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Innledning

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum har inn-
ført serien Læresetninger fra Kirkens presidenter for å hjelpe deg
å få en dypere forståelse av det gjengitte evangelium og holde deg
nærmere Herren ved hjelp av læresetninger fra profeter i de siste
dager. Etter hvert som Kirken utgir flere bøker i denne serien, vil
du bygge opp en samling oppslagsbøker i evangeliet til bruk i
hjemmet.

Denne boken inneholder president Wilford Woodruffs læreset-
ninger. Han var Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges president
fra april 1889 til september 1898.

Personlig studium

Søk Åndens inspirasjon når du studerer president Wilford
Woodruffs læresetninger. Husk Nephis inspirerte løfte: «Den som
søker flittig, skal finne, og Guds mysterier skal foldes ut for dem
ved Den Hellige Ånds kraft» (1. Nephi 10:19).

I slutten av hvert kapittel vil du finne «Forslag til studium og
drøftelse». Disse spørsmålene, ideene og skriftstedhenvisningene
vil hjelpe deg å forstå og anvende president Woodruffs ord.
Overvei om du vil gjennomgå dem før du leser kapitlet. Tenk også
gjennom følgende spørsmål mens du studerer:

• Hvilket prinsipp underviser president Woodruff om? Hva kan
jeg lære av dette?

• Hvordan kan president Woodruffs læresetninger hjelpe meg
personlig? Hvordan kan disse læresetningene hjelpe meg i mine
ansvarsoppgaver hjemme og i Kirken?

• Hva skulle jeg gjøre som følge av det jeg har lært?
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Hvordan undervise fra denne boken

Hvis du underviser i Hjelpeforeningen, eldstenes quorum eller
høyprestenes gruppe, får du anledning til å undervise fra denne
boken. Følgende retningslinjer vil være til hjelp.

Fokuser på president Woodruffs 
ord og Skriftene

Herren har befalt at vi ikke skal under-
vise i noe «annet enn det som profeter og
apostler har skrevet og det som læres
dem av Trøsteren gjennom troens bønn»
(L&p 52:9).

Kanskje du til tider blir fristet til å
legge denne boken til side og utarbeide
leksjoner fra annet materiell. Men ditt
oppdrag går ut på å hjelpe andre å lære
evangeliet ved hjelp av president

Woodruffs ord og Skriftene. Konsentrer hver leksjon om sitatene i
denne boken og de tilhørende skriftstedene i slutten av hvert
kapittel. Bruk en betydelig del av leksjonstiden til å lese og drøfte
president Woodruffs ord.

Oppfordre klassemedlemmene til å studere kapitlene før
søndagens møter og ta med seg boken til kirken. Når de leser
på forhånd, vil de være bedre forberedt til å delta og oppbygge
hverandre.

Søk Den hellige ånds veiledning

Når du ber om hjelp og forbereder deg flittig, vil Den hellige ånd
lede deg i arbeidet (se Alma 17:2-3, L&p 11:21, 42:14, 88:77-78).
Ved en stille, lav røst i ditt sinn og hjerte vil han hjelpe deg å velge
de sitatene fra boken som vil motivere andre til å lære og etterleve
evangeliet.

Be om at Ånden vil påvirke dine ord og klassens drøftelse når
du underviser. Nephi sa: «Når et menneske taler ved Den Hellige
Ånds kraft, fører Den Hellige Ånds kraft det inn i menneskenes
barns hjerter» (2. Nephi 33:1, se også L&p 50:13-22).
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Lag et leksjonsutkast

Når Ånden gir deg ideer du kan benytte i undervisningen, bør
du skrive dem ned så du ikke glemmer dem. Før du underviser,
lager du et skriftlig utkast for å organisere ideene til en leksjons-
plan. Overvei å bruke denne enkle firetrinns-metoden:

1. Studer kapitlet. Les kapitlet for å bli kjent med president
Woodruffs læresetninger. Følg rådene under «Personlig stu-
dium» på side V.

2. Velg ved hjelp av bønn de uttalelsene som vil være mest nyt-
tige for dem du underviser. Studer kapitlet minst én gang til.
Gjennomgå undertitlene i fet skrift. De belyser prinsippene
du skulle undervise om. Be Herren veilede deg til å velge de
uttalelsene som best vil hjelpe medlemmene å lære disse prin-
sippene og anvende dem. Fordi hvert kapittel inneholder mer
enn du kan dekke i en klasseperiode, skulle du ikke føle deg
forpliktet til å undervise om alle prinsippene eller bruke alle
uttalelsene.

3. Avgjør hvordan du vil gjennomgå uttalelsene. Når du har valgt
uttalelser, er du klar til å planlegge hvordan du vil gjennomgå
dem i klassen. Søk ydmykt Åndens veiledning når du gjør dette.
Se etter «Forslag til studium og undervisning» i slutten av kapit-
let. Husk at din undervisning skulle hjelpe medlemmene å for-
stå, drøfte og anvende president Woodruffs ord.

4. Skriv et utkast for å organisere ideene. Et kort skriftlig utkast
vil hjelpe deg å organisere dine ideer og lede leksjonen.
Utkastet skulle inneholde tre hoveddeler:

• Innledning. Forbered en kort innledning for å hjelpe med-
lemmene å rette oppmerksomheten mot president Woodruffs
ord.

• Drøftelse av president Woodruffs læresetninger. Skriv hvor-
dan du planlegger å gjennomgå uttalelsene du har valgt. Du
kan gjerne organisere denne delen av utkastet ifølge prinsip-
pene i kapitlets undertitler i fet skrift.

• Konklusjon. Forbered deg til å gi en kort oppsummering av
prinsippene dere har drøftet, og bær vitnesbyrd om dem. Du
kan også planlegge å oppfordre andre til å bære vitnesbyrd.
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Led oppbyggende drøftelser

Herren åpenbarte prinsipper for
effektiv undervisning da han sa: «Velg en
lærer blant dere, og la ikke alle tale på
én gang, men la én tale om gangen og la
alle lytte til det han sier, slik at når alle
har talt, kan alle være oppbygget av alle,
og for at alle kan få det samme privile-
gium» (L&p 88:122). Følgende retnings-
linjer kan hjelpe deg å oppmuntre til og
lede oppbyggende drøftelser:

• Søk Den hellige ånds veiledning. Han kan tilskynde deg til å
stille spesielle spørsmål eller få med spesielle personer i drøf-
telsen.

• Hjelp deltakerne å fokusere på president Woodruffs læreset-
ninger. Be dem lese hans ord for å få i gang drøftelse og besvare
spørsmål. Få høflig samtalen på rett spor igjen hvis den begyn-
ner å avvike fra emnet.

• Bær ofte vitnesbyrd om sannhetene som blir drøftet. Oppfordre
deltakerne til også å dele sine vitnesbyrd.

• Når det er aktuelt, kan du fortelle om erfaringer som er knyt-
tet til prinsippene i kapitlet. Oppmuntre andre til å fortelle om
erfaringer når Den hellige ånd tilskynder dem til å gjøre det.

• Ikke snakk for mye. Oppfordre andre til å komme med sine
tanker, stille spørsmål og undervise hverandre.

• Vær ikke redd for taushet etter at du har stilt et spørsmål.
Deltakerne trenger ofte tid til å tenke eller se i boken sin før de
forteller om tanker, vitnesbyrd og erfaringer.

• Vis takknemlighet for alle bidrag til samtalen. Lytt oppriktig,
og bestreb deg på å forstå deltakernes innlegg. Gi uttrykk for
takknemlighet for deres innsats.

• Når deltakerne kommer med flere ideer, kan du overveie å be
en eller annen skrive disse på tavlen.

• Ikke avbryt en god samtale i et forsøk på å dekke alt du har
forberedt. Det som er viktigst, er at deltakerne føler Åndens
innflytelse og en sterkere forpliktelse til å etterleve evangeliet.
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Gode spørsmål kan føre til ettertenksomhet, lærdom, drøftelse
og anvendelse. I slutten av hvert kapittel vil du finne nyttige spørs-
mål under «Forslag til studium og undervisning». Vis ofte til disse
spørsmålene. Etter behov kan du også lage egne spørsmål.
Forbered spørsmål som vil få medlemmene til å søke, analysere og
anvende president Woodruffs læresetninger, som vist nedenfor.

Søkende spørsmål vil motivere deltakerne til å lese og drøfte
president Woodruffs uttalelser. Du kan for eksempel si: «Hva
kan vi lære av president Woodruffs rettledning med hensyn til
å dele evangeliet med andre?»

Analyserende spørsmål vil få deltakerne til å grunne over pre-
sident Woodruffs læresetninger og gi dem større forståelse av
prinsipper i evangeliet. Etter at deltakere har besvart det
søkende spørsmålet ovenfor, kan du for eksempel spørre:
«Hvorfor følger det slik glede med misjonærarbeid?»

Spørsmål for anvendelse vil hjelpe deltakerne å se hvordan de
kan leve ifølge president Woodruffs læresetninger. Du kan for
eksempel spørre: «Kan dere nevne noen konkrete ting vi kan
gjøre for å dele evangeliet med andre?»

Kilder som siteres i boken

President Woodruffs læresetninger i denne boken er direkte
sitater fra hans taler, publiserte skrifter og dagbøker. I sitatene
fra hans dagbøker er tegnsetning, rettskrivning, store bokstaver
og avsnittinndeling modernisert. I andre sitater er tegnsetning,
rettskrivning, store bokstaver og avsnittinndeling i de opprinne-
lige kildene beholdt hvis det ikke har vært nødvendig å foreta
redaksjonelle eller typografiske endringer for å lette lesingen. Av
denne grunn vil du kunne oppdage mindre uoverensstemmelser
i teksten. Ordet evangelium er for eksempel skrevet med liten
forbokstav i noen sitater og med stor i andre.

