i Hjelpeforeningen og i alle våre prestedømsquorumer – jeg vil
dere skal forstå at bruk av alkohol og tobakk er et av de viktigste
virkemidlene i motstanderens hender til å lede gutter og piker til
å miste sin dyd.

De som mister sin dyd, inntar nesten alltid først disse tingene
som vekker lidenskap i dem eller svekker deres motstand og til-
slører deres sinn… Dagens unge menn og unge kvinner som
mener det er fint å ha litt vin og litt alkohol hjemme og gjøre det
Herren sier de ikke skal gjøre, legger et fundament som til sist
vil føre til at de går til grunne. De kan ikke fortsette å bryte
Herrens bud uten å komme med i malstrømmen. Og hva er mal-
strømmen? Det er at moderat alkoholforbruk [ofte] fører til et
umåtelig stort konsum, og dette fører til at legeme og sinn og tro
blir nedbrutt.15

Når sykdom rammer en person hvis kropp er full av tobakk og
alkohol, eller som i en eller annen fase har hatt et enormt for-
bruk og mishandlet kroppen, da har ikke vedkommende noe
krav på disse løftene [i L&p 89:18-21].16

Med Herrens hjelp kan enhver siste-dagers-hellig 
holde Visdomsordet.

Herren har ikke gitt meg noen gaver, krefter, evner, talenter
som han ikke vil be meg avlegge rapport om. Og han har gitt
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enhver mann, kvinne og ethvert barn blant de siste-dagers-hel-
lige kraft og evne til å holde Visdomsordet.17

«Et visdoms ord til gagn for høyprestenes råd, forsamlet i
Kirtland, for kirken og også for de hellige i Sion –

Sendt som en hilsen; ikke som bud eller tvang,» –

Enkelte sier: «Å, derfor kan jeg omgå det. Det er ikke gitt som
bud eller tvang.» Hva er det? Jeg skal fortelle dere det –

«men som et visdoms ord mottatt ved åpenbaring. Det viser
Guds orden og vilje.» [L&p 89:1–2.]

Når Herren setter frem sin orden og sin vilje, skal ingen av dere
som bryter Visdomsordet, prøve å berolige deres samvittighet.18

En søndag var jeg tilstede på et fastemøte om morgenen og et
annet om ettermiddagen. En av talerne på det siste møtet var
søster Anna Snow…

Hun var kommet fra Skandinavia, og fra barndommen av
hadde hun vært vant til å drikke kaffe og trodde at hun knapt
kunne leve uten. Men til sist, etter at hun hadde fylt 82 år, slo det
henne at hun ikke hadde vært pliktoppfyllende med hensyn til
dette, og på sin 83-årsdag bestemte hun seg for at hun skulle
holde Visdomsordet mer fullkomment og slutte å drikke kaffe.
Det tok nesten livet av henne, men til sist klarte hun å overvinne
vanen. Og hun sto ydmykt frem foran forsamlingen og bekjente
at hun ikke fullt ut hadde holdt Visdomsordet, og hun takket
Herren for at han hadde gitt henne kraft til å overvinne dette i så
høy alder. Hun vitnet om det gode hun allerede hadde mottatt i
form av bedre helse fordi hun nå adlød denne loven.

Jeg ble dypt grepet av hennes bemerkelsesverdige vitnesbyrd.
Jeg skulle ønske at alle våre gode søstre, og også våre brødre,
som år etter år har brutt denne enkle befalingen fra Herren,
kunne ha vært der og lyttet til hennes vitnesbyrd.

Jeg vet at svært mange har hørt taler om Visdomsordet i
mange år uten at de har gjort inntrykk på dem. Jeg vet ikke
hvordan vi på noen måte kan få det til å gjøre inntrykk på
enkelte. Jeg kjenner mange som andre har arbeidet flittig med
privat, og som også har blitt undervist og formant offentlig. Men
denne innsatsen har ikke hatt noen virkning på dem. Jeg føler at
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det er min plikt å prøve å oppdage svakhetene i min natur og så
be Herren hjelpe meg å overvinne dem. Når jeg leser
Visdomsordet, lærer jeg at det er avpasset for de svakeste blant
de hellige som er eller kan kalles hellig [se L&p 89:3]. Og jeg tror
det ville være en fantastisk hjelp til å fremme Guds rike om alle
de siste-dagers-hellige ville adlyde denne enkle befalingen fra
Herren. Da jeg hørte denne tilårskomne søsteren vitne om at
hun i sin høye alder hadde overvunnet denne vanen, ønsket jeg
at hele Israel kunne ha hørt dette vitnesbyrdet og blitt påvirket
av det.19

Det finnes ingen mann eller kvinne blant de siste-dagers-hel-
lige som ikke kan holde Visdomsordet hvis de går ned på sine
knær … og ber Gud om hjelp.20

Forslag til studium og drøftelse

• Hvordan påvirker vår lydighet eller mangel på lydighet med
hensyn til Visdomsordet vår søken etter kunnskap, vår evne til
å motta personlig åpenbaring, vår verdighet til å komme inn i
templet, vår fysiske helse?

• Hvordan gir lydighet mot Visdomsordet oss større fremgang,
både timelig og åndelig? Hvorfor er det umulig for mennesker
å ha ordentlig fremgang hvis de ignorerer sannhetene i
Visdomsordet?

• Hvordan kan det å ikke holde Visdomsordet føre til tap av dyd?

• Hvis det for tiden faller vanskelig for en person å holde
Visdomsordet, hva kan han eller hun gjøre for å få styrke til å
holde dette budet?
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Alle foreldre skulle ha et inderlig ønske om at deres barn «skal vokse opp i evangeli-

ets tukt og formaning og holde Guds bud, slik at de kan bli frelst i hans rike».



Undervis barna i evangeliets
tukt og formaning

Foreldre må, hjulpet av Kirkens ledere og lærere, arbeide
flittig og uopphørlig for å undervise sine barn i evangeliet.

Fra Heber J. Grants liv

Mye har blitt sagt om president Heber J. Grants personlige flid
og lydighet. Men selv om han mottok mange velsignelser på
grunn av sin egen tro og sitt harde arbeid, var han snar til å
påpeke at han sto i gjeld til dem som hadde undervist ham i
evangeliet i hans barndom.

Han hyllet ofte sin mor. Han sa: «Jeg skylder naturligvis min
mor alt, siden min far døde da jeg var bare ni dager gammel, og
min mors fine læredommer, tro og integritet har vært en inspi-
rasjon for meg.»1 Om sin beslutning om å gifte seg i templet sa
han: «Jeg var svært takknemlig for den inspirasjon jeg fikk og den
avgjørelse jeg tok om å starte livet riktig. Hvorfor kom dette til
meg? Det var fordi min mor trodde på evangeliet, underviste
meg om hvor verdifullt det er, ga meg et ønske om å høste alle
fordelene ved å starte livet riktig og handle ifølge evangeliets
læresetninger.»2

President Grant ga også uttrykk for sin takknemlighet for
Søndagsskole-lærere og andre som hadde veiledet ham i barn-
dommen. Han sa: «Jeg kommer i all evighet til å være takknem-
lig mot disse menn for den innflytelse de hadde på meg.»3

President Grant fulgte de innflytelsesrike lærernes eksempel
og underviste flittig sine egne barn om sannheten. Hans datter
Frances Grant Bennett fortalte hvordan han kjærlig hjalp henne
og hennes søsken å etterleve evangeliet: «I ubetydelige saker sa
far sjelden ”nei” til oss. Så når han sa ”Nei”, visste vi at han mente
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det. Han lot oss ta våre egne avgjørelser så sant det var mulig.
Han forklarte alltid svært tålmodig hvorfor han mente en viss
fremgangsmåte var uklok, og så pleide han si: ”Slik føler jeg
angående dette. Men dere må naturligvis avgjøre det selv.”
Resultatet var at vår avgjørelse vanligvis falt sammen med hans.
Han klarte å motivere oss til å ønske å gjøre det rette istedenfor
å bli tvunget til å gjøre det.»4

President Grant ble aldri trett av å undervise sine barn, selv
ikke da mange av dem var voksne. Da han var 52 år og medlem
av De tolv apostlers quorum, lyttet han oppmerksomt til en
generalkonferansetale hvor president Joseph F. Smith innstendig
oppfordret Kirkens medlemmer til å «vise sin tro, sin hengiven-
het og kjærlighet til evangeliets prinsipper ved den måten de
oppdrar sine barn på i troen».5 Senere samme dag sto eldste
Grant på talerstolen og sa:

«Et av mine største ønsker i livet har vært å leve verdig til den
far og mor jeg har hatt. Og et annet av mine største ønsker er å
oppdra mine barn i evangeliets tukt og formaning. Et av de
emnene jeg alltid har likt best å tale til de siste-dagers-hellige
over, er hentet fra den åpenbaringen hvor Herren sier oss at det
er vår plikt å forkynne for våre barn og lære dem Jesu Kristi evan-
gelium, inspirere dem til å tro på verdens Herre og Frelser, og
lære dem å be og vandre rettskaffent for Herren [se L&p 68:25-
28]. Jeg tror denne befalingen har blitt mye forsømt, og jeg gle-
det meg storlig over vår presidents ord i dag da han oppfordret
de siste-dagers-hellige til å gjøre sin plikt i denne henseende. Jeg
har bestrebet meg på å gjøre det, men har besluttet at jeg skal
gjøre det mer iherdig i fremtiden. Jeg tror vi alle kan forbedre
oss på dette området.»6

Heber J. Grants læresetninger

Foreldre har ansvar for å undervise sine 
barn i evangeliets prinsipper.

Jeg tror jeg trygt kan si at alle sanne siste-dagers-helliges
inderligste ønske er at deres barn skal vokse opp i evangeliets
tukt og formaning og holde Guds bud, slik at de kan bli frelst i
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hans rike. Det er rett og slett absurd å innbille seg at hvis et barn
får falskhetens og ondskapens frø sådd i sitt sinn gjennom livet,
så vil du plutselig kunne så sannhet i dette sinnet og få det til å
frembringe en avling av sannhet… Vi ville betrakte en bonde
som fullstendig idiot hvis han i en periode på 21 år ba alle som
gikk forbi gården, kaste inn noen ugressfrø og så ventet at han
kunne så korn og få en god avling.