Dessuten brukte president Woodruff ofte ord som menn, mann
eller menneskeheten om alle mennesker, både menn og kvinner.
Han brukte hyppig pronomenet han om begge kjønn. Dette var
vanlig på hans tid. Tross forskjellene mellom disse språkreglene
og språket i vår tid gjelder president Woodruffs læresetninger
både kvinner og menn.
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Historisk sammendrag

Denne boken er ingen historiebok, men snarere en samling av
prinsipper i evangeliet slik president Wilford Woodruff underviste
om dem. Følgende kronologiske oversikt gir en kort historisk bak-
grunn for disse læresetningene. Den utelater mange betydelige
hendelser i verdslig historie. Den utelater også mange viktige hen-
delser i president Woodruffs personlige liv, som ekteskap og bar-
nas fødsel og død.

1807, 1. mars Wilford Woodruff blir født i Farmington,
Hartford County, Connecticut, som sønn
av Beulah Thompson Woodruff og Aphek
Woodruff.

1808, 11. juni Hans mor dør 26 år gammel.

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

1821 Begynner å arbeide på et sagbruk.

1832 Flytter med sin bror Azmon og hans
hustru til Richland, Oswego County,
New York, der de kjøper en bondegård.

1833, 29. desember Hører for første gang om det gjengitte
evangelium på et møte ledet av to siste-
dagers-hellige misjonærer, eldstene Zera
Pulsipher og Elijah Cheney.

1833, 31. desember Blir døpt og bekreftet av Zera Pulsipher.

1834, 2. januar Ordinert til lærer av Zera Pulsipher.

1834, april Reiser til Kirtland, Ohio, der han treffer
profeten Joseph Smith.

1834, mai til juni Drar med Sions leir til delstaten Missouri.
Blir værende i Clay County, Missouri, for
å hjelpe de hellige der.
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1834, 5. november Ordinert til prest av Simeon Carter i Clay
County, Missouri.

1835, 13. januar Reiser fra Missouri på sin første heltids-
misjon, forkynner evangeliet i Arkansas
og Tennessee.

1835, 28. juni Ordinert til eldste av Warren Parrish i
nærheten av Memphis, Tennessee.

1836, 19. april Kalt til De syttis annet quorum.

1836, 31. mai Ordinert til sytti av David Patten.

1837, 3. januar Kalt til De syttis første quorum.

1837, 31. mai Reiser fra Kirtland, Ohio, for å utføre en
misjon på Fox Islands, utenfor kysten av
delstaten Maine.

1838, 8. juli Kalt til De tolv apostlers quorum ved en
åpenbaring til profeten Joseph Smith
(se L&p 118).

1839, 26. april Ordinert til apostel av Brigham Young på
tempeltomten i Far West, Missouri.

1839, 8. august Reiser på misjon til England.

1840 til 1841 Er misjonær i England. Bidro til å føre
ca. 2000 personer til dåp og bekreftelse.
Hjelper til med å sikre opphavsrett til
Mormons bok i London.

1841, 6. oktober Reiser tilbake til sin familie og andre
hellige i Nauvoo.

1841, 21. november Er vitne til de første dåp for de døde som
ble utført i dåpsrommet i Nauvoo tempel.

1843, juli til Er på misjon i øststatene og prøver å 
november samle inn penger til å fullføre oppfø-

ringen av Nauvoo tempel.

1844, mai til august Er på nok en misjon i øststatene i USA.

H I S T O R I S K  S A M M E N D R A G
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1844, 9. juli Hører at Joseph og Hyrum har lidd
martyrdøden, som fant sted 27. juni.

1844, 6. august Vender tilbake til Nauvoo sammen med
andre medlemmer av De tolvs quorum.

1844, 8. august Er tilstede på en konferanse hvor de
siste-dagers-hellige oppholder president
Brigham Young og De tolv apostlers
quorum som Kirkens ledere.

1844, 12. august Aksepterer et kall til å presidere over
Den europeiske misjon.

1846, april til mai Vender tilbake til Nauvoo og slutter
seg senere til de hellige på vandringen
vestover.

1847, 7. april Forlater Vinterkvarteret sammen med
det første pionerkompaniet med kurs
for Saltsjødalen.

1847, 24. juli Ankommer Great Salt Lake Valley.

1847 til 1850 Utfører flere oppdrag for å hjelpe de
hellige å utvandre til Salt Lake City fra
Vinterkvarteret og det østlige USA.

1856 til 1883 Er assistent til Kirkens historiker.

1877, 1. januar til Er den første president i St. George Utah
1884, 26. juni Tempel.

1877, 29. august Får vite at president Brigham Young er død
og reiser fra St. George til Salt Lake City.

1880, 10. oktober Oppholdt som president for De tolv
apostlers quorum under samme general-
konferanse som John Taylor blir oppholdt
som Kirkens president.

1882 De forente staters kongress vedtar
Edmunds lovforslag, som gjør flergifte
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lovstridig og forbyr polygamister å
stemme, inneha offentlige stillinger eller
sitte i jury.

1883 til 1889 Er Kirkens historiker.

1887, 19. februar De forente staters kongress vedtar
Edmunds-Tuckers lovforslag, en annen
antipolygamilov. Den gir de føderale
myndigheter rett til å konfiskere mye av
Kirkens faste eiendom. Lovforslaget blir
vedtatt som lov 3. mars 1887.

1887, 25. juli Blir seniorapostel og presiderende leder
for Kirken ved president John Taylors død.

1888, 17. mai Innvier Manti Utah tempel.

1889, 7. april Oppholdt som president for Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige.

1890, 24. september Etter åpenbaring fra Herren utsteder han
en erklæring om at de siste-dagers-hellige
skulle opphøre med å inngå polygame
ekteskap.

1890, 6. oktober Kirkens medlemmer som var tilstede
under generalkonferansen, støttet
enstemmig åpenbaringen president
Woodruff mottok angående flergifte.

1893, 6. april Innvier Salt Lake tempel.

1894, 13. november Overvåker opprettelsen av Genealogisk
forening i Utah.

1897, 1. mars Feirer sin 90. fødselsdag.

1898, 2. september Dør i San Francisco, California, etter kort
tids sykdom.
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Wilford Woodruffs 
liv og virke

Guds underverk skjer hver en dag, hans kraft er stor på jord. Vi
ser hans hånd i opprørt hav, i stormens sky hans spor.»1 Slik begyn-
ner president Wilford Woodruffs yndlingssalme, «God Moves i a
Mysterious Way».

«Han elsket [den salmen],» sa president Heber J. Grant, som var
apostel da Wilford Woodruff var Kirkens president. «Jeg er sikker
på at vi noen ganger sang den to ganger i måneden på våre ukent-
lige møter i templet, og det gikk svært sjelden en måned uten at
bror Woodruff ba oss synge den sangen. Han trodde på dette ver-
ket av hele sitt hjerte og hele sin sjel, og arbeidet av all den kraft
Gud ga ham for å fremme det.»2

Matthias F. Cowley, som også arbeidet sammen med president
Woodruff, sa: «Intet menneske i Kirken har vel noensinne følt ster-
kere sannheten i ordene “Gud går frem på en mirakuløs måte”
enn Wilford Woodruff. Han var så intenst åndelig, så fullstendig
hengiven i sin tjeneste for Gud, at han hele sitt liv mottok mira-
kuløse tilkjennegivelser av Guds hensikter i rikelig grad. Han
hadde aldri basert sin tro på mirakler, de bare bekreftet det han
trodde av hele sitt hjerte og underbygget hans oppfatning av lære-
setningene i Den hellige skrift.» 3

Som president Grant og bror Cowley sa, var president
Woodruffs yndlingssalme et passende motto for hans liv. Den
beskrev også den fremgang han var vitne til i Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige. Salmen fortsetter:

Jag frykten bort og fatt nytt mot,
den sky som skremmer deg,
er full av godhet og vil bli
til glede på din vei.

«
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Hans hensikter vil modnes fort,
utfolde seg hver stund.
Om knoppen har en bitter smak,
er frukten søt og sunn.

Blind vantro sikkert vil slå feil,
Guds verk forbi den går.
Gud tolker selv sitt store verk,
og evig klart det står. 4

Wilford Woodruff var en fremtredende person i mange viktige
begivenheter i Kirkens tidligste historie, og han ble kjent med
motgangens skyer som til slutt førte til velsignelser for de tro-
faste. Han fikk smake forfølgelse og lidelse, men gjennom det
hele fikk han også oppleve den glede å bli ledet ved Guds hånd.
Og etter hvert som han så evangeliets gjengivelse utfolde seg, fikk
han en klar forståelse av Guds verk.

Wilford Woodruffs barndom og ungdom –
et solid grunnlag ble lagt i hjemmet

Wilford Woodruff ble født 1. mars 1807 i Farmington i
Connecticut. Hans foreldre var Aphek Woodruff og Beulah
Thompson Woodruff. Da han var 15 måneder gammel, døde hans
mor av flekktyfus. Omkring tre år senere giftet Aphek seg på ny.
Wilford og hans to eldre brødre ble oppdratt av sin far og sin ste-
mor, Azubah Hart Woodruff. Aphek og Azubah fikk seks barn til.
Fire av disse døde som spebarn eller småbarn.

Wilford Woodruffs skrifter viser at hans oppvekst var omtrent
som andre gutters på den tiden. Han gikk på skolen og arbeidet
på familiens gård. Han arbeidet også på farens sagbruk da han var
svært ung, og der høstet han erfaring som kom til nytte da han
som voksen selv drev en mølle. Noe av det han likte best å gjøre
i fritiden, var å fiske, og han og hans brødre fisket ofte ørret i bek-
ken ved farens sagbruk.