Jeg kan kanskje multiplikasjonstabellen, og min hustru også,
men jeg kan ikke av den grunn vente at mine barn skal bli født
med multiplikasjonstabellen i hodet. Jeg kan vite at evangeliet er
sant, og min hustru også, men jeg innbiller meg ikke et øyeblikk
at mine barn vil bli født med denne kunnskapen. Vi mottar et vit-
nesbyrd om evangeliet ved å adlyde dets lover og
ordinanser.Våre barn vil motta denne kunnskapen på nøyaktig
samme måte. Hvis vi ikke underviser dem og de ikke går på den
rette og smale sti som fører til evig liv, vil de aldri motta denne
kunnskapen. Jeg har hørt noen si at deres barn ble født som
arvinger til alle løftene i den nye og evige pakt, og at de ville
vokse opp med kunnskap om evangeliet uansett hva de gjorde.
Jeg ønsker å si dere at dette ikke er sann lære, og den strider helt
imot vår himmelske Faders bud. Vi vet at det er pålagt de siste-
dagers-hellige – ikke som en anmodning, men som en lov – å
undervise sine barn:

«Og ennvidere, hvis foreldre i Sion eller i noen av hennes
organiserte staver har barn, og de ikke lærer dem å forstå læren
om omvendelse, tro på Kristus den levende Guds Sønn og om
dåp og den Hellige Ånds gave ved håndspåleggelse, når de er
åtte år gamle, skal synden være på foreldrenes hoder.

For dette skal være en lov for Sions innbyggere og for alle hen-
nes organiserte staver.

Og deres barn skal døpes til sine synders forlatelse når de er
åtte år gamle, og motta håndspåleggelsen.

Og de skal også lære sine barn å be og å vandre rettskaffent for
Herren.» [L&p 68:25-28.]…

Enhver far som elsker evangeliet, er rede og villig til å dra til
jordens ender for å forkynne det, og en av de største gleder noe
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menneske kan ha, er å bringe sjeler til kunnskap om sannheten.
Det burde være en større glede for oss å undervise våre barn om
frelsesplanen.7

Blant sine første befalinger til Adam og Eva sa Herren: «Vær
fruktbare og bli mange.» [1. Mosebok 1:28.] Han har gjentatt
denne befaling i vår egen tid. Han har igjen åpenbart i denne,
den siste evangelieutdeling, det prinsipp at ekteskapspakten er
evig. Han har gjengitt til jorden myndighet til å inngå i denne
pakten, og har erklært at det er den eneste gyldige og riktige
måte å forene mann og hustru på og det eneste midlet hvorved
det hellige familieforhold kan strekke seg utover graven og
gjennom all evighet. Han har sagt at dette evige forhold bare kan
inngås ved ordinansene som forrettes i Herrens hellige templer,
og derfor skulle hans folk bare gifte seg i hans tempel i overens-
stemmelse med slike ordinanser.

Herren har sagt til oss at det er enhver mann og hustrus plikt
å rette seg etter det bud Adam fikk om å bli mange og oppfylle
jorden, slik at de hærskarer av utvalgte ånder som venter på sitt
kjødelige tabernakel, kan komme hit og gå fremover under
Guds store plan for å bli fullkomne sjeler, for uten disse kjøde-
lige tabernakler kan de ikke gå fremover til den fremtid som
Gud har planlagt for dem. Derfor skulle enhver ektemann og
hustru bli far og mor i Israel til barn som fødes under den hel-
lige, evige pakt.

Ved å bringe disse utvalgte ånder til jorden påtar hver enkelt
far og mor seg en svært hellig forpliktelse overfor ånden som er
iført et tabernakel, og overfor Herren selv fordi de har benyttet
seg av anledningen han tilbød dem. For fremtiden til hver og en
av disse åndene i de kommende evigheter, de velsignelser eller
den straff som måtte vente dem i det hinsidige, er i stor grad
avhengig av den omsorg, den undervisning og den opplæring
foreldrene gir dem.

Ingen far eller mor kan unnslippe denne forpliktelse og dette
ansvar, og Herren vil holde oss strengt ansvarlige for å gjøre
dette riktig. Ingen jordisk person kan påta seg noen edlere plikt.

Morsrollen blir således et hellig kall, en hellig forpliktelse til å
gjennomføre Herrens planer, en innvielse av hengivenhet til å
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fostre og oppdra, gi næring til deres legeme, sinn og ånd som
holdt sin første prøvestand og kom til denne jord og sin annen
prøvestand «for å se om de vil gjøre alt hva Herren, deres Gud,
befaler dem». [Abraham 3:25.] Det tilfaller mødre å lede dem til
å holde sin annen prøvestand, og «de som holder sin annen prø-
vestand, skal forøkes i herlighet evindelig og alltid». [Abraham
3:26.]…

Morsrollen er nær det guddommelige. Den er den edleste,
helligste tjeneste mennesker kan påta seg. Den plasserer henne
som hedrer dette hellige kall og denne tjeneste, ved siden av
engler. Til dere mødre i Israel sier vi: Gud velsigne og beskytte
dere og gi dere den styrke og det mot, den tro og kunnskap, den
hellige kjærlighet og plikttroskap som gjør dere i stand til fullt ut
å oppfylle det hellige kall dere har. Til dere mødre og vordende
mødre sier vi: Vær kyske, vær rene, lev i rettferdighet, slik at
deres avkom til den siste generasjon kan prise dere lykkelig.8

Jeg har hørt menn og kvinner si at de ville la sine sønner og
døtre vokse til de ble modne nok før de ville forsøke å undervise
dem i evangeliets prinsipper, at de ikke ville tre evangeliet ned
over hodet på dem mens de var barn, før de var i stand til å for-
stå det. Når jeg hører menn og kvinner si dette, tror jeg de mang-
ler tro på evangeliets prinsipper, og at de ikke forstår det slik de
skulle. Herren har sagt at det er vår plikt å undervise våre barn
mens de er små, og jeg foretrekker å ta hans ord for det fremfor
det de sier som ikke adlyder hans bud. Det er dumt å tro at våre
barn vil vokse opp med kunnskap om evangeliet uten at de blir
undervist. Noen menn og kvinner hevder: «Jeg er en siste-
dagers-hellig, og vi ble gift i templet og ble beseglet over alteret
ved en som har Guds prestedømme, ifølge den nye og evige
pakt. Våre barn vil vokse opp og bli gode siste-dagers-hellige. De
kan ikke annet, det er medfødt.» … Jeg sier dere at våre barn
ikke vil vite at evangeliet er sant med mindre de studerer det og
selv får et vitnesbyrd. Foreldre bedrar seg selv når de innbiller
seg at deres barn vil bli født med kunnskap om evangeliet. De vil
selvfølgelig ha større krav på Guds velsignelser, siden de er født
i den nye og evige pakt, og det vil være naturlig for dem å vokse
opp og gjøre sine plikter. Men djevelen er klar over dette og prø-
ver desto hardere å lede våre barn bort fra sannheten.9
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Jeg ber om at Herren vil la de unges foreldre forstå hvilke farer
og fristelser deres barn utsettes for, og at de må bli ledet til å
oppmuntre sine barn, veilede dem og lære dem hvordan de skal
leve slik Herren vil de skal leve.10

Hva arbeider vi for? Velstand? Rikdom? Hvis vi har akseptert
Jesu Kristi evangelium, arbeider vi for evig liv. Da arbeider vi for
å frelse våre sjeler. Og når vi har frelst vår egen sjel, arbeider vi
for å frelse våre barn… Jeg vil gjerne si at den beste arv dere kan
gi deres sønner og døtre, er en investering i Guds rike.11

Ledere og lærere i Kirken hjelper foreldre
med å undervise deres barn.

Våre barns lærere hjelper foreldrene med å forme barnas liv.
De har også et stort ansvar for alt de underviser.12

Det er ingen tvil om at de inntrykk små uskyldige barn og
unge gutter og piker får, har en mer varig virkning på det liv som
ligger foran dem, enn de inntrykk de får på noe annet tidspunkt.
Det er billedlig talt som å skrive på hvitt papir, hvor det ikke står
noe som kan fordunkle eller gjøre noe av det du skriver, uklart.

Det finnes mange som har oppnådd strålende resultater i
livets kamp, selv etter at de har gjort ting i sin ungdom som ikke
var behagelig i vår himmelske Faders øyne, eller som ikke var til
deres eget beste. Men det er langt bedre om vi kan sende barna
ut i livets kamp med ubeskrevne rulleblad, bortsett fra gode
handlinger og trosfremmende tanker. Det er et ordtak som sier
at «den skal tidlig krøkes som god krok skal bli». Dere som
underviser våre barn, er beskjeftiget med å forme kroken…

Intet utbytte fra obligasjoner eller aksjer eller fra noen av ver-
dens rikdommer kan sammenlignes med at vi vet i vårt hjerte at
vi har vært redskaper i Guds hender til å forme et liv til det gode.
Og jeg kan love dem som underviser vår ungdom i rettferdighet,
at etter hvert som årene kommer og går, vil de få utbytte i form
av takknemlighet fra de barn hvis liv de har formet til det gode
som redskaper i Guds hender…

Ofte tror vi at de inntrykk vi etterlater oss, ikke er varige, men
jeg kan forsikre dere om at det er de. Jeg er sikker på at når en
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lærer bærer vitnesbyrd for små barn under inspirasjon fra den
levende Gud, er det vanskelig for dem å glemme det…

Hver eneste en av våre lærere har kraft og anledning til – under
Guds ånds inspirasjon – å etterlate seg et inntrykk i hjerte og sjel
hos små, uskyldige barn og unge gutter og piker som tar fatt på
livets kamp. Jeg ber av hele mitt hjerte at Gud vil hjelpe dere i
deres arbeid, og jeg kan love dere at han vil hjelpe dere. Det som
betyr noe for dere, er at dere har kjærlighet til arbeidet og at dere
utfører det under inspirasjon fra den levende Guds ånd.13

Under [en] Søndagsskole-konferanse . . . hadde vi et av de
beste møter jeg noensinne har overvært. Flere av talerne fikk fire
minutter hver, og dette var fire minutter med enestående tanker,
alle sammen. Det som gikk igjen i talene til alle . . . som talte
over emnet «Søndagsskolens behov», var ikke behovet for mer
system, mer av ditt og mer av datt. Men det er stort behov for
mer av Herrens ånd i lærernes hjerter, slik at de kan gi denne
ånd til barna.14

Barn lærer av sine foreldres og læreres eksempel.