Han var glad i sin familie og hadde stor respekt for sine forel-
dre. Med beundring og takknemlighet beskrev han sin far som en
robust mann som alltid «arbeidet hardt» og som viste «stor neste-
kjærlighet, ærlighet, integritet og sannferdighet».5 Han mintes

W I L F O R D  W O O D R U F F S  L I V  O G  V I R K E
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også hvordan hans stemors undervisning i evangeliet bidro til at
han søkte Herrens sanne kirke.6

Selv da han ble eldre, var mange av hans største gleder i livet
knyttet til hans foreldre og søsken. Han sluttet seg til Kirken
samme dag som sin bror Azmon. Det var en stor glede for ham da
han kunne undervise og døpe sin far og stemor og deres hus-
stand. Senere i livet så han til at det ble utført tempelarbeid for
hans mor, et privilegium som han sa var stort nok til å betale ham
for alt hans strev i livet.7

«Guds beskyttelse og barmhjertighet»

Når Wilford Woodruff så tilbake på sin barndom og ungdom,
anerkjente han Herrens hånd i å bevare hans liv mange ganger. I
en artikkel med overskriften «Et kapittel om ulykker» beskrev han
noen av ulykkene han hadde opplevd, og han var forundret over
at han hadde overlevd og kunne fortelle om dem. Han fortalte for
eksempel om noe som hadde hendt på familiegården: «Da jeg var
seks år, holdt jeg på å bli drept av en olm okse. Far og jeg fôret
dyrene med gresskar, [og] en olm okse jaget min ku bort fra det
hun holdt på å spise. Jeg tok opp det gresskaret oksen lot bli
igjen, hvorpå den gikk til angrep på meg. Far ba meg kaste fra
meg gresskaret og løpe. Jeg løp ned en bratt bakke og tok gress-
karet med meg, for jeg var fast bestemt på at kua skulle få det.
Oksen fulgte etter. Da den holdt på hale innpå meg, tråkket jeg
ned i et hull og falt. Oksen sprang over meg etter gresskaret og
laget småbiter av det med hornene, og den ville ha gjort det
samme med meg hvis jeg ikke hadde falt.» 8

Han fortalte også om en ulykke han opplevde da han var 17 år
gammel: «Jeg red på en hest med svært dårlig gemytt som jeg ikke
var kjent med, og idet jeg red ned en svært bratt fjellside, benyt-
tet hesten seg av terrenget og bykset plutselig av stien og løp i full
fart nedover skrenten blant alle stenene. Den begynte å sparke og
forsøkte å kaste meg fremlengs og ned på stenene. Men jeg lan-
det på hodet dens, grep dødsens redd tak i hvert øre og ventet
hvert øyeblikk å bli smadret mot stenene. Mens jeg satt slik skrevs
over hestenakken uten noe annet enn ørene til å tøyle den med,
satte den av sted nedover skråningen i full fart inntil den løp inn
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i en fjellvegg og falt til jorden. Jeg fór over både hodet dens og
stenene, og landet rett og slett med føttene på bakken omkring
fem meter foran hesten. Dette reddet sannsynligvis mitt liv, for
hvis jeg hadde tatt bakken med noen annen legemsdel, ville jeg
trolig blitt drept momentant. Slik det nå var, ble mine ben knust
under meg som halmstrå. Mitt venstre ben ble brukket på to ste-
der, og begge anklene var ute av ledd og så fryktelige ut. Hesten
rullet nesten over meg der den strevet for å komme seg opp. Min
onkel, Titus Woodruff, hadde sett at jeg falt, han fikk tak i hjelp
og bar meg hjem til seg. Fra klokken to om ettermiddagen til
klokken ti om kvelden lå jeg uten legehjelp. Da kom min far sam-
men med dr. Swift fra Farmington. Legen satte benene sammen,
spjelket leddene, og samme natt ble jeg fraktet i hans vogn nes-
ten 13 kilometer hjem til min far. Jeg hadde store smerter. Men
jeg fikk godt stell, og etter åtte uker var jeg ute og gikk ved hjelp
av krykker.»9

Wilford Woodruffs liv ble fortsatt spart tross hyppige ulykker
selv etter at han var blitt voksen. Da han var 41 år, ga han en opp-
summering av ulykkene han hadde opplevd, og uttrykte takknem-
lighet for Herrens reddende hånd:

«Jeg har brukket begge bena – det ene på to steder – begge
armene, brystbenet og tre ribben og har fått begge anklene ut av
ledd. Jeg har holdt på å drukne, fryse i hjel og har blitt skåldet og
bitt av en gal hund – har vært oppe i to møllehjul i full vannføring
– har gjennomgått flere alvorlige sykdommer og blitt alvorlig for-
giftet – har landet i en haug med jernbanerester – har så vidt unn-
gått å bli truffet av kuler og har på en hårsbredd nær unnsluppet
en rekke andre uhell.

Det har vært som et mirakel for meg at jeg med alle de skadene
og brukne benene jeg har hatt, ikke har et ødelagt lem, men har
vært i stand til å tåle det hardeste arbeid, vær og vind og reiser –
jeg har ofte gått 60 og 80 og ved en anledning 100 kilometer på
en dag. Guds beskyttelse og barmhjertighet har fulgt meg, og mitt
liv har så langt blitt bevart. For disse velsignelsene ønsker jeg å gi
uttrykk for mitt hjertes takknemlighet til min himmelske Fader,
og jeg ber om at resten av mitt liv må brukes i hans tjeneste og til
å bygge opp hans rike.»10
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Han søker og finner Herrens sanne kirke

Allerede i sin ungdom ønsket Wilford Woodruff å tjene Herren
og lære om ham. Han sa: «I tidlig alder var mitt sinn opptatt av
religion.»11 Men han valgte ikke å slutte seg til noen kirke. Han
gikk i stedet inn for å finne den eneste sanne Jesu Kristi kirke.
Inspirert av sine foreldres og andre venners undervisning og av
Åndens hvisken, ble han overbevist om «at Kristi kirke var i vill-
marken – at det hadde vært et frafall fra ren og ubesmittet religion
for Gud og at en stor forandring var nær forestående».12 Han ble
spesielt motivert av det en mann ved navn Robert Mason for-
kynte. Han profeterte at Wilford ville leve lenge nok til å nyte av
det gjengitte evangeliums frukt (se s. 1-3).

President Wilford Woodruff trodde at andre siste-dagers-hellige
kunne ha nytte av hans personlige erfaringer,13 og fortalte ofte
mange år senere om sin søken etter sannheten. Han fortalte:

«Jeg kunne ikke finne noe kirkesamfunn hvis læresetninger, tro
eller praksis var i overensstemmelse med Jesu Kristi evangelium
eller de ordinanser og gaver som apostlene forkynte. Selv om
prestene på den tiden forkynte at den tro, de gaver, nådegaver,
mirakler og ordinanser som de fordums hellige nøt godt av, var
tatt bort og ikke lenger var nødvendige, trodde jeg ikke at dette
var sant, men at alt dette var blitt borte på grunn av menneskenes
barns vantro. Jeg trodde at de samme gaver, nådegaver, mirakler
og krefter ville tilkjennegis i enhver tidsalder da Gud hadde en
kirke på jorden, og at Guds Kirke ville bli gjenopprettet på jorden
og at jeg skulle få oppleve å se dette. Disse prinsippene hadde
festet seg i mitt sinn etter grundig lesing av Det gamle og Det nye
testamente, sammen med en inderlig bønn om at Herren ville
vise meg hva som var riktig og galt og lede meg på frelsens sti,
uansett menneskenes oppfatninger. Og i et tidsrom av tre år lærte
Herrens ånds hvisken meg at han var i ferd med å opprette sin
kirke og sitt rike på jorden i de siste dager.»14

«Min sjel var svært opptatt av disse tingene,» sa han. «Som ung
mann ba jeg dag og natt om at jeg måtte få oppleve å se en pro-
fet. Jeg ville ha gått tusen kilometer for å få se en profet eller en
mann som kunne lære meg det jeg leste om i Bibelen. Jeg kunne
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ikke slutte meg til noen kirke, for jeg kunne ikke finne noen kirke
på den tiden som forfektet disse prinsippene. Jeg tilbragte mang
en nattetime ved elvebredden, i fjellene og på sagbruket … med
å anrope Gud og be om at jeg måtte få leve og se en profet eller
en mann som ville lære meg om Guds rike slik jeg leste om
dette.»15

Wilford Woodruffs søken tok slutt da han var 26 år gammel.
Den 29. desember 1833 hørte han en tale som en siste-dagers-hel-
lig misjonær, eldste Zera Pulsipher, holdt. I dagboken sin beskrev
han hvordan han reagerte på eldste Pulsiphers tale:

«Han begynte møtet med noen innledende ord og ba så. Jeg
følte at Guds ånd bar vitnesbyrd for meg om at han var Guds tje-
ner. Så begynte han å forkynne og også dette som med myndig-
het, og da han hadde avsluttet sin tale, følte jeg i sannhet at dette
var den første tale om evangeliet jeg noensinne hadde hørt. Jeg
mente at dette var det jeg lenge hadde lett etter. Jeg kunne ikke
få meg til å forlate huset uten å bære vitnesbyrd om sannheten for
folket. Jeg åpnet mine øyne for å se, mine ører for å høre, mitt
hjerte for å forstå og min dør for å vise gjestfrihet mot ham som
hadde betjent oss.»16

Wilford Woodruff inviterte eldste Pulsipher og hans ledsager,
Elijah Cheney, hjem til seg. To dager senere, etter at bror
Woodruff hadde brukt noe tid på å lese Mormons bok og snakke
med misjonærene, ble han døpt og bekreftet som medlem av Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Fra den dagen av ble hans liv
forandret. Han hadde funnet sannheten og viet seg til å bringe
den til andre.