Kan vi håpe at våre små vil vokse opp og tro på evangeliets
prinsipper hvis vi ikke underviser dem ved vårt eksempel? Jeg
tror ikke at vi ved bare å hevde at vi tror, kan overbevise våre
barn om evangeliets sannhet. Vårt liv må være i overensstem-
melse med våre ord.15

Jeg sier til foreldre: Søk Guds ånd. Etterlat inntrykk på deres
barns sinn ved å være ydmyke og saktmodige.16

Tro er en gave fra Gud. Hvis vi søker tro, velsigner Herren oss
med slik tro. Den blir en gave fra ham, og vi er lovet at hvis vi
vil gjøre Faderens vilje, skal vi kjenne læren [se Johannes 7:17].
Hvis vi som foreldre vil innrette vårt liv slik at våre barn kan se
og forstå at vi virkelig er siste-dagers-hellige, at vi virkelig vet
hva vi snakker om, da vil de, ved å søke Herren, få det samme
vitnesbyrd.17

Jeg vet naturligvis ikke noe om en fars råd og veiledning, for
min far døde da jeg var spedbarn, men jeg har hørt om ham fra
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andre. Folk forsikrer meg om at Jedediah M. Grant var en av
denne kirkens edle menn.

Jeg minnes at jeg en gang ba kaptein William H. Hooper om å
undertegne noen obligasjoner for meg. Jeg var en ung mann på
20 som var på vei inn i forretningslivet.

Han sa: «Jeg gjør aldri noe slikt, aldri.»

Jeg hadde bare så vidt kommet tilbake til kontoret mitt da et
ungt bud kom fra banken og sa at kapteinen ønsket å snakke
med meg.

Jeg sa: «Jeg ønsker ikke å snakke med ham.»

«Men han ba meg ta deg med til banken.»

Så gikk jeg tilbake, og han sa: «Unge mann, gi meg de obliga-
sjonene.» Jeg gjorde det, og han undertegnet dem. Så sa han: «Da
du gikk ut, spurte jeg herr Hills: ”Lew, hvem er den gutten? Han
har i årevis [hilst] på meg på gaten. Jeg vet ikke hvem han er. Jeg
undertegner aldri på en obligasjon for noen jeg ikke kjenner.
Hvem er han?” Han sa: ”Å, det er Jeddy Grants sønn, Heber J.
Grant.” ”Jeddy Grants sønn? Få ham tilbake. Jeg ville undertegne
den obligasjonen selv om jeg trodde jeg måtte betale den.”»

Jeg nevner [dette] i håp om at foreldre skal forstå at et eksem-
pel på integritet, hengivenhet, lojalitet mot evangeliet og anlegg
for ikke å finne feil hos andre, men for å arbeide flittig og uopp-
hørlig for å fremme sannhet, er en strålende arv å etterlate sine
barn.18

[Kaptein Hooper] fortalte flere historier om min far som viste
kapteinens kjærlighet og tillit til ham.

Det kapteinen fortalte meg, fylte meg med takknemlighet til
Gud fordi han hadde gitt meg en slik far, og jeg har aldri glemt
kaptein Hoopers ord. De ga meg et sterkt ønske om å leve og
arbeide slik at mine barn, når jeg har forlatt dette liv, vil ha nytte
av mitt ettermæle.19

Jeg ville heller dø i fattigdom med visshet om at min familie
kunne vitne om at jeg med alle de evner Gud hadde gitt meg,
hadde holdt hans bud og lover, og at jeg ved mitt eksempel
hadde forkynt evangeliet, enn å ha all verdens rikdom.20
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Forslag til studium og drøftelse

• Hva kan vi gjøre for å øve rettferdig innflytelse på barn og
ungdom?

• Hva kan foreldre gjøre for å lære sine barn å adlyde evangeli-
ets lover og ordinanser? Hva kan foreldre gjøre for å nedkalle
vår himmelske Faders velsignelser på sine barn?

• Hvorfor viker noen barn bort fra evangeliet tross foreldrenes
anstrengelser for å undervise dem? Hva kan foreldre og andre
gjøre for å hjelpe barn som kommer på avveier?

• President Grant sa til foreldre: «Den beste arv dere kan gi
deres sønner og døtre, er en investering i Guds rike.» Hva
betyr dette for dere?

• Hvordan kan vi hjelpe barn å forstå Åndens innflytelse?

• Hvilke velsignelser har du mottatt når du har undervist
Kirkens barn og unge?

• Hvorfor er det viktig at foreldre forstår at Kirkens ledere og
lærere bare er kalt til å hjelpe dem med å undervise deres barn?

Noter

1. Gospel Standards, red. G. Homer
Durham (1941), s. 151.

2. Gospel Standards, s. 360, avsnittinn-
deling endret.

3. Se «Til dem som underviser våre barn»,
Lys over Norge, juni 1971, s. 170.

4. Glimpses of a Mormon Family (1968),
s. 301.

5. Conference Report, okt. 1909, s. 4.
6. Conference Report, okt. 1909, s. 26.
7. I Brian H. Stuy, red., Collected

Discourses Delivered by President
Wilford Woodruff, His Two
Counselors, the Twelve Apostles, and
Others, 5 bind (1987-92), 4:34-35,
avsnittinndeling endret.

8. Budskap fra Det første presidentskap, i
Conference Report, apr. 1942, s. 12-13;
lest av president J. Reuben Clark jr.

9. Gospel Standards, s. 155-56.
10. Conference Report, apr. 1943, s. 6.
11. Gospel Standards, s. 182.
12. Improvement Era, mars 1939, s. 135.
13. Improvement Era, mars 1939, s. 135,

se også Lys over Norge, juni 1971, s.
169-170.

14. Gospel Standards, s. 73.
15. I Collected Discourses, 1:336.
16. I Collected Discourses, 5:72.
17. Gospel Standards, s. 154.
18. Conference Report, okt. 1934, s. 4.
19. Gospel Standards, s. 340.
20. Gospel Standards, s. 58.
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President Heber J. Grant i 1945, 88 år gammel. Han var vitne 

til en enorm vekst i Kirken, og han vitnet om at Herrens verk 

«vil gå videre og videre til det har nådd sin bestemmelse».



Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Helliges fremgang og fremtid

Kirken vil oppfylle sin guddommelige fremtid, 
og det er vårt privilegium å kvalifisere oss til å være 

en del av dette store verk.

Fra Heber J. Grants liv

Heber J. Grant ble født i 1856 mens de hellige strevde med å
etablere Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Saltsjødalen.
På den tiden hadde Kirken 7 staver og ca. 64 000 medlemmer.
Ingen templer var i drift.

Da Heber J. Grant i 1882 ble ordinert til apostel, var Kirken
fast etablert i Saltsjødalen. Mange mennesker i verden hadde på
den tiden fordommer og uriktige oppfatninger av de siste-
dagers-hellige, men Kirken fortsatte å vokse. Medlemstallet nær-
met seg 146 000, og antall staver var steget til 24. Fem år senere
ble St. George Utah tempel innviet – det eneste tempel i drift på
den tiden.

Som apostel så eldste Grant på nært hold hvordan Kirken
hadde fremgang. I 1902 – da Kirken hadde 4 templer i drift, 50
staver og nesten 300 000 medlemmer – kom han med følgende
uttalelse: «Det er ikke noe slikt som stillstand. Kirken står ikke
stille. Vi har i dag bevis på dens vekst, på øket innbetaling av
tiende, økte resultater av misjonærarbeidet over hele verden og
større effektivitet i arbeidet på skoler, de siste-dagers-helliges
universitet og akademier. Det har også funnet sted en fantastisk
vekst i sabbatsskolene. Guds verk gjør fremgang, og motstande-
rens og deres makt og innflytelse som motarbeider oss, avtar.»1
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Mens Heber J. Grant var Kirkens president, fra november 1918
til mai 1945, fortsatte Kirkens bemerkelsesverdige vekst.
Medlemstallet steg fra ca. 496 000 til over 954 000. Antall staver
økte fra 75 til 149, og antall templer i drift økte fra 4 til 7.

President Grant sa ofte at folk begynte å få et mer gunstig syn
på de siste-dagers-hellige. «Jeg tror,» sa han, «at vi nå anerkjen-
nes som et gudfryktig folk av alle som kjenner oss, som et rett-
ferdig, hederlig samfunn».2 Under oktoberkonferansen i 1937,
like etter at han var kommet tilbake fra en rundtur til misjonene
i Europa, fortalte han følgende:

«Da jeg var i Europa for over 30 år siden [som misjonspresi-
dent], … klarte jeg aldri i løpet av mine tre år på De britiske øyer
å få trykt en eneste artikkel i avisene. Noen av de mest ærekren-
kende, ondskapsfulle, motbydelige, fryktelige beskyldninger ble
utgitt om oss, men de som hadde ansvaret for utgivelsen, nektet
bestemt å lytte til alt vi hadde å si.

Da jeg var på denne turen [nylig], ble jeg forsikret om at vi
hadde fått gunstig omtale i aviser i Tyskland, Sveits,
Tsjekkoslovakia, i Holland og i Belgia. Ingen kritikk av noe slag
eller negativ omtale, bare fine artikler om våre møter, og i noen
tilfeller var innleggene i avisene på De britiske øyer av en slik
karakter at om vi selv hadde fått skrive dem, kunne vi ikke ha
skrevet noe som hadde gledet oss mer. Så langt jeg kan
bedømme, hadde hver eneste artikkel som ble skrevet i løpet av
turen vår, til hensikt å gi en riktig, hederlig og glimrende rapport
om vårt folk. Jeg fryder meg over dette. Det er en så fantastisk
forandring fra den fiendtlige og nesten hatske holdningen jeg
møtte hos avisfolk som jeg kom i kontakt med for mer enn 30 år
siden.»3

President Grant fortalte ofte om sin takknemlighet for Kirkens
timelige og åndelige fremgang. Når han ga uttrykk for sin ta-
kknemlighet, anerkjente han Herrens velsignelser og de siste-
dagers-helliges hengivenhet tross den motstand de møtte. Under
den vanskelige store depresjonen sa han: «Kun [den] fullkomne
og absolutte kunnskapen som vi som et folk er i besittelse av, kan
gjøre oss i stand til å utrette noe i nærheten av det vi utretter.
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Tenk at vi i denne tiden med depresjon og vanskeligheter er i
stand til å bruke millioner av dollar til å bygge møtehus! Nesten
hver søndag flere uker på rad har jeg innviet møtehus, og hver
gang har bygningene vært aldeles fulle av mennesker som har
vært tilstede på disse møtene… Vi har en enestående vekst. Det
hersker absolutt ro og tillit. Vi tviler ikke på at Guds verk til sist
vil seire.»4

Heber J. Grants læresetninger

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
har en guddommelig fremtid.