«Et ønske om å reise ut og forkynne evangeliet»

Wilford Woodruff var bestemt på å holde paktene han hadde
inngått i dåpen, og var et villig redskap i Herrens hender og all-
tid rede til å gjøre hans vilje. Sent i 1834 fikk han «et ønske om å
reise ut og forkynne evangeliet»,17 og han ble kalt til å virke i det
sydøstlige USA. Han visste at det ventet ham prøvelser og at hans
liv kunne være i fare når han reiste, men han hentet styrke i sitt
vitnesbyrd og sin tro. Han fortalte senere: «Jeg visste at evangeliet
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som Herren hadde åpenbart til Joseph Smith, var sant og av så
stor verdi at jeg ønsket å fortelle det til folk som ikke hadde hørt
det. Det var så klart og tydelig, så jeg mente jeg kunne få folk til
å tro det.»18

Da Wilford Woodruff tok fatt på sin første misjon, var han nylig
ordinert til prest i Det aronske prestedømme. Hans ledsager, som
var ordinert til eldste, ble værende sammen med ham i de første
prøvelsene på misjonen, men ble snart motløs og reiste tilbake til
sitt hjem i Kirtland i Ohio. Alene i et ukjent område ba Wilford om
hjelp og fortsatte sitt virke som misjonær. Han vasset gjennom
myrer og sumper. Til slutt kom han til byen Memphis i Tennessee,
«trett og sulten».19 Den første erfaringen som misjonær han fikk
der, var å tale til en stor forsamling. Han fortalte:

«Jeg gikk til det beste vertshuset der. Det ble drevet av herr
Josiah Jackson. Jeg fortalte ham at jeg var fremmed og at jeg ikke
hadde noen penger. Jeg spurte om han ville la meg bli der natten
over. Han spurte hvilket ærend jeg hadde. Jeg fortalte ham at jeg
var predikant. Han lo og sa at jeg ikke lignet mye på en predikant.
Jeg bebreidet ham ikke, for alle predikantene han noensinne
hadde kjent, red på fine hester eller kjørte i fine vogner, hadde
klær av fint stoff og hadde god lønn, og de ville heller se hele ver-
den gå fortapt enn å vasse gjennom 270 kilometer med gjørme for
å frelse folket.

Vertshusinnehaveren ønsket å ha litt moro, så han sa han ville
la meg bli der hvis jeg ville forkynne. Han ville se om jeg kunne
preke. Jeg må innrømme at jeg på dette tidspunkt var blitt litt
ertelysten og tryglet ham om ikke å be meg preke. Jo mer jeg ba
om å få slippe, desto mer bestemt ble herr Jackson på at jeg skulle
preke…

Jeg satte meg ned i et stort rom for å spise aftens. Før jeg var
ferdig, begynte rommet å fylles av noen av de rike og fasjonable
borgere i Memphis. De var kledd i silke og andre fine stoffer,
mens dere kan tenke dere hvordan jeg så ut etter å ha vasset i
gjørme. Da jeg var ferdig med å spise, ble bordet båret ut av rom-
met over hodene på folk. Jeg ble plassert i hjørnet av rommet ved
en talerstol med en bibel, en salmebok og et lys, og jeg var
omringet av en flokk menn, med verten i midten. Det var
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omkring fem hundre personer tilstede. De var ikke kommet for å
høre evangeliet, men for å ha det moro… Hvordan ville dere like
en slik situasjon? På din første misjon, uten ledsager eller venn og
så bli bedt om å preke for en slik forsamling? Jeg syntes det var
en av de hyggeligste stundene i mitt liv, selv om jeg ville ha likt å
ha selskap.

Jeg leste en salme og ba dem synge. Ikke en eneste sjel ville
synge et ord. Jeg fortalte dem at jeg ikke var flink til å synge, men
med Herrens hjelp ville jeg både be og preke. Jeg knelte ned for
å be, og mennene rundt meg falt ned på kne. Jeg ba Herren gi
meg sin Ånd og vise meg hva som bodde i menneskenes hjerte.
I min bønn lovet jeg Herren at jeg ville formidle til forsamlingen
hva enn han ville gi meg. Jeg reiste meg og talte i en og en halv
time, og det var en av de beste taler jeg har holdt.

I mitt indre fikk jeg se hvordan det sto til med disse mennes-
kene, og jeg fortalte dem om deres ugudelighet og hvilken beløn-
ning de ville få. Mennene rundt meg sto med bøyet hode. Tre
minutter etter at jeg hadde avsluttet, var jeg den eneste igjen i
rommet.

Jeg ble snart vist en seng i et rom ved siden av et stort rom hvor
mange av dem jeg hadde talt til, var samlet. Jeg kunne høre sam-
talen. En mann sa han gjerne skulle ha visst hvordan den mor-
mongutten kjente til deres fortid. En liten stund etterpå begynte
de å diskutere et doktrinært spørsmål. Det var en som foreslo at
de skulle tilkalle meg for å avklare dette. Verten sa: “Nei, vi har fått
nok for denne gang.”

Om morgenen fikk jeg en god frokost. Verten sa at hvis jeg kom
den veien igjen, måtte jeg stoppe hos ham og bli der så lenge jeg
ville.»20

I november 1836 var Wilford Woodruff ferdig med sin misjon i
det sydøstlige USA. Han skrev i dagboken sin at han i 1835 og 1836
hadde tilbakelagt omkring 16 000 kilometer, holdt 323 møter,
organisert 4 grener av Kirken, døpt 70 personer og bekreftet 62,
utført 11 prestedømsordinanser og helbredet 4 personer ved
håndspåleggelse, og at han var sluppet fri fra seks forskjellige mob-
ber.21 Han ble ordinert til eldste i juni 1835 og til sytti i mai 1836.
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Da eldste Woodruff kom tilbake til Kirtland, oppdaget han at
mange av Kirkens medlemmer der hadde falt fra og talte imot
profeten Joseph Smith. «På frafallets tid i Kirtland,» sa han senere,
«visste knapt Joseph Smith når han møtte noen, om det var en
venn eller fiende, med mindre Guds ånd åpenbarte det for ham.
De fleste av de ledende menn var imot ham.»22

Selv «midt i dette mørke»23 forble Wilford Woodruff trofast mot
profeten og trofast mot sin egen beslutning om å forkynne evan-
geliet. Han ble kalt til De syttis første quorum, og i denne egen-
skap fortsatte han å vitne om sannheten og reise til konferanser
i området. Da han hadde vært i Kirtland i mindre enn et år, fulgte
han en tilskyndelse til å utføre en heltidsmisjon på Fox Islands,
rett utenfor kysten av delstaten Maine. Han sa:

«Guds ånd sa til meg: “Du skal velge en ledsager og reise
direkte til Fox Islands.” Jeg visste ikke noe mer om hva som var
på Fox Islands enn hva som var på Kolob. Men Herren ba meg
reise, og jeg reiste. Jeg valgte Jonathan H. Hale, og han reiste sam-
men med meg. Vi drev ut noen onde ånder der, forkynte evange-
liet og utførte noen mirakler… Jeg kom til Fox Islands og gjorde
godt arbeid der.»24 Da eldstene Woodruff og Hale kom til Fox
Islands, fant de «et folk der som ønsket seg den gamle orden».
Han fortalte senere: «Uten å dvele ved det vil jeg si at jeg døpte
mer enn 100 personer mens jeg var der.»25

Han fortsetter sitt misjonærarbeid som
en Herren Jesu Kristi apostel

Mens eldste Woodruff var på misjon på Fox Islands i 1838, mot-
tok han et kall som utvidet hans misjonærarbeid til å gjelde resten
av hans liv. «Den 9. august fikk jeg et brev,» sa han, «fra Thomas
B. Marsh, som da var president for De tolv apostler. Han opplyste
meg om at profeten Joseph Smith hadde mottatt en åpenbaring
som navnga følgende personer som skulle velges til å fylle plas-
sen etter dem som hadde falt: John E. Page, John Taylor, Wilford
Woodruff og Willard Richards.

President Marsh tilføyde i sitt brev: “Så herved vet du, bror
Woodruff, at du er utpekt til å fylle plassen til en av De tolv apost-
ler og at dette er i overensstemmelse med Herrens ord, som nylig
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I 1839 forlot eldste Wilford Woodruff (foran),
eldste Brigham Young (bak) og andre medlemmer av De tolv

apostlers quorum sine hjem for å forkynne evangeliet i England.
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er gitt, om at du snarlig skulle komme til Far West. Og 26. april
neste år skal du forlate de hellige her og reise til andre himmel-
strøk på den andre siden av det store dyp.” »

President Woodruff sa senere: «Innholdet i dette brevet var blitt
åpenbart for meg flere uker tidligere, men jeg hadde ikke nevnt
det for noen.»26

Instruksjonen om å «reise til andre himmelstrøk på den andre
siden av det store dyp» viste til Herrens befaling om at De tolv
skulle reise på misjon til Storbritannia. Kort tid etter at eldste
Wilford Woodruff var ordinert til apostel 26. april 1839, reiste han
til Storbritannia som en av de «spesielle vitner om Kristi navn i
hele verden» (L&p 107:23).

Eldste Woodruff kom senere til å utføre andre misjoner i USA
og Storbritannia. Han ble kjent som en av de største misjonærer
i Kirkens historie. Denne boken inneholder mange beretninger
om det han opplevde som misjonær.