Jeg bærer vitnesbyrd for dere her i dag om at Joseph Smith var
den sanne og levende Guds profet, at han var et redskap i Guds
hender til igjen å etablere livets og frelsens plan på jorden, ikke
bare for de levende, men også for de døde, og at dette evange-
lium, som ofte kalles «mormonisme» av verdens mennesker, i
sannhet er livets og frelsens plan, vår Herre Jesu Kristi evange-
lium, at den lille stenen har blitt revet løs fra fjellet, og at den
skal rulle frem til den fyller hele jorden [se Daniel 2:31-45, L&p
65:2].5

Herren har opprettet sin kirke i disse siste dager for at men-
nesker kan kalles til omvendelse, så deres sjeler kan frelses og
opphøyes. Gang på gang fortalte han profeten Joseph og dem
som var med ham, at «marken er allerede hvit til høsten» (L&p
4:4, 6:3, 11:3, 12:3, 14:3, 33:3, 7). Om og om igjen sa han at de
ikke skulle forkynne annet enn omvendelse til denne generasjon
(L&p 6:9, 11:9, 14:8), og til slutt:

«Og du skal forkynne gledelige budskap, ja, forkynn dem på
fjellene, og på hver høyt sted og blant alle mennesker du får
anledning til å møte.

Og du skal gjøre det i all ydmykhet og stole på meg, gjengjeld
ikke spottere med skjellsord.

Og du skal ikke tale om dogmer, men du skal forkynne
omvendelse og tro på Frelseren, og syndsforlatelse ved dåp og
ved ild, ja, ved den Hellige Ånd.
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Se, dette er et stort bud og det siste bud, som jeg skal gi deg
herom, for dette skal være tilstrekkelig for ditt daglige liv, ja, til
ditt livs ende.

Og elendighet skal være din lodd hvis du forakter disse råd, ja,
du og din eiendom skal endog ødelegges.» (L&p 19:29-33.)

Disse befalingene må vi adlyde for at menneskene skal få
kjenne Gud og Jesus Kristus som han sendte, for «dette er det
evige liv». (Johannes 17:3.)

Av denne grunn ble Kirken organisert, evangeliet igjen åpen-
bart i sin fylde, Guds prestedømme igjen gjengitt med alle sine
rettigheter, krefter, nøkler og funksjoner. Dette er Kirkens
misjon. Det guddommelige oppdrag som ble gitt oldtidens
apostler (Matt. 28:19, Mark. 16:15), har blitt gjentatt i denne tid
for at evangeliet skal bringes til alle nasjoner (L&p 38:33), til
jøde og hedning (L&p 18:26). Det skal forkynnes med fryd (L&p
28:16), det skal rulle frem til jordens ender (L&p 65:2), og det
må forkynnes av oss som riket har blitt gitt til. (L&p 84:76.) Ikke
noe vi eller Kirken gjør, må forpurre denne Gud-gitte befaling.6

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges misjon er en fredens
misjon. Den har til hensikt å forberede verdens folk til Kristi
annet komme og til innvarslingen av den store dag da tusenårs-
riket skal komme og Kristus skal regjere som kongenes Konge og
stå i spissen for menneskehetens universelle brorskap.7

Den tidlige kirkes vekst og fremgang var oppfyllelse 
av profeti.

Det de siste-dagers-hellige har oppnådd, stemmer fullt og helt
med den profeti som ble gitt på den vestlige bredd av Mississippi
av profeten Joseph Smith, slik den står nedtegnet i profetens
dagbok for 6. august 1842:

«Jeg profeterte at de hellige ville fortsette å lide megen treng-
sel, og at de ville bli fordrevet til Rocky Mountains. Mange ville
falle fra, andre ville bli drept av våre forfølgere eller miste livet
som følge av strabaser eller sykdom, men noen av dem ville
leve lenge nok til å være med og hjelpe til med å rydde boplas-
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ser, bygge byer og få oppleve at de hellige blir et mektig folk
midt i Rocky Mountains.» [Profeten Joseph Smiths læreset-

ninger, s. 193.]

… Vi har i sannhet oppfylt den profetien til tross for at denne
vestlige del av landet ble betraktet som verdiløs. Når dere tenker
på dette golde området og på at det ble betraktet som verdiløst,
og så innser hva som er oppnådd, er det hevet over tvil at vi har
oppfylt forutsigelsen.

Jeg fryder meg over Guds verks vekst og fremgang her på jor-
den… Jeg husker at jeg var sammen med president Wilford
Woodruff, som sto i en vogn i Idaho… Han snakket til noen få
ungdommer som var der, og jeg husker også svært klart hva
denne Guds profet sa… Jeg minnes at de unge var noe motløse
der på Sand Creek. De så seg rundt og så ikke et tre, ikke en busk
utenom sagebrush, ikke så mye som en tømmerhytte. Bror
Woodruff sa til disse unge: «Vær ikke motløse. Mist ikke motet,
for Guds velsignelse hviler over dette landet. Om kort tid vil det
være en fremgangsrik og lykkelig bosetning av siste-dagers-hel-
lige her. Dere tenker på at dere har forlatt deres venner, at dere
nesten er utenfor verden, men det vil ikke vare lenge før dere
har et møtehus og et skolehus og alle bekvemmeligheter her
som dere hadde hjemme før dere kom hit. Gud vil velsigne lan-
det her og gjøre det rikt.» Hva er resultatet i dag? På det stedet
står nå byen Iona, hovedkvarteret til en av Sions staver, med ca.
5000 innbyggere istedenfor seks eller syv ungdommer. Profeten
Wilford Woodruffs ord har blitt oppfylt til den minste tøddel.9

Når jeg tenker på alt Guds verk har oppnådd, finner jeg ikke
ord for å prise alt som har blitt gjort.10

Jeg tror at all den forfølgelse og alle de vanskeligheter vi
gjennomgikk, forberedte oss og lærte oss opp og styrket oss som
et folk til noe større.11

De siste-dagers-hellige er virkelig det profeten Joseph sa de
skulle være, et mektig folk midt i Rocky Mountains, og vi er bare
i startfasen. Vi begynner å vokse og bli et mektig folk, men vi er
intet mot det vi kommer til å bli.12
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Intet kan hindre Kirken i å nå sin bestemmelse.

Hvert eneste år blir Kirken sterkere enn foregående år. Kirken
gjør fremgang, den går ikke tilbake. Mennesker kan gjøre feil,
men Kirken står fast.13

Menneskesjelenes motstander, ødeleggeren, han som ville
kullkaste Guds verk, han og hans tilhengere trodde at de ved å
drepe profeten [Joseph Smith] og patriarken [Hyrum Smith]
kunne forpurre den levende Guds verk som igjen er opprettet
på jorden. Men … Kirkens fantastiske vekst, Guds praktfulle
tempel i [Salt Lake City], vårt strålende tabernakel, den store
[Kirkens administrasjons-]bygning, … monumentene og tem-
plene, fra Canada til Hawaii og til Saint George, og Guds verks
store fremgang, – alt dette står som en klar reprimande til dem
som trodde de kunne stanse Herrens verk. Vitnesbyrdet om
Jesus Kristus som brant i profetens og patriarkens hjerter og som
de ga sitt liv for, brenner i alle oss som har blitt velsignet med lys,
kunnskap og vitnesbyrd om guddommeligheten av det verk vi er
engasjert i.14

Noen [har] antydet . . . at hvis ikke Kirken vokste og «utviklet»
seg i takt med tiden, for å si det slik, slik andre kirker gjør, ville
den være dømt til nederlag. Enhver siste-dagers-hellig som et
øyeblikk mener at denne kirke kommer til å gå til grunne, er ikke
en virkelig omvendt siste-dagers-hellig. Denne kirke vil ikke lide
noe nederlag. Den har blitt opprettet for siste gang og skal aldri
gis til noe annet folk og skal aldri kullkastes.15

Våre fiender har aldri gjort noe som har skadet dette Guds
verk, og de kommer aldri til å gjøre det. Jeg ser meg rundt, jeg
leser, jeg tenker og jeg stiller spørsmålet: Hvor er de innflytel-
sesrike, mektige og respekterte menn som har motarbeidet de
siste-dagers-hellige? … Hvor er menneskene som viser dem ære?
Man finner dem ikke … Hvor er mennene som har angrepet
dette verk? Hvor er deres innflytelse? De har forsvunnet som
dugg for solen. Vi trenger ikke frykte, vi siste-dagers-hellige. Gud
vil fortsette å støtte sitt verk. Han vil støtte det som er riktig.16

Gud lever, Jesus er Kristus, Joseph Smith var den sanne og
levende Guds profet. Og dette verk som kalles «mormonisme»,
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er Jesu Kristi vår Forløsers evangelium, og det er livets og
frelsens plan. All verdens vantro, all motstand i hele verden kan
ikke stanse det. Gud har etablert det, og det vil gå videre og
videre til det har nådd sin bestemmelse!17

Vi må kvalifisere oss for å ta del i Kirkens fremtid.

Gud har lovet mange strålende ting med hensyn til dette folk.
Vi har en stor fremtid foran oss, og vi tilpasser og kvalifiserer oss
gradvis til denne fremtiden.18

Hvis det er en enkelt sak fremfor noen annen jeg ønsker å inn-
prente i de siste-dagers-hellige, er det at vi i sannhet skulle tjene
Gud av hele vår makt, av hele vårt sinn og av all vår styrke, slik
at vi kan holde tritt med hans verks fremgang her på jorden.19

De siste-dagers-helliges fremtid er meget omfattende. Jeg inn-
ser at alle profetiene som har blitt gitt angående dette folk, må
oppfylles. Den lille stenen som ble hugget ut av fjellet, men ikke
med hender, må rulle frem og fylle hele jorden. Jeg forstår at det
er nødvendig at våre barn blir opplært, kvalifisert og forberedt
ved utdannelse, ved studium og også ved tro på Gud, vår him-
melske Fader, og på hans Sønn Jesus Kristus, hvis de skal lykkes
i å oppfylle sin bestemmelse. Jeg tviler ikke på at de hellige vil nå
sin bestemmelse, at de vil utføre alt som Gud ønsker at de skal
utføre. Om vi, som enkeltpersoner, vil gjøre alt som er mulig for
oss å gjøre, er en personlig sak. Jeg har ofte sagt til de hellige at
hver og en av oss er vårt eget livs arkitekter, og at Gud vil vel-
signe oss i forhold til vår trofasthet og flid.20