Han hjelper de hellige å samles

I dag blir de siste-dagers-hellige oppfordret til å bygge opp
Guds rike der de bor, og slik styrke Kirken over hele verden.
I Kirkens tidligste tid oppfordret siste-dagers-hellige misjonærer
nye konvertitter til å utvandre til Kirkens hovedkvarter, enten det
var i Kirtland i Ohio eller Jackson County i Missouri eller Nauvoo
i Illinois eller Salt Lake City i Utah.

Omkring to år etter Joseph og Hyrum Smiths martyrdød ble de
hellige tvunget til å forlate sine hjem i Nauvoo og opprette et
midlertidig oppholdssted i Vinterkvarteret i Nebraska. Eldste
Woodruff, som hadde vært på misjon i England, vendte tilbake til
Kirkens hovedgruppe. Med utgangspunkt i Vinterkvarteret hjalp
han til med å lede de hellige på deres mest kjente utvandring –
vandringen over slettene og fjellene i USA til det lovede land i
Saltsjødalen. I det første pionerkompaniet transporterte han pre-
sident Brigham Young, som var syk, den siste etappen av reisen.
Eldste Woodruff var tilstede da president Young reiste seg fra sin
seng i vognen, så utover landet som lå foran dem og erklærte:
«Det er nok. Dette er det rette stedet. Kjør videre.»27

W I L F O R D  W O O D R U F F S  L I V  O G  V I R K E
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Eldste Woodruff fortsatte å hjelpe de hellige å samles i sitt
lovede land. På en av hans misjoner oppholdt han og hans
familie seg i to og et halvt år i Canada og det nordøstlige USA
for å hjelpe Kirkens medlemmer å utvandre til Saltsjødalen.
Han var med den siste gruppen av disse hellige da han hadde
følgende opplevelse, som viser hvor følsom han var for Åndens
tilskyndelser:

«Jeg så en dampbåt som var klar til å legge fra kai. Jeg gikk til
kapteinen og spurte hvor mange passasjerer han hadde. “Tre hun-
dre og femti.” “Kan du ta med hundre til?” “Ja.” Jeg skulle akkurat
til å si til ham at vi ville gå om bord da Ånden sa til meg: “Ikke gå
om bord i den båten, hverken du eller din gruppe.” Nei vel, sa jeg.
Jeg hadde lært noe om den stille, lave røsten. Jeg gikk ikke om
bord i den båten, men ventet til neste morgen. 30 minutter etter
at den båten dro ut, begynte den å brenne. Den hadde rep iste-
denfor rorkjettinger, og de kunne ikke komme inn til land. Det var
en mørk natt, og ikke en sjel ble reddet. Hvis jeg ikke hadde vært
lydig mot påvirkningen fra mitt indre, ville jeg ha vært der selv
med resten av kompaniet.»28

Eldste Wilford Woodruff og hans familie
bodde i dette huset i Nauvoo, Illinois.
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Tjeneste i Saltsjødalen

Etter at de hellige hadde slått seg ned i Saltsjødalen, fikk eldste
Woodruff andre oppgaver. Han ble ikke lenger sendt utenlands på
heltidsmisjoner. I stedet gikk hans oppgaver ut på å hjelpe flere
hellige å komme til Kirkens hovedkvarter, møte dem som besøkte
området, virke som lovgiver, arbeide med å irrigere og dyrke opp
landet og utvikle dyrknings- og landbruksmetoder. Han besøkte
ofte bosetninger av siste-dagers-hellige i Utah, Arizona og Idaho,
der han forkynte evangeliet og oppmuntret de hellige i deres opp-
gaver.

Wilford Woodruff var assistent til Kirkens historiker fra 1856 til
1883 og Kirkens historiker fra 1883 til 1889, en periode som
strakte seg over det meste av hans tid i De tolv apostlers quorum.
Selv om denne ansvarsoppgaven krevde mye av hans tid, betrak-
tet han den som et privilegium og trodde at «Kirkens historie vil
bestå i tid og evighet».29 Hans virke som historiker var en fortset-
telse av et arbeid han hadde holdt på med siden 1835, da han
begynte å skrive dagbok – en personlig opptegnelse over hans liv
og Kirkens historie (se s. 125-127).

I sin vedvarende innsats for å styrke Kirken, gjøre tjeneste i sam-
funnet og forsørge familien fulgte Wilford Woodruff prinsipper han
hadde lært av sin hardtarbeidende far. Eldste Franklin D. Richards
i De tolv apostlers quorum sa at eldste Woodruff var «kjent for sin
aktivitet, flid og fysiske utholdenhet. Selv om han ikke var noen
stor mann, var han i stand til å utføre arbeid som ville ha fått menn
med ordinær fysisk styrke til å segne om av utmattelse.»30

Eldste Woodruffs dagbok er full av beretninger om lange dager
med hardt arbeid. Han fortalte en gang om da han i en alder av 67
år klatret opp en stige på nesten 4 meter sammen med sin sønn
Asahel for å høste et ferskentre. Asahel begynte å miste balansen.
Eldste Woodruff prøvde å redde Asahel, men falt selv. Han skrev:
«Jeg falt omkring tre meter ned og ble liggende under stigen på
bakken. Høyre skulder og hofte ble forslått, og jeg skadet meg
alvorlig. Asahel ble ikke mye skadet. Det verket og var vondt i
kroppen hele kvelden.»31 Neste dag skrev han: «Det verket og
gjorde vondt i dag, men jeg dro likevel ut på jordet og kom tilbake
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i kveld.»32 Matthias Cowley bemerket om denne hendelsen: «Man
kan naturligvis undres hva en mann i hans alder gjorde oppe i et
tre. For det første – for eldste Woodruff var det aldri spørsmål om
alder når han så noe han mente burde gjøres, så sant det var mulig
for ham å gjøre det. Han var overalt… Han var forberedt på en
hvilken som helst eventualitet når som helst. Hvis han så en gren
som skulle sages av øverst i et epletre, hadde han ikke før tenkt
tanken før han var i toppen av treet. Det var alltid vanskelig for
ham å be andre gjøre noe han kunne gjøre selv.»33

Tempelbygging og tempelarbeid

Hver gang de hellige oppholdt seg i en lengre periode på et sen-
tralt sted, bygget de et tempel. De fulgte dette mønster i Kirtland,
i Nauvoo og til slutt i Salt Lake City. Når de gjorde dette, fulgte de
en åpenbaring Herren ga gjennom profeten Joseph Smith – en
åpenbaring som eldste Woodruff skrev ned i sin dagbok:

«Hva var hensikten med å samle jødene eller Guds folk i en
hvilken som helst tidsalder? Hovedhensikten var å bygge et hus
for Herren hvor han kunne åpenbare for sitt folk ordinansene i
sitt hus og herlighetene i sitt rike og undervise folket om frelsens
vei. For det er visse ordinanser og prinsipper som når de blir
undervist og praktisert, må utføres på et sted eller i et hus som
er bygget for dette formål. Dette var Guds hensikt før verden ble
til, og det var i denne hensikt Gud ville samle jødene ofte, men
de ville ikke. Det er av samme grunn at Gud samler sitt folk i de
siste dager, for å bygge et hus for Herren, som kan berede dem
for ordinanser og begavelser, for tvetting og salving osv.»34

Eldste Woodruff formante ofte sine medhellige å ta del i vel-
signelsene som var tilgjengelige i templet. Han sa: «Jeg betrakter
oppføring av templer som en av de viktige ting Herren krever av
de siste-dagers-hellige i tidenes fyldes evangelieutdeling, så vi
kan gå inn i disse templene og ikke bare forløse de levende, men
også forløse våre avdøde.»35 Med karakteristisk flid var han et for-
bilde når det gjaldt tempelarbeid, og han forvisset seg om at
arbeidet ble utført for tusenvis av hans forfedre.

I likhet med mange andre profeter på hans tid profeterte eldste
Woodruff at tiden ville komme da det skulle være templer over
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hele verden.36 Han frydet seg over å kunne se at denne profetien
begynte å gå i oppfyllelse idet fire templer ble bygget og innviet i
Utah territorium i løpet av de første 46 år etter at de hellige hadde
kommet til Saltsjødalen – i byene St. George, Logan, Manti og Salt
Lake City.

President Woodruff holdt innvielsesbønnene for templene i
Manti og Salt Lake City. I et budskap til alle Kirkens medlemmer
vitnet han og hans rådgivere i Det første presidentskap om velsig-
nelser som gis dem som er tilstede ved tempelinnvielser i en ånd
av oppriktig tilbedelse: «Den hellige ånds milde hvisken vil bli gitt
dem, og himmelens skatter, samfunn med engler, vil bli gitt fra tid
til annen, for [Herrens] løfte har gått ut og kan ikke holdes til-
bake!»37 Han skrev om en slik opplevelse, som han hadde ved inn-
vielsen av Logan tempel:

«Mens jeg var tilstede ved innvielsen av dette templet, kom jeg
til å tenke på de mange timer jeg hadde tilbragt i bønn som ung
mann og bedt Gud la meg leve på jorden lenge nok til å se Kristi
Kirke bli etablert og et folk oppreist som ville motta det fordums
evangelium og kjempe for den tro som en gang ble gitt de hellige.