Det er ingen tvil i mitt sinn om at Herren vil styrke de siste-
dagers-hellige og velsigne dem i rikere grad i fremtiden enn han
noensinne før har gjort, selvfølgelig forutsatt at vi er ydmyke og
flittige, forutsatt at vi søker å fremme Guds rike og ikke å gjøre
etter vårt eget sinn og vår egen vilje. Jesu Kristi evangelium har
blitt gjengitt for oss. Vi har livets og frelsens plan. Vi har evange-
liets ordinanser ikke bare for de levende, men også for de døde.
Vi har alt som er nødvendig, ikke bare for vår egen frelse, men
også for at vi virkelig kan være «frelsere på Sions berg» [se
Obadja 1:21] og gå inn i vår Guds templer og frelse våre forfedre
som døde uten kunnskap om evangeliet.21
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Hvis vi er lojale, hvis vi er trofaste, hvis vi er verdige dette
evangelium som Gud har gitt oss et vitnesbyrd om, er det ingen
fare for at verden noensinne kan skade oss. Vi kan aldri bli ska-
det, mine brødre og søstre, av noe menneske, unntatt oss selv.
Hvis vi ikke tjener Gud, hvis vi ikke gjør det rette, da berøver vi
oss evnen og kraften til å utvikle oss, til å vokse i tro og kunn-
skap, til å delta i full kraft med Gud og med de rettferdige.22

Det er ikke galt å forutsi at medlemmene av Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige vil fortsette å ha fremgang, åndelig og
timelig, så lenge som de (1) holder Guds bud og (2) vandrer på
den vei som han peker ut ved sine inspirerte tjenere som har det
hellige prestedømmet. De er et folk hvis tro, læresetninger, nøy-
somhet og timelige og åndelige fremgang vil være en velsignelse
og en fordel for hele nasjonen. Et folk som ingen trenger å
frykte, men tvert imot, velsigne og ønske velkommen fordi de
søker å gjøre Herrens vilje, å behandle alle i henhold til rettfer-
dige prinsipper, og som retter seg etter landets lover, er lydige
mot regler og forordninger utstedt av rettferdige styresmakter på
jorden, og mot det livgivende Jesu Kristi evangelium som er eta-
blert og gjengitt med Joseph Smith som et redskap og ved besøk
av Gud og hans Sønn, Jesus Kristus, som står som overhode for
dette store og fantastiske verk som vi er en del av. Deres motto
er «Sannhet og frihet», og de ønsker å tilby dette til alle men-
nesker og la alle mennesker ta del i den fred og rettferdighet
som ledsager Jesu Kristi sanne evangelium – det eneste middel
som kan opprette fred og brorskap i hele verden.23

Forslag til studium og drøftelse

• Hva er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges fremtid?

• Hva viser at medlemmene av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige har blitt «et mektig folk» i dag? Hvorfor har Kirken hatt
en så enorm vekst?

• Hva kan vi lære av de tidlige hellige med hensyn til å over-
vinne hindringer og bygge opp Guds rike?

• Hvordan var Kirkens fremgang på president Grants tid
sammenlignet med dagens fremgang?
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• Hvordan hjelper det deg å vite at Kirken «har blitt opprettet
for siste gang og skal aldri gis til noe annet folk og skal aldri
kullkastes»?

• Hvordan kan vi bidra til å oppfylle Kirkens bestemmelse?
Hvordan kan foreldre hjelpe sine barn å bli «opplært, kvalifi-
sert og forberedt» til å bidra til dette?

Noter

1. Conference Report, apr. 1902, s. 80.
2. Deseret News, 6. juni 1931, kirkede-

len, s. 8.
3. Conference Report, okt. 1937, s. 8.
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Durham (1941), s. 87, avsnittinnde-
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5. Conference Report, okt. 1919, s. 15.
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12. Gospel Standards, s. 94.
13. Conference Report, apr. 1934, s. 7.
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«Vår Herre og Mester kom til jorden ikke for å gjøre sin vilje, men sin Faders vilje, 

og han lyktes i å oppfylle sin misjon. Han har seiret over død, helvete og grav og har

gjort seg fortjent til en trone ved sin Faders høyre hånd.»



Jesus Kristus, den levende
Guds Sønn

Jesus Kristus er i bokstavelig forstand Guds Sønn,
menneskenes Forløser og det levende overhode for 

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Fra Heber J. Grants liv

President Heber J. Grant sa: «Det er intet som er så kjært for
mennesket som et vitnesbyrd om Jesus Kristus.»1 President Grant
var svært bekymret for dem som ikke hadde et sikkert vitnesbyrd
om Frelseren. «Det verden trenger i dag mer enn alt annet,» sa
han, «er en absolutt tro på Gud, vår Fader, og på Jesus Kristus,
hans Sønn, som verdens Forløser.»2 Han så dette store behovet
når han reiste rundt i verden og forkynte evangeliet og støtte på
feilaktige læresetninger om Jesu Kristi liv og misjon. Han ble
bedrøvet over det han kalte «mangel på tro på Gud og på Jesu
Kristi guddommelighet». Han fortalte for eksempel en gang om
en avisartikkel hvor en mann anbefalte at «folk skulle forkaste
den ”absurde idéen” om at Jesus Kristus er Gud på jorden og
verdens Forløser». President Grant var alltid snar til å imøtegå
dette og bære vitnesbyrd for å forsvare sannheten. Han sa:

«Alltid når jeg har lest den uttalelsen – og jeg har lest den
mange steder – har jeg tatt meg tid til å fastslå for menneskene
på de forskjellige stedene hvor jeg har talt, vårt standpunkt når
det gjelder det evangelium vi tror på.

På disse møtene, hvor de fleste tilstedeværende noen ganger
ikke var medlemmer av Kirken, kunngjorde jeg at alle siste-
dagers-hellige må godta læren om at Gud selv viste seg for gut-
ten Joseph Smith, og at Gud selv presenterte Jesus Kristus for
gutten som sin elskede Sønn.»3

213

K A P I T T E L  2 4



214

K A P I T T E L  2 4

Hvert ord som president Grant uttalte om Frelseren, viste
hans kjærlighet til Herren og hvilken glede dette ga ham. «Det er
et utrolig faktum,» sa han, «at vi aldri kan lese og høre om det vår
Herre og Frelser Jesus Kristus gjorde, uten å føle glede ved det,
mens vi på den annen side ikke finner noe annet menneskes liv
og historie så interessant at vi ikke blir lei av å høre eller lese det
gang på gang. Historien om Jesus Kristus er en gammel historie
som alltid virker ny. Jo oftere jeg leser om hans liv og virke, desto
større er den glede, fred, lykke og tilfredshet som fyller min sjel.
Jeg oppdager alltid noe nytt når jeg overveier hans ord og livets
og frelsens plan som han forkynte for menneskene mens han
levde på jorden.»4

Det som kjennetegnet president Grant, var hans vitnesbyrd
om Frelseren og det gjengitte evangelium. Eldste John A.
Widtsoe, som ble ordinert til apostel av president Grant, skrev:
«Menn som når sann storhet, retter seg omhyggelig etter ledende
grunnprinsipper. Dette er merkbart med hensyn til president
Grant. Tro på Gud og hans Sønn, Jesus Kristus, og på det gjen-
gitte evangelium har veiledet ham fra han var gutt. Det er ganske
umulig å forstå hans bemerkelsesverdige karriere uten å ta i
betraktning denne veiledende kraften i hans tro… Hans vitnes-
byrd om Jesu Kristi guddommelighet og om det gjengitte evan-
gelium gjennomtrenger sjelen med gripende oppriktighet.»5

Heber J. Grants læresetninger

Jesus Kristus er Guds Sønn i bokstavelig forstand.

Vi tror fullt og helt at Jesus Kristus er Guds Sønn, med Gud
som fysisk far, han er den førstefødte i ånden og den enbårne i
kjødet; at han er Guds Sønn i like stor grad som du og jeg er våre
fedres sønner.6

Jeg fryder meg over at Jesu Kristi Kirke er grunnlagt på det før-
ste store syn som gutten Joseph Smith mottok for mer enn hun-
dre år siden. Han erklærte at han så to himmelske personer, hvis
herlighet og glans overgikk enhver beskrivelse, og at en av dem
talte til ham, pekte på den andre og sa: «Dette er min elskede
Sønn. Hør ham!» [Se Joseph Smith–History 1:17.] Det kan ikke
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være tvil hos noen siste-dagers-hellig om at Jesus Kristus er den
levende Guds Sønn, for Gud selv presenterte ham for Joseph
Smith.7

«Se det menneske!» sa Pontius Pilatus, romersk landshøvding
i Judea, da Jesus, med tornekrone på hodet og en purpurkappe
som soldatene hånlig hadde iført ham, sto foran mobben som
ropte: «Korsfest! Korsfest!» [Johannes 19:5-6.]

Forblindet av uvitenhet, skinnhellighet og sjalusi oppfattet
menneskemengden denne dømte mannen bare som en ugjer-
ningsmann, en som krenket tradisjonell lov, en gudsbespotter,
en som de urettmessig i vanvidd dømte til å dø på korset. Bare
en forholdsvis liten gruppe menn og kvinner så ham som den
han egentlig er – Guds Sønn, menneskehetens Forløser!

I nitten århundrer har Kristi fødsel blitt feiret av nasjoner som
kaller seg kristne. Hvert år har klokkeklang, musikk og røster i
forening på ny erklært englenes budskap: «Fred på jorden, i
mennesker Guds velbehag.» [Lukas 2:14.]

Men som ved denne historiske rettergangen har menneskene
gjennom tidsaldrene betraktet ham ut fra forskjellig syn. Noen
forkaster ham like hatefullt som denne menneskemengden og
betrakter ham og hans disipler som «oppfinnere av et kristent
moralsystem som har underminert og tappet kraften ut av den
europeiske verden i nyere tid». På grunn av erfaring er det andre
som ser klarere og betrakter ham som opphavsmannen til et sys-
tem som «fremmer flid, ærlighet, sannhet, renhet og godhet,
som støtter lov og rett, hyller frihet, er nødvendig for frihet og
som ønsker å samle menneskene i et stort brorskap».

Mange betrakter ham som den «eneste fullkomne – historiens
fryktløse person», men fornekter hans guddommelighet.

Millioner aksepterer ham som en stor lærer. Men hans lære-
setninger passer ikke i et moderne samfunn. Noen få – å, så få –
av . . . av jordens innbyggere aksepterer ham som det han egent-
lig er – «Faderens Enbårne, som kom til verden, ja, endog Jesus,
for å bli korsfestet for verden, og for å bære verdens synder, og
for å helliggjøre verden og rense den fra all urettferdighet». [Se
L&p 76:23, 41.]8
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Jesus Kristus kom til jorden for å forløse menneskeheten.