Manti Utah tempel, innviet av 
president Wilford Woodruff i 1888.
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Herren lovet meg at jeg skulle oppleve å finne Guds folk og få et
navn og et sted ... i hans hus, et navn som var bedre enn sønner
og døtre, et navn som ikke skulle slettes ut. Og i dag fryder jeg
meg over å ha et navn med hans folk og hjelpe til ved innvielsen
av et nytt tempel til hans helligste navn. Lovet være Gud og
Lammet for evig.»38

Wilford Woodruffs virke som Kirkens president

Da president John Taylor døde 25. juli 1887, ble De tolv apost-
lers quorum Kirkens øverste myndighet, med president Woodruff
som presiderende embedsmann. President Woodruff følte byrden
av å skulle lede hele Kirken og skrev følgende tanker i dagboken:
«Dette setter meg i en svært spesiell situasjon, en stilling jeg aldri
har traktet etter hele mitt liv. Men ifølge Guds forutseenhet er den
lagt på meg, og jeg ber Gud min himmelske Fader gi meg den gud-
dommelig hjelp jeg trenger i mitt ansvar. Det er en stor og ansvars-
full stilling for enhver mann og en stilling som krever stor visdom.
Jeg hadde aldri ventet å overleve president Taylor… Men det har
skjedd… Jeg kan bare si: Forunderlige er dine veier, o Herre Gud
Den allmektige, for du har i sannhet utvalgt det som er svakt i ver-
den til å utføre ditt verk på jorden. Må din tjener Wilford bli beredt
til det som måtte vente ham på jorden, og ha kraft til å utføre alt
som Gud i himmelen krever av hans hånd. Jeg ber min himmelske
Fader om denne velsignelse i Jesu Kristi, den levende Guds Sønns
navn.»39 President Woodruff ble oppholdt som president for Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 7. april 1889. Han var Kirkens
fjerde president i denne evangelieutdeling.

Han vitner om Herrens verk i de siste dager

I sine budskap til Kirkens medlemmer vitnet president
Woodruff gjentatte ganger om evangeliets gjengivelse, akkurat
slik han hadde gjort gjennom hele sitt virke. Men han bar vit-
nesbyrd med større intensitet disse ni siste årene av sitt liv. Han
var den siste gjenlevende mann som hadde vært apostel sammen
med Joseph Smith, og han følte et presserende behov for å etter-
late seg et klart og varig vitnesbyrd om gjenopprettelsens profet.
Ca. et år før han døde, sa han:
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«Det er mye jeg ikke forstår, og én ting er hvorfor jeg er her i
min nåværende alder. Jeg forstår ikke hvorfor jeg har blitt bevart
så lenge, når så mange apostler og profeter har blitt kalt hjem…
Jeg er det eneste menneske som lever i kjødet, som har mottatt
begavelser under profeten Joseph Smiths hender. Jeg er den
eneste mann i kjødet som var sammen med De tolv apostler da
han overlot Guds rike til dem og påla dem den befaling å føre
dette riket videre. Han sto i vel tre timer i et rom og ga oss sine
siste instruksjoner. Rommet var som fylt av fortærende ild. Hans
ansikt var så klart som rav, hans ord var som skarpe lynglimt for
oss. De gjennomtrengte hele vårt legeme fra isse til fotsåle. Han sa:
“Brødre, Den allmektige Herre har beseglet på mitt hode ethvert
prestedømme, enhver nøkkel, enhver kraft, ethvert prinsipp som
tilhører tidenes fyldes siste evangelieutdeling, og for å bygge opp
Guds rike. Jeg har beseglet på deres hode alle disse prinsipper,
prestedømme, apostelembede og alle nøkler som henhører til
Guds rike, og nå må dere rette skuldrene og påta dere ansvaret for
dette rike, ellers vil dere bli fordømt.“ Jeg glemmer ikke disse

President Wilford Woodruff, i midten, med sine rådgivere
i Det første presidentskap: presidentene George Q. Cannon,

t.v., og Joseph F. Smith, t.h.
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ordene – jeg kommer aldri til å glemme dem så lenge jeg lever.
Dette var den siste tale han holdt i kjødet. Kort tid etterpå led han
martyrdøden og ble kalt hjem til herlighet.»40

Som Kirkens president oppfordret president Woodruff de hel-
lige innstendig til å søke og følge Den hellige ånds veiledning,
være trofaste mot sine pakter, forkynne evangeliet hjemme og
ute, være ærlige i sine timelige saker og være flittige med hensyn
til tempelarbeid og slektshistorisk arbeid. Hans råd var et ekko av
en uttalelse han hadde gitt da han var medlem av De tolvs quo-
rum: «Uansett hvor gode vi måtte være, skulle vi ta sikte på alltid
å utvikle oss og bli bedre. Vi har adlydt en annen lov og et annet
evangelium enn andre mennesker, og vi har et annet rike i sikte,
og vårt mål skulle være tilsvarende høyere for Herren vår Gud, og
vi skulle styre og ha kontroll over oss selv i henhold til dette, og
jeg ber Gud min himmelske Fader om at hans Ånd må hvile på
oss og gjøre oss i stand til å gjøre dette.»41

Han utsteder manifestet

Styrket ved Herrens hjelpende hånd ledet president Woodruff
de siste-dagers-hellige gjennom en av de mest turbulente perioder
i denne evangelieutdeling. Sent på 1880-tallet praktiserte Kirken
fortsatt flergifte i lydighet mot Herrens befaling til profeten Joseph
Smith. Men USAs myndigheter hadde nylig vedtatt lover imot
denne praksis, med strenge straffer for brudd på disse lovene,
inkludert konfiskering av Kirkens eiendom og å nekte Kirkens
medlemmer grunnleggende borgerrettigheter som stemmerett.
Denne utviklingen åpnet også juridisk sett for muligheten til retts-
forføyninger mot siste-dagers-hellige som praktiserte flergifte.
Kirken appellerte til rettsvesenet, men til ingen nytte.

Disse forholdene hvilte tungt på president Woodruff. Han søkte
Herrens vilje i denne saken og mottok til slutt en åpenbaring om
at de siste-dagers-hellige skulle opphøre med å praktisere inngå-
else av flergifte. I lydighet mot Herrens befaling utstedte han det
som kom til å bli kjent som Manifestet – en inspirert erklæring
som danner grunnlaget for Kirkens standpunkt når det gjelder
flergifte. I denne offisielle erklæring, datert 24. september 1890,
fastslo han at han hadde til hensikt å underkaste seg landets lover.
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Han vitnet også om at Kirken hadde opphørt med å forkynne fler-
gifte.42 På et møte under generalkonferansen 6. oktober 1890
aksepterte de siste-dagers-hellige sin profets erklæring og støttet
enstemmig en uttalelse om at han var «fullt bemyndiget i kraft av
sin stilling til å utstede [manifestet]».43

Han bekrefter på nytt familiens evige natur

Ca. tre måneder før profeten Joseph Smith led martyrdøden,
holdt han en tale for en stor forsamling av hellige. Eldste Wilford
Woodruff, som skrev ned et sammendrag av talen, sa at profeten
talte om «ett av de viktigste og mest interessante emner som
noensinne er fremlagt for de hellige».44 I denne talen vitnet pro-
feten blant annet om familiens evige natur. Han talte om nød-
vendigheten av å bli beseglet til våre foreldre og fortsette denne
beseglende ordinans gjennom våre generasjoner:

«Dette er Elijahs ånd, at vi forløser våre avdøde og knytter oss
til våre fedre i himmelen og besegler våre avdøde til å komme
frem i den første oppstandelse, og her ønsker vi Elijahs kraft til å
besegle dem som bor på jorden til dem som bor i himmelen… Gå
og besegl på jorden dine sønner og døtre til deg selv og deg selv
til dine fedre i evig herlighet.»45

De neste tiårene visste de siste-dagers-hellige at det skulle være
«et eller annet sammenføyende ledd mellom fedrene og barna»
(L&p 128:18). Men deres fremgangsmåte var ikke helt på plass.
Som president Woodruff sa, hadde ikke profeten Joseph levd
lenge nok til å «utdype dette emnet».46 De handlet ifølge «det lys
og den kunnskap [de] hadde»47 og beseglet seg ofte, eller «lot seg
adoptere», til Joseph Smith, Brigham Young eller andre av
Kirkens ledere på den tiden istedenfor til sine egne fedre og
mødre. Som Kirkens president omtalte president Woodruff
denne praksis slik: «Vi har ikke helt gjennomført disse prinsip-
pene og oppfylt Guds åpenbaringer til oss med hensyn til å bese-
gle fedrenes hjerte til barna og barna til fedrene. Jeg har ikke vært
tilfreds, heller ikke president [John] Taylor og heller ingen andre
siden profeten Joseph som har stått for ordinansen adopsjon i vår
Guds templer. Vi har følt at det var mer som skulle åpenbares om
dette emnet enn vi hadde mottatt.»48
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Denne supplerende åpenbaring kom til president Woodruff 5.
april 1894.49 I en generalkonferansetale tre dager senere fortalte
han om åpenbaringen: «Da jeg gikk til Herren for å få vite hvem
jeg skulle bli adoptert til …, sa Guds ånd til meg: “Har du ikke
en far som avlet deg?” “Jo, det har jeg.” “Så hvorfor ikke hedre
ham? Hvorfor ikke bli adoptert til ham?” “Jo,” sier jeg, “det er rik-
tig.” Jeg ble adoptert til min far og skulle ha fått min far beseglet
til sin far og så videre bakover. Og det jeg vil at enhver som pre-
siderer over et tempel, skal påse blir utført fra nå av og for evig,
med mindre Den allmektige Herre befaler noe annet, er at hver
mann blir adoptert til sin far... Det er Guds vilje for dette folk. Jeg
ønsker at alle som presiderer over disse templer i disse Israels
fjell, skal legge seg dette på sinne. Hva har jeg med å ta bort ret-
ten til slektslinje for noe menneske? Hvilken rett har noen til å
gjøre dette? Nei, jeg sier: La hver mann bli adoptert til sin far, da
vil dere gjøre nøyaktig det Gud sa da han erklærte at han ville
sende Elijah, profeten, i de siste dager [se Malaki 4:5-6]…