Til Kirkens medlemmer i hele verden og til fredselskere over-
alt sier vi: Se på denne mannen fra Galilea ikke bare som en stor
lærer, ikke bare en uforlignelig leder, men som Fredsfyrsten,
frelsens opphavsmann, her og nå, i sannhet og i bokstavelig for-
stand verdens Frelser!9

Vi ønsker fremgang for alle mennesker, og vi ber Gud velsigne
enhver som streber etter å gjøre forbedringer for menneskehe-
ten på hvilket som helst område i livet. Og vi sier om enhver som
tror at Jesus er Kristus og som forkynner det: Gud velsigne dette
mennesket… Jesus er verdens Forløser, menneskenes Frelser,
som kom til jorden med en guddommelig bestemt misjon for å
dø for menneskehetens forløsning. Jesus Kristus er i bokstavelig
forstand Guds Sønn, den Enbårne i kjødet. Han er vår Forløser,
og vi tilber ham, og vi priser Gud for hvert menneske på jordens
overflate som tilber vår Herre og Mester som verdens Forløser.10

Fra begynnelsen av vår tidsregning opp til i dag har Gud vår
Fader, til forskjellige tider, både ved sin egen røst og ved sine
inspirerte profeters røst forkynt at han ville sende sin enbårne
Sønn til jorden, slik at menneskene gjennom ham, i kraft av opp-
standelsen, som vår Herre var førstegrøden av, kan bli forløst fra
døden, som alt kjød er underlagt. Og ved lydighet mot loven om
et rettskaffent liv, som han forkynte og var et eksempel på, kan
menneskene bli renset fra sine egne synder og bli arvinger til
himmelens rike.11

Vår Herre Kristi fødsel var mer enn en episode, det var en
epoke i verdens historie som profeter hadde sett frem til, som
diktere hadde sunget om, og da engler forente sine røster med
jordens mennesker for å prise Gud. Det var den dagen som vår
Fader i himmelen hadde fastsatt og forutordinert, da han ville til-
kjennegi seg for sine barn som er her på jorden, i sin enbårne
Sønns skikkelse…

Han kom for at menneskene kunne se og kjenne Gud slik han
er, for han bar vitnesbyrd om at den som hadde sett ham, hadde
sett Faderen, for han var avbildet av hans vesen [se Johannes
14:7-9, Hebreerne 1:3].
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Han kom for å forklare oss hvordan Gud er, og ved eksempel
og forskrift pekte han ut den veien som vil føre oss tilbake til
hans nærhet hvis vi går på den. Han kom for å bryte dødens bånd
som menneskene var bundet med, og muliggjorde oppstan-
delsen, hvorved graven berøves sin seier og døden sin brodd.12

I sitt guddommelige virke forkynte Herren evangeliet, og som
dødelig var han et forbilde for oss på et fullkomment menneske.

Evangeliet er en plan som veileder menneskene i deres
omgang med hverandre på jorden, og som rettleder dem i deres
åndelige liv med det mål for øyet at de kan bli frelst og opphøyet
i den kommende verden.13

I løpet av den korte tiden han var på jorden, organiserte han
sin kirke, valgte tolv apostler og, med Peter som deres overhode,
overdro han prestedømmets nøkler til dem. Og han forklarte
dem sin kirkes organisasjon og sitt evangeliums læresetninger,
og ved lydighet mot disse kan menneskene bli forløst og bragt
tilbake til Guds nærhet.14

Jesu Kristi liv, han som ble født i en stall, svøpt i en krybbe og
dømt til å dø mellom to røvere, var i menneskers øyne et av de
mest mislykkede liv, men vår Herre og Mester kom til jorden ikke
for å gjøre sin vilje, men sin Faders vilje, og han lyktes i å opp-
fylle sin misjon. Han har seiret over død, helvete og grav og har
gjort seg fortjent til en trone ved sin Faders høyre hånd.15

«Vi tror at hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi
forsoning ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser.» [3.
trosartikkel.]

Vi tror at Kristus, som ble guddommelig unnfanget, ble født av
en kvinne, at han levde på jorden, at han ble korsfestet, at han
døde da hans ånd forlot hans legeme, og ble begravet, og at han
oppsto den tredje dag da hans ånd og legeme ble gjenforenet…

Vi vitner om at menn [Joseph Smith og Sidney Rigdon] som
Jesus kom til da han fullførte organiseringen av sin kirke, har
etterlatt oss følgende opptegnelse over dette storslagne syn:

«Og mens vi mediterte over dette, rørte Herren ved vår for-
stands øyne og de ble opplatt og Herrens herlighet lyste om oss.
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Og vi så Sønnens herlighet ved Faderens høyre hånd, og mot-
tok av hans fylde;

og så de hellige engler, og dem som er helliggjort for hans
trone, tilbe Gud, og Lammet, og de tilber ham for evig og alltid.

Og nu, efter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette
vitnesbyrd som vi gir om han, det siste av dem alle: At han lever!

For vi så ham, ja ved Guds høyre hånd, og vi hørte røsten idet
den vitnet om at han er Faderens Enbårne –

At ved ham, og gjennom ham, og av ham, er verdener og var
verdener skapt og deres innbyggere er født sønner og døtre av
Gud.» [L&p 76:19–24.]

…Vi tilføyer vårt eget ydmyke vitnesbyrd: at Gud lever, at Jesus
er Kristus, at han er en oppstanden person, og at alle menn,
kvinner og barn som noensinne har levd, skal komme frem fra
graven som oppstandne personer, slik han gjorde, ja, slik Kristus
er en oppstanden person – de rettferdige til et liv i stor glede og
evig fremgang.16

Jeg fryder meg over å vite at Jesus er verdens Forløser, vår
eldre bror, og at hans navn, og hans navn alene, er det eneste
under himmelen hvorved vi kan oppnå frelse og komme tilbake
og bo hos vår himmelske Fader og vår Frelser og våre kjære som
har gått foran oss.17

Gjennom sin forsoning tilbyr Frelseren oss varig fred, 
trøst og glede.

Ved å etterleve Kristi evangelium og ved den glede vi opple-
ver i tjeneste for hans sak, finner vi den eneste fred som varer
for alltid.

Jesus sa til menneskemengden:

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil
gi dere hvile!

Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og
ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.

For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.» [Matteus 11:28-30.]

Mens de feiret påske, sa han til sine apostler:
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«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som ver-
den gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!»
[Johannes 14:27.]

Hans fred vil gi oss lindring, forbinde vårt sønderknuste
hjerte, fjerne vårt hat, gi oss en kjærlighet til våre medmennes-
ker som vil fylle vår sjel med ro og lykke.

Hans budskap og hans forsonings velsignelser når til de fjer-
neste strøk av jorden, de er tilgjengelige på de ytterste steder.
Hvor menneskene enn ferdes, kan han nåes. Der han er, der kan
også Den hellige ånd finnes, med dens frukt av «kjærlighet,
glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet».
[Galaterne 5:22.]

Han vil være vår trøst og lindring, vår veileder og rådgiver, vår
frelse og opphøyelse, for «det finnes ikke noe annet navn under
himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved».
[Apostlenes gjerninger 4:12.]

Fra hans guddommelige visdom kommer evig sannhet: «For
hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar
skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin
sjel?» [Matteus 16:26.] «Guds rike består jo ikke i mat og drikke,
men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd,» sa
Paulus. [Se Romerbrevet 14:17.]

Like før Jesus holdt sin yppersteprestelige bønn [se Johannes
17], sa han til apostlene: «Dette har jeg talt til dere for at dere
skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimo-
dige! Jeg har overvunnet verden.» [Johannes 16:33.]18

Jesus Kristus lever og leder sin kirke i dag.

Jesus Kristus er den levende Guds Sønn… Vi forkynner for
hele verden at vi vet han lever.19

Kirken er . . . et underlig og forunderlig verk. Det finnes ikke
dens like i hele verden, for Jesus Kristus, Guds Sønn, opprettet
den og er dens overhode.20

Jesus er Kristus, og han er hjørnestenen i dette store verk –
han leder det, og han vil fortsette å lede det.21
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Vi vitner om at Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus har
vist seg i vår tid for profeten Joseph Smith for igjen å opprette
sin kirke, som aldri igjen skal rives ned, og at himmelske sende-
bud har gjengitt hans prestedømme og dets hellige myndighet.22

Jeg har hatt usigelig glede av å heve min røst og bære vitnes-
byrd for dem som jeg har kommet i kontakt med, om at jeg vet
at Gud lever, at jeg vet at Jesus er Kristus, verdens Frelser, men-
neskehetens Forløser, og at jeg vet at Joseph Smith var og er den
sanne og levende Guds profet, at jeg har et varig vitnesbyrd om
at Brigham Young var den levende Guds utvalgte redskap, at
John Taylor, Wilford Woodruff og Lorenzo Snow var og at Joseph
F. Smith i dag er den levende Guds representanter og Guds tale-
rør her på jorden. [President Grant bar dette vitnesbyrdet 4.
oktober 1918, ca. syv uker før han etterfulgte Joseph F. Smith
som Kirkens president.]23

Vi appellerer til verdens folk om å komme til Kristus. Gjennom
ham kommer forløsning til alle som påtar seg hans navn og hol-
der budene han har gitt. Vi bærer vitnesbyrd om at evangeliets
fylde er gjengitt, at hans kirke er opprettet og vil fortsette å bre
seg ut inntil fred skal herske blant menneskene og hans rike
kommer og hans vilje vil skje på jorden som den skjer i himme-
len. O Herre, måtte du fremskynde denne strålende dag.24

Forslag til studium og drøftelse

• Hvorfor er tro på vår himmelske Fader og Jesus Kristus «det
verden trenger i dag mer enn alt annet»? Hvilke verdslige inn-
flytelser kan underminere menneskers tro på Jesus Kristus
som Guds Sønn? Hva kan vi gjøre for å styrke vår tro på
Frelseren?

• Hvor utslagsgivende har ditt vitnesbyrd om Frelseren vært i
ditt daglige liv? Hvordan gir det å vite at Frelseren seiret over
all motgang, deg håp når du har det vanskelig?

• Hvorfor kom Jesus Kristus til jorden? Hvordan kan vi bedre
hjelpe Herren i hans hensikter?



221

K A P I T T E L  2 4

• Hvordan vitner Kirkens fremgang om at Jesu Kristi misjon fort-
setter? Hvordan får du en større iver etter å delta i Guds rike
fordi du vet at Kristus selv er overhode for Kirken?