«Vi ønsker at de siste-dagers-hellige fra nå av skal spore sin
genealogi så langt tilbake som de kan, og bli beseglet til sine
fedre og mødre. La barn bli beseglet til sine foreldre, og føy
denne slektslinjen sammen så langt dere kan…

Brødre og søstre, legg dere dette på hjertet. La oss arbeide
videre med våre opptegnelser, fylle dem ut i rettferdighet for
Herren og gjennomføre dette prinsipp, så vil Guds velsignelser
bli oss til del, og de som blir forløst, vil velsigne oss i en kom-
mende tid. Jeg ber Gud om at vi som et folk må få våre øyne åpnet
for å se, våre ører for å høre og vårt hjerte for å forstå det store
og mektige verk som hviler på våre skuldre og som himmelens
Gud krever av oss.»50

«Vi ber til Gud for deg»

Den 1. mars 1897 fylte siste-dagers-hellige Salt Lake tabernakel
for å feire president Wilford Woodruffs 90-årsdag. Der hørte de en
ny salme: «Vi ber til Gud for deg». Evan Stephens hadde tilpasset
en eksisterende salmes melodi og skrevet ny tekst for å hylle
Kirkens kjære profet:
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Vi ber til Gud for deg, du vår profet,
at han må gjøre din byrde mer lett,
at tid og år ei skal tynge deg ned,
men at du livet ut kan føle fred,
men at du livet ut kan føle fred,

Vi ber til Gud for deg av all vår makt
at han må skjenke deg visdom og kraft,
så du kan lede oss dag etter dag
og føre oss til kamp for sannhets sak,
og føre oss til kamp for sannhets sak.

Vi ber til Gud for deg med barnlig sinn,
og barnets bønn vil nå til himlen inn.
Alt som er best for deg, alt som Gud vet,
det har vi bedt for deg, du vår profet,
det har vi bedt for deg, du vår profet.51

Atten måneder senere, 2. september 1898, gikk president
Wilford Woodruff bort og sluttet seg til sist til sine medhellige som
hadde gått bort før ham. I begravelsen, som ble holdt i Salt Lake
tabernakel, rådet en «fredens ånd … over hele arrangementet og
fylte forsamlingen, og den virket lindrende og trøstende for alle.»
Innvendig var tabernaklet «kunstferdig drapert i hvitt» med «over-
dådige og storslåtte» blomsterarrangementer og hvete- og havre-
nek. «På hver side av orglet var det 1847-figurer og store knipper
av sagebrush og solsikker [og] furutopper» til minne om pione-
renes ankomst til Saltsjødalen i juli 1847. Over et stort portrett av
president Woodruff var utsagnet «Han taler ennå etter sin død» illu-
minert som hyllest til en Guds profet hvis læresetninger og eksem-
pel ville fortsette å inspirere de siste-dagers-hellige i deres innsats
for å bygge opp Guds rike.52
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Fra og med Joseph Smiths første syn «har evangeliet gått frem
i vår tid i sin sanne herlighet, kraft, orden og sitt sanne lys».
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Evangeliets gjengivelse

Gjennom profeten Joseph Smith
gjenga Herren sitt evangelium i dets
sanne herlighet, kraft, orden og lys.

Fra Wilford Woodruffs liv

Da Wilford Woodruff var barn, ble han og familien venn med
Robert Mason, en mann som var kjent for sin særpregede religi-
øse tro. President Woodruff mintes:

«Han trodde at det var nødvendig å ha profeter, apostler,
drømmer, syner og åpenbaringer i Kristi kirke, det samme som
de som levde i oldtiden, hadde. Og han trodde at Herren i de
siste dager ville oppreise et folk og en kirke med profeter, apost-
ler og alle de gaver, krefter og velsignelser som alltid fantes i den
i enhver tidsalder… Han kom ofte til min fars hus da jeg var gutt,
og underviste meg og mine brødre om disse prinsipper. Og jeg
trodde på ham.

[Han] ba mye, og han hadde drømmer og syner, og Herren
viste ham mange ting i syner som skulle skje i de siste dager.

Jeg vil her fortelle om et syn som han fortalte meg om. Den
siste gangen jeg så ham, sa han: “Jeg arbeidet i åkeren min midt
på dagen da jeg ble innhyllet i et syn. Jeg befant meg midt i en
stor skog av frukttrær. Jeg var svært sulten og gikk langt gjennom
frukthaven og lette etter frukt jeg kunne spise. Men jeg kunne
ikke finne noen i hele frukthaven, og jeg gråt fordi jeg ikke kunne
finne noe frukt. Mens jeg sto og stirret på frukthaven og undret
hvorfor det ikke var noe frukt, begynte trærne å falle til bakken på
hver side av meg til det ikke sto et eneste tre igjen i hele haven.
Og mens jeg undret meg over dette, så jeg unge spirer bane seg
vei opp fra røttene til trærne som var falt, og de utviklet seg til
livskraftige trær foran mine øyne. De fikk knopper, blomstret og
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bar frukt til trærne var fulle av den fineste frukt jeg noensinne har
sett, og jeg frydet meg over å se så mye fin frukt. Jeg gikk bort til
et tre og plukket hendene fulle av frukt og beundret dens skjønn-
het, og idet jeg skulle til å smake den, var synet over, og jeg befant
meg i åkeren på det samme sted som jeg var da synet begynte.

Da knelte jeg ned på bakken og ba til Herren og ba ham i Jesu
Kristi navn vise meg hva synet betydde. Herren sa til meg: «Dette
er synets betydning: De store trærne i skogen forestiller den
generasjon som du lever i. Kristi kirke, eller Guds rike, finnes
ikke på jorden i din generasjon. Det er ingen frukt av Kristi Kirke
på jorden. Det finnes ingen mann som er ordinert av Gud til å
forrette i noen av ordinansene i frelsens evangelium, på jorden i
denne tid og generasjon. Men i neste generasjon vil jeg, Herren,
opprette mitt rike og min kirke på jorden, og rikets og Kristi kir-
kes frukter, slike som har fulgt profetene, apostlene og de hel-
lige i enhver evangelieutdeling, vil igjen finnes i hele sin fylde på
jorden. Du vil leve og se den dagen og berøre frukten, men vil
aldri ta del i den i kjødet.»” »

President Woodruff fortsatte: «Da [han] var ferdig med å fortelle
om synet og tydningen, sa han til meg: … “Jeg kommer aldri til å
ta del i denne frukten i kjødet, men du vil, og du vil bli en viktig
person i det riket.“ Så vendte han seg og gikk. Det var de siste ord
han noensinne sa til meg på jorden…

Han så dette syn omkring år 1800, og han fortalte meg om det
i 1830 – samme vår som Kirken ble organisert.

Dette synet og de andre læresetningene han underviste meg
om, gjorde et stort inntrykk på mitt sinn, og jeg ba meget til
Herren om at han måtte lede meg med sin Ånd og forberede
meg til sin kirke når den virkelig kom.»

Da Wilford Woodruff sluttet seg til Kirken, skrev han et brev til
sin venn Robert Mason. «Jeg … fortalte ham at jeg hadde funnet
Kristi Kirke som han hadde fortalt meg om,» mintes han senere.
«Jeg fortalte ham om dens organisasjon og Mormons boks frem-
komst, at Kirken hadde profeter, apostler og alle gaver og velsig-
nelser, og at Kristi rikes og Kirkes sanne frukt var å finne blant de
hellige slik Herren hadde vist ham i synet. Han fikk mitt brev og
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leste det mange ganger og behandlet det slik han hadde behand-
let frukten i synet. Men han var svært gammel og døde like
etterpå. Han fikk ikke leve og se noen eldste forrette evangeliets
ordinanser for ham.

Ved første anledning, etter at læren om dåp for de døde var
åpenbart, ble jeg døpt for ham.»1

Wilford Woodruffs læresetninger

Jesu Kristi evangelium er evigvarende og uforanderlig

Herren har utrakt sin hånd mange ganger i forskjellige evan-
gelieutdelinger for å opprette sitt rike på jorden. Han har opp-
reist menn – edle ånder – som har kommet frem og ikledd seg
kjød i forskjellige perioder og tider. Han har inspirert disse
menn, gitt dem åpenbaringer, fylt dem med inspirasjon, med lys,
med sannhet, med det som hører Guds rike til.2

Hvis du skulle møte vår far Adam, Set, Moses, Aaron, Kristus
eller apostlene, ville de alle forkynne de samme prinsipper som
vi har blitt undervist i. De ville ikke avvike det minste. Dette
evangelium er evigvarende i sin natur og uforanderlig i sin
karakter.3

Det har alltid vært bare ett evangelium, og det vil alltid være
bare ett som gis til menneskenes barn, og dette har aldri foran-
dret seg og vil aldri forandre seg i tid eller evighet. Det er det
samme i enhver tidsalder. Dets ordinanser er de samme. De som
trodde på evangeliet, hadde tro på Jesus før han kom i kjødet,
og omvendelse fra synd ble forkynt før hans tid så vel som siden.
De praktiserte også dåp til syndenes forlatelse og håndspåleg-
gelse for Den hellige ånds gave. Og de hadde Kirkens organisa-
sjon med inspirerte menn… Alt dette er nødvendig i enhver
tidsalder.4

Alltid når Herren har en kirke på jorden og denne mottar
Kristi evangelium og de nyter godt av Den hellige ånd, finnes
enhver gave og nådegave som noensinne har vært å finne i Guds
kirke, i denne Kirken.5
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Jesus Kristus opprettet sin kirke da han var på jorden,
men folket falt fra kort tid etter hans død og oppstandelse