• Hvordan kan vår forståelse av Frelserens misjon påvirke vår
omgang med personer som ikke deler vår tro?
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A

Alkohol, konsekvenser av å drikke, 183,
187-188. Se også Visdomsordet

Arbeid

behager Herren, 108

del av Jesu Kristi evangelium, 
108-110

et livslangt ansvar, 111-112

for å hjelpe dem som har kommet på
avveier, 36-38

hjelper oss å være selvhjulpne, 
110-112

mangel på, ødelegger helse, 111

nødvendig for fremgang, 34-36, 108,
109-111

undervis de unge om betydningen,
105

B

Barn. Se også Foreldre, Undervisning

foreldres ansvar å undervise, 122,
194-198, 199-200

Kirkens læreres plikter overfor, 
198-199

lærer av andres eksempel, 122, 172,
200-201

mann og hustru befalt å få, 197-198

Bennett, Frances Grant (datter), XV,
XVI, XVIII, 194

Bidrag. Se Fasteoffer, Tiende

Bud og befalinger, forbereder oss til å
bo hos Gud, 27-29. Se også Lydighet

Bønn

anerkjenn og søk Guds vilje i, 45-46

familiebønn, 171-173

fører til åpenbaring, 62, 170

hindrer oss i å bli stolte, 169-170

hjelper oss å adlyde Visdomsordet,
189

i alt vi gjør, 169-170

nødvendig for åndelig styrke, 
170-171

på Kirkens møter, hjelper oss å
undervise og lære ved Ånden, 7-8

utvikler takknemlighet, 171-172

vår himmelske Fader besvarer, 45-46,
170-172

C

Cannon, George Q., VIII, XIX, 12

Cannon, Lucy Grant (datter), XV-XVI,
XVIII, 41, 133-134, 141

Cardston Alberta tempel, innviet av
president Grant, IV, XXII

D

De dødes forløsning, en hovedhensikt
med gjenopprettelsen, 57. Se også

Slektshistorisk arbeid, Tempelarbeid

Den hellige ånd. Se også Åpenbaring,
Vitnesbyrd

fører til vitnesbyrd, 60-61

inspirasjon fra, kommer når vi gjør
vår plikt, 25, 75, 177-178

trekker seg bort fra den ulydige, 26,
178-180

trekker seg tilbake når vi ikke ber,
171

Den hellige ånds gave

forbered barn til å motta, 195-196
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motta Den hellige ånd som en stadig
ledsager, 177-178

Den store depresjonen, XXII, 151

Det aronske prestedømme, gjengivelsen
av, 16, 65, 97-98

Det melkisedekske prestedømme, 
gjengivelsen av, 16, 65, 97, 97-98

Død

en del av Faderens plan, 45-46

ikke slutten på tilværelsen, 42-47

midlertidig adskillelse fra familie, 43

oppstandelse fra, 43-44, 217-219

våre kjæres, aksepter Guds vilje ved,
44-46

våre kjæres, finn trøst ved, 41-47

Dåp, forbered barn til, 195-196

E

Eksempel

barn lærer av, 122, 172, 199-200

dårlig, kan bringe enkeltpersoner 
og Kirken i vanry, 90-91

godt, skinner som et lys, 91-92

Kirkens medlemmers, påvirker
Kirkens omdømme, 89-90

misjonærarbeid ved, 92-94

Ekteskap, evig

dets pakter styrker familier, 51

viktigheten av å gifte seg i templet,
51-52

Elijah, beseglingsnøklene gjengitt ved,
49-52

Elijah, hans ånd, 52

Evangeliet

er et budskap om tilgivelse, 141-144

er livets og frelsens plan, 18, 21, 29,
42, 49, 82-83, 84, 205, 209, 210,
217

gir trøst når våre kjære dør, 42-44

forståelse av det gjør oss villige til å
ofre, 21-22

Evangeliets gjengivelse

frukter av, vitner om Joseph Smiths
misjon, 17-19

Joseph Smiths rolle i, 13-19

Evig ekteskap. Se Ekteskap, evig

Evig liv

bli værende på veien til, 27-29, 34-36

holde budene fører til, 27-29

kommer gjennom Jesus Kristus, 
216-218

F

Fader i himmelen. Se Gud Faderen

Familie. Se Barn, Fedre, Mødre,
Foreldre, Undervisning

Familiebønn, 172-173

Fasteoffer, 117, 119, 122. Se også

Finanser, Tiende

Fedre, 196. Se også Barn, Familie,
Foreldre

Finanser. Se også Gjeld, Fasteoffer,
Tiende

farer i forbindelse med gjeld, 117,
118-119

lykkes i, påvirkes av lydighet mot
Visdomsordet, 187

vær generøs med, 122-123

Forbedring, søke å forbedre oss selv
istedenfor andre, 143, 147-149

Foreldre. Se også Barn, Familie, Fedre,
Mødre

ansvarlige for å undervise barn, 
194-198

får hjelp av Kirkens ledere og lærere,
198-199

må være et godt eksempel, 199-200

Forkynn evangeliet. Se Misjonærarbeid.

Frafall

personlig, vær på vakt mot, 25-26,
169-172

universelt, 14-15
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Fred

gjennom Jesu Kristi forsoning, 
218-219

Kirken bidrar til, 207

når våre kjære dør, 41-47

ved å adlyde Visdomsordet, 187

ved å lære om Frelseren, 215

ved å leve innenfor rammen av våre
midler, 117

Frelse, arbeide for vår egen, 36, 198. 
Se også Evig liv

Første syn. Se også Smith, Joseph

dets storhet og enkelhet, 15

markerte innledningen til den siste
evangelieutdeling, 16

G

Genealogi. Se Slektshistorisk arbeid,
Tempelarbeid

Gjeld

Heber J. Grants innsats for å kvitte
seg med, XIV, 115, 117

nedslående virkninger av, 117

trelldom, 117

Glede

Jesu Kristi forsoning gir, 218-219

siste-dagers-hellige pionerers, 127

ved å adlyde Visdomsordet, 187

ved å bære vitnesbyrd, 11, 61, 220

ved å betale tiende, 120

ved å holde budene, 180

ved å lære om evangeliet, 1, 169

ved å lære om Frelseren, 215

ved å tilgi andre, 143-147

ved å tjene, 40, 138-139

ved å undervise i evangeliet, 1, 8-9

ved å undervise våre barn, 196

ved bønn, 172

ved misjonærarbeid, 82-83

vår himmelske Faders, ved å ønske
de rettferdige velkommen hjem, 44

Grant, Daniel Wells (sønn), 41

Grant, Emily Wells (hustru), 41

Grant, Fred (halvbror), 11, 12-13

Grant, Heber J.

som apostel, XIX-XX

anstrengelser for å kvitte seg med
gjeld, XIV, 115, 117-118

ber sammen med Brigham Youngs
familie, 167

bidrar til bygging av Salt Lake tempel,
49

blir dyktig i skrivekunst, 107-108

deltar i offentlig sammenheng, 151

får et vitnesbyrd om Joseph Smith, 
3, 11

forbedrer seg innen baseball, 31-32

forplikter seg til å bekjempe virk-
ningene av alkohol og tobakk i 
verden, 183

gifter seg i templet, 51-52, 193

gir prestedømsvelsignelser for å 
helbrede, 95, 98-99, 97-98

grunn til å fortelle om personlige
erfaringer, 105, 107

hans eksempel, 87

hans forretningsvirksomhet, XII-XIV,
107-108, 109-110

hans generøsitet, XIV-XV, 133-135,
136-138

hans kjærlighet til Herren, 213, 216

hans kjærlighet til moren, XI-XII,
XIII, XVIII, 59, 105, 193

hans kjærlighet til tempelarbeid
og slektshistorisk arbeid, 50

hans liv, spart ved lydighet mot
Visdomsordet, 184-185

hans sorg ved kjæres død, 41-43

hans tro på bønnens makt, 167
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hans utholdenhet, XII, 31-33, 105,
107-108, 110-111, 154, 161

hjelper sin gjenstridige halvbror, 11,
12-13

innvier templer, IX, XXII

iverksetter Kirkens velferdsprogram,
XXIII-XXIV

lærer å arbeide i ungdommen, XII,
31-32, 105, 107-108, 110-111

lærer å synge, 33, 159, 161, 163

lærer å være tilgivende, 143-155

nøt godt av farens omdømme, 
200-201

omgang med andre Kirkens presi-
denter X-XI, 67-68

samarbeider med sin hustru for å
finne slektshistoriske opplysninger,
54-57

samles ukentlig i templet med fami-
lien, 51

som ektemann, XVIII

som far, XV-XVI, XVIII, 133-134, 194

som Kirkens president, XX-XXV

som misjonspresident, XX, 79

som sønn, XI-XIII, XVIII, 105

som stavspresident, XIX

styrker sitt vitnesbyrd som barn, 59

tjeneste for andre, XIV-XV, XVIII, 
133-135, 136-137

uttrykker takknemlighet for dem som
underviste ham i oppveksten, 193

Grant, Heber Stringham (sønn), 41-42

Grant, Jedediah Morgan (far), XI, 41,
125, 126, 200

Grant, Lucy Stringham (hustru), 41-42

Grant, Rachel Ridgeway Ivins (mor), 
XI-XII, XIII, XVIII, 11, 41, 59, 105, 193

Gud Faderen

besøkte Joseph Smith, 15-16, 213,
214-215

besvarer bønner, 45-46, 169-173

gjenopprettelsens opphavsmann, 17

komme tilbake til hans nærhet, 27-29

H

Himmelske Fader. Se Gud Faderen

Hinckley, Gordon B., XI, 80

Hjem. Se Barn, Fedre, Mødre, Foreldre,
Undervisning

Holde ut til enden. Se Utholdenhet

J

Japan

den første misjonen åpnes, XX, 79

Kirkens fremgang i, 79-80

Jesu Kristi forsoning Se også Jesus
Kristus

bringer fred og glede, 218-219

forløser alle fra døden, 216-218

sørger for evig liv for de trofaste,
216-218

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

delta i dens verk, 209-210

dens fremgang, 203-210

dens guddommelige fremtid, 205-206,
210

dens misjon, 206-207

dens omdømme hviler på medlem-
menes skuldre, 89-90

intet kan stanse dens fremgang, 
208-209

profetier om, 207-210

Jesus Kristus Se også Jesu Kristi forso-
ning

besøkte Joseph Smith, 15-16, 213,
215-216

fødsel, 217

Guds Sønn i bokstavelig forstand, 13,
215-216, 217, 218

hans læresetninger, 217-218
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historien om ham er alltid som ny, 214