Jesus Kristus … bragte evangeliet til jødene og opprettet sitt
rike blant dem, og det kom med alle sine gaver, nådegaver og kref-
ter – syke ble helbredet, djevler ble kastet ut, gavene ble tilkjen-
negitt blant dem. Men jødene forkastet ham, og til slutt drepte de
ham… Han ble ikke mottatt, og ifølge befaling gikk så dette evan-
gelium til hedningene.6

Da riket ble introdusert til hedningene, ble det introdusert med
apostler og profeter, med helbredende krefter, med åpenbaringer
direkte fra Gud og med enhver gave og nådegave jødene trodde
på og nøt godt av mens de var trofaste. Da det gikk til hedningene,
var det fullkomment i sin organisasjon, men med tiden forandret
de Guds rikes ordinanser og falt på grunn av samme eksempel på
vantro og har i århundrer forblitt uten himmelens sanne orden
blant seg… Med tiden ble gavene og nådegavene og Guds rikes
krefter tatt bort, og de menn som forrettet i Guds oldtidskirke, ble
nesten alle drept. De ble slått i hjel fordi de strebet etter å bevare
det i dets renhet og prøvde av alle krefter å etablere de prinsip-
pene som Gud hadde åpenbart.7

Det gikk mange århundrer. Mange millioner mennesker ble
født, levde på jorden, døde og gikk til åndeverdenen, og ikke én
sjel av dem, så langt vi vet, hadde makt til å dra ut blant mennes-
kene og forrette ordinansene tilhørende livets og frelsens evange-
lium. Uten tvil var det millioner av gode mennesker som handlet
i overensstemmelse med det beste lys de hadde …, og som sto
frem i sin tid og forkynte evangeliet ifølge det lys som de var i
besittelse av. Men de hadde ikke myndighet til å forrette en eneste
ordinans som ville være bindende etter døden. De hadde ikke det
hellige prestedømme.8

Verden var nesten helt uten kunnskap om sannheten og Den
hellige ånd, som utgytes for å lede menneskene på sannhetens
vei… Selve den kjensgjerning at generasjon etter generasjon har
kommet og etablert systemer og organisasjoner som alle hevder
å være i overensstemmelse med frelsesplanen, men likevel står i
motsetning til hverandre, helt til de har opprettet en mengde
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«Jesus Kristus … bragte evangeliet til jødene
og opprettet sitt rike blant dem.»

kirker som alle har forskjellige læresetninger, viser at det har
vært noe galt fatt.9

Etter århundrer med frafall gjenga Herren evangeliets
fylde gjennom profeten Joseph Smith

Evangeliet har gått frem i vår tid i sin sanne herlighet, kraft,
orden og lys, slik det alltid har gjort når Gud har hatt et folk blant
menneskene som han har anerkjent. Den samme organisasjon og
det samme evangelium som Kristus døde for og som apostlene
utgjøt sitt blod for for å forsvare, er igjen etablert i denne genera-
sjon. Hvordan kom det? Ved betjening av en hellig engel fra Gud,
fra himmelen, som [samtalte] med mennesket og åpenbarte for
ham det mørke som innhyllet jorden, og utfoldet for ham det tette
mørke som omga nasjonene, de hendelser som skulle finne sted i
denne generasjon og følge hverandre i rask rekkefølge helt til
Messias’ komme [se Joseph Smith – Historie 1:30-49]. Engelen
underviste Joseph Smith om de prinsipper som er nødvendige for
verdens frelse, og Herren ga ham bud og beseglet prestedømmet
på ham og ga ham makt til å forrette ordinansene i Herrens hus.
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Han fortalte ham at evangeliet ikke fantes blant menneskene, og
at det ikke var noen sann organisasjon av hans rike på jorden, at
folket hadde vendt seg bort fra hans sanne orden, forandret ordi-
nansene og brutt den evige pakt og overtatt løgner og ting som
det ikke var noe gagn i. Han fortalte ham at tiden var inne til å
legge grunnvollen for opprettelsen av Guds rike blant mennes-
kene for siste gang, som forberedelse til den siste tid.10

Hva gjorde Joseph Smith etter at han hadde mottatt preste-
dømmet og dets ordinanser? Jeg vil fortelle dere hva han gjorde.
Han gjorde det som sytten århundrer og femti generasjoner som
hadde kommet og gått, og som hele den kristne verdens geistlig-
het og alle religioner og hele verden samlet ikke hadde vært i
stand til å gjøre – til tross for at han var en [ulærd] ungdom, pre-
senterte han for verden Jesu Kristi evangelium i dets fylde, klarhet
og enkelhet, slik dets Opphavsmann og hans apostler hadde gjort.
Han presenterte Jesu Kristi kirke og Guds rike fullkomment orga-
nisert, slik Paulus fremstiller dem – med hode og føtter, armer og
hender, alle legemets lemmer fullkomne for himmel og jord [se
1. Korinterbrev 12:12-28]. Hvordan kunne han, en [ulærd] gutt,
gjøre det som all lærdom i den kristne verden ikke hadde lykkes
med i sytten århundrer? Fordi han ble påvirket av Guds kraft, han
ble opplært av de menn som da de var i kjødet, selv hadde forkynt
det samme evangelium, og derved oppfylte han det som fader
Adam, Enok, Moses, Elias, Jesaja, Jeremia og Jesus og hans apost-
ler alle hadde profetert om.

Paulus hadde så rett da han sa: «Jeg skammer meg ikke ved
evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som
tror.» [Se Romerbrevet 1:16.] De siste-dagers-hellige kan også si:
«Vi skammer oss ikke ved Kristi evangelium.» Jeg skammer meg
ikke for å si at Joseph Smith var en Guds profet. Jeg skammer meg
ikke for å bære vitnesbyrd om at han ble kalt av Gud og la grunn-
vollen til denne kirke og dette rike på jorden, for dette er sant, og
enhver mann eller kvinne som blir inspirert av Den hellige ånd,
kan se og forstå disse ting.

… Han levde til han mottok alle nøkler, ordinanser og lover
som noensinne er gitt noen mann på jorden, fra fader Adam av,
og som berører denne evangelieutdeling. Han mottok krefter og
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Profeten Joseph Smith mottok «av Peter, Jakob og Johannes ved
håndspåleggelse … apostelembedet og alt som hører med til det.»

nøkler av Moses ved håndspåleggelse for innsamling av Israels
hus i de siste dager. Av [Elijah] mottok han ved håndspåleggelse
nøklene til å besegle fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til
fedrene. Av Peter, Jakob og Johannes mottok han ved håndspå-
leggelse apostelembedet og alt som hører til det. Av Moroni mot-
tok han ved håndspåleggelse alle de nøkler og krefter som er
nødvendige for Josefs stav i Efra’ims hånd. Av døperen Johannes
mottok han ved håndspåleggelse Det aronske prestedømme,
med alle dets nøkler og krefter og enhver annen nøkkel og kraft
som tilhører denne evangelieutdeling, og jeg skammer meg ikke
for å si at han var en Guds profet.11

Istedenfor å leve til han var nesten tusen år gammel slik Adam
gjorde, levde Joseph Smith til han var omkring 38 år gammel.
Han frembragte Josefs stavs opptegnelse i Efra’ims hånd – histo-
rien om dette kontinents fordums innbyggere. Ved Guds kraft
oversatte han denne, og den har blitt utgitt på mange språk.
Dessuten organiserte han Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
på en grunnvoll av apostler og profeter med Kristus Jesus som
hovedhjørnesten [se Efeserbrevet 2:20]. Menn fra forskjellige
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yrker ble ordinert til prestedømmet og sendt ut for å bringe ver-
den dette evangelium. Gud opplyste Joseph Smith om at han var
kalt til å beskjære vingården for siste gang før Menneskesønnens
komme [se L&p 24:19]. Etter den tid har tusenvis av Israels eld-
ster blitt sendt ut i verden for å forkynne evangeliet… La enhver
lese åpenbaringene i boken Lære og pakter, som ble gitt gjennom
ham i løpet av den korte tid han levde her i kjødet. Det er en av
de største opptegnelser som noen mann noensinne har gitt den
menneskelige familie. Ikke bare det, men han organiserte bega-
velsene og gjorde en mengde annet arbeid. Hvem kunne vente at
han, i løpet av sitt korte liv i kjødet, skulle gjøre mer enn han
gjorde? Jeg mottok min begavelse ved hans hånd. Han frembragte
alle disse ordinanser som er gitt de siste-dagers-hellige. Det er
faktisk stort og forunderlig at han utførte så meget som han
gjorde.12

Vi har nå privilegiet å vandre i
det gjengitte evangeliums lys

Jeg anser ethvert folk som velsignet av Herren når han har
åpenbart Jesu Kristi evangelium til dem og gitt dem det hellige
prestedømme og myndighet til å forrette ordinansene i hans
hus… Jeg betrakter dette som vår situasjon i dag. Vi har det pri-
vilegium å vandre i lyset, vi har det privilegium å forstå og kjenne
sannheten, å kjenne veien til å bli frelst og opphøyet i vår Faders
og Guds nærhet. Vi er i en stilling der vi kan kjenne hans sinn og
vilje gjennom hans tjenere profetene. Herren har gitt oss lærere
og inspirerte menn, menn som er inspirert av Ånden og Guds
kraft. Han har ikledd dem sannhet og begavet dem med visdom
til å undervise oss til alle tider om den sti vi skulle vandre på.
Dette er en stor velsignelse.13

Når jeg tenker over ... menneskenes tilstand og ser hvor