jordisk misjon, 216-218

korsfestelse, 216, 217

leder Kirken i dag, 219-220

nødvendig å tro på, 213

opprettet Kirken, 217

oppstandelse, 217-218

siste-dagers-helliges vitnesbyrd om,
213

verdens forskjellige syn på, 215

Jordelivet, en skole for å forberede oss
til å bo hos Gud, 27

Joseph Smith. Se Smith, Joseph

K

Kaffe, 183, 188, 189-190. Se også

Visdomsordet

Kirkens ledere. Se også Profeter

bistår foreldre, 198-199

velsignelser ved å følge, 67-69, 75-77

Kirkens møter

bønn på, 8

salmesang på, 161, 163

Kirkens presidenter, X-XI, 67-76.
Se også Profeter

Kjærlighet

fører til Kristus-lignende tjeneste,
136

får oss til å dele evangeliet med
andre, 80-82

motiverer oss til å holde budene, 
22-23

«Kom, hellige»

president Grants kjæreste salme, 125

lærdommer i salmen, 125-131

Krig, XXII, 151, 155

Kyskhet, bruk av alkohol og tobakk kan
føre til tap av, 183, 188

L

Lydighet

beskytter oss mot motstanderen, 
25-27, 36-37

et uttrykk for vår kjærlighet til Gud,
22-24

forbereder oss til å bo hos Gud, 
27-29

gjør det mulig for oss å ha samfunn
med Gud, 25-26

Heber J. Grants hovedbudskap, 23

hjelper oss å overvinne hindringer,
25

nødvendig for frelse, 27-29, 36

privilegium istedenfor offer, 24

styrker vitnesbyrd, 24, 61-62

Lykke. Se Glede

Lærere. Se også Undervisning

ber om at Herren må inspirere, 8-9

bistår foreldre, 198-199

innflytelse på den unge Heber J.
Grant, 1, 3, 11, 193

M

Maeser, Karl G., 37-38, 84-85

Misjonærarbeid. Se også Misjonærer

eksemplets betydning i, 92-93

gir oss sann glede, 82-83

krever offer, 80-82

må utføres ved Åndens kraft, 84-86

vår plikt og vårt privilegium, 80-82

viser kjærlighet til Herren og våre
medmennesker, 80-82

Misjonærer. Se også Misjonærarbeid

må vedbli i troen når de kommer
hjem, 179-180

skulle synge salmer, 164-165

styrker sitt vitnesbyrd når de undervi-
ser, 64
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Mormons bok

Heber J. Grant får et vitnesbyrd om,
59

Joseph Smith frembragte, 17-18

vår beste misjonær, 17

Motløshet, overvinn, 35, 37

Musikk. Se Salmer, Sang

Mødre, 197. Se også Barn, Familie,
Foreldre

N

Narkotika, 183. Se også Visdomsordet

Nephi, hans eksempel, XXI, 35

Nestekjærlighet

alle skulle være fylt av, 136

kommer til uttrykk når vi tilgir andre,
143-144, 146-149

prestedømsbærere må ha, 100-101

å holde budene bidrar til at vi fylles
av, 24

O

Offer

av timelige interesser for å gjøre 
tempelarbeid, 49, 51-52

gir belønning i tid og evighet, 51

Omvendelse, 37

Opphøyelse. Se Evig liv

Oppstandelse, 43-44, 217-219

P

Pakter

inngått i templet, minnes, 75-76

tempelekteskapets, styrker familier.
51

Personlige erfaringer, grunn til å for-
telle om, 105, 187

Personlig åpenbaring. Se Åpenbaring

Pionerer. Se «Kom, hellige»

Plikt

dagens, forbereder oss til morgenda-
gens arbeid, 109

den eneste sikre vei, 29

gjøre sin, hjelper oss å bli tilgitt, 147

Gud gir oss styrke til å gjøre vår, 
35-36

unnlate å gjøre sin, får Ånden til å
trekke seg bort, 26

å be, 170-171

å dele evangeliet med andre, 80-82

å forløse våre avdøde slektninger, 53

å søke og følge Herrens vilje, 24,
178-180

å sørge for livets nødvendigheter til
våre familier, 121

å støtte landets lov, 153-155

å undervise i evangeliet ved Ånden,
5-6

å undervise om enkle prinsipper i
evangeliet, 4-5

å undervise våre barn, 194-201

å være et rettferdig eksempel, 91-92

Prestedømme

dets helbredende kraft, 95, 97-98

dets ordinanser, 97

gjengivelsen av, 16, 65, 95, 97-98

rettferdig utøvelse av, 99-100

Profeter

kalt av Herren, 70-73

veiledes ved åpenbaring for å gagne
Kirken, 67-69

velsignelser ved å følge, 67-69, 75-77

S

Salmer. Se også Sang

er bønn til Herren, 161-165

skulle brukes hjemme og i kirken,
161, 162, 163
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øver fredelig innflytelse på oss, 
162-165

Sang. Se også Salmer

er en storartet del av tilbedelse, 161

i hjemmet, 162-163

kan være en bønn til Herren, 161-162

unngå sanger som har falsk lære, 162

Satan, kan ikke lede oss på avveier hvis
vi gjør vår plikt, 25-27, 37

Selvhjulpenhet, 110-111

Slektshistorisk arbeid Se også De dødes
forløsning, Tempelarbeid

motta Herrens hjelp i, 54-57

utbredt ønske om å lære om forfedre,
52

verdien av opptegnelser over forfedre,
53

Smith, Joseph

Det første syn, 15-16, 210, 214-215

evangeliet gjengitt gjennom, 13-19

kalt av Gud, 70

mottok åpenbaring om prestedømmet
i fengsel, 100-102

profeterte at de hellige ville bli drevet
til Rocky Mountains, 206-207

vitnesbyrd om, nødvendig for et 
vitnesbyrd om evangeliet, 14-16

vitnet om Jesus Kristus, 217-218

Smith, Joseph F., X, XX, 73, 74, 75,
112, 115

Snow, Lorenzo, X, 71-72, 73, 74, 75, 112

Stemme, 155

Styresett

skulle baseres på moralske prinsip-
per, 156-157

støtte til lokale myndigheter, 153-155

valg av gode ledere, 155

Suksess

definisjon av sann, 27-28, 118, 121

oppskrift på, 34, 108

T

Taylor, John, X, XIX, 70-71, 73, 74, 75,
112, 144-147, 163-164

Te, 183, 188. Se også Visdomsordet

Tempelarbeid. Se også Slektshistorisk
arbeid, De dødes forløsning

bygging av templer, XXII, 18, 49,
203, 204

de dødes forløsning, 49, 53, 54, 57,
217

ta tid til, 52-53

viktighet av tempelekteskap, 51-52,
193

Tiende. Se også Fasteoffer, Finanser

ærlig tiende fører til økonomisk sik-
kerhet, 118-121

å betale ærlig, gir fred og glede, 
120-121

Tilgivelse

bringer glede og fred, 144-147

en vesentlig del av evangeliet, 
141-144

et uttrykk for kjærlighet, 147-148

krever at man unngår å finne feil,
147-149

Tjeneste

et uttrykk for vår kjærlighet til
Herren og våre medmennesker,
136

nøkkelen til lykke i livet, 138-139

oppløfter og oppmuntrer andre, 137

utholdenhet i, 37-39

Tobakk, 183, 188. Se også

Visdomsordet

Tro

de siste-dagers-helliges pionerers,
125-133

en gave fra Gud, 75, 199

hjelper oss når kjære dør, 42-47
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på Gud Faderen og Jesus Kristus,
stort behov for, 213

styrkes når vi gjør vår plikt, 25, 213

undervis barn om, 122, 194-196, 209

uten gjerninger, er død, 23, 35, 93,
108, 120

vise, ved vårt liv, 92-93

Trøst

evangeliets prinsipper kan bringe, 4,
42-44

forsoningen bringer, 218-219

fra Mormons bok, 59

motta, når kjære dør, 41-47

som svar på bønn, 171

ved å adlyde Visdomsordet, 187

U

Undervisning. Se også Lærere

foreldres ansvar, 194-198, 199-200

grunnleggende prinsipper i evange-
liet, 4-5

ved Ånden, 1, 3, 5-6, 8-9, 84-85, 199,
200

ved eksempel, 87, 92-93, 122, 172,
200-201

USAs grunnlov, innstiftet av Gud, 151

Utholdenhet

hjelper oss å nå verdifulle mål, 31-34

holder oss på veien til evig liv, 34-37

nødvendig for å hjelpe andre, 37-38

V

Velferdsprogram, XXIII-XXIV, 111-112

Visdomsordet

alle siste-dagers-hellige kan holde,
188-189

be om hjelp til å adlyde, 190

definisjon av, 183

et brev fra Herren, 188

Heber J. Grants liv spart fordi han
adlød, 184-185

Heber J. Grants løfte om å bekjempe
alkohol og tobakk, 183

livets helselov, 185-188

lydighet mot, gir timelige og åndelige
velsignelser, 184-185

ulydighet mot, svekker oss fysisk og
åndelig, 187-188

Vitnesbyrd. Se også Den hellige ånd,
Åpenbaring

gir oss mot og styrke, 64-65

kommer ved Den hellige ånds kraft,
60-61

mottas og styrkes gjennom trofast-
het, 25, 61-62, 195

som svar på bønn, 17, 62

styrkes når det deles med andre, 
62-64

utvikling av Heber J. Grants, 59

W

Widtsoe, John A., taler om Heber J.
Grant, 87, 135-136, 215

Woodruff, Wilford, XX, 67-69, 71, 73,
74, 75, 112-113, 207

Y

Ydmykhet

bønn hjelper oss å bli fylt med, 
169-170

foreldres behov for, når de undervi-
ser barn, 200

fører til større tro, 26

hjelper lærere å motta inspirasjon, 6

hjelper oss å motta velsignelser fra
Gud, 24

å betale tiende og offergaver hjelper
oss å utvikle, 122

Young, Brigham, X, 66-67, 70, 73, 74,
75, 110-111, 129, 163, 167
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Æ

Ærlighet

en nødvendig egenskap for landets
ledere, 155

Heber J. Grant kjent for sin, XIII-XIV,
XXV

i bønn, 169-172

mht. å betale tiende og offergaver,
XIX, XXI, 25, 26, 76, 118, 119-122

vær et eksempel på, 90, 92-93, 135,

Å

Ånd, Den hellige. Se Den hellige ånd

Åndelige gaver. Se Åndens gaver

Åndens gaver, 83-85, 95, 97-98, 177

Åpenbaring. Se også Vitnesbyrd

for å hjelpe oss å kjenne Herrens
vilje med oss, 180-181

for å veilede oss i vårt ansvar, 177

kommer ofte som en stille, lav røst,
177

krav for å motta, 177-180
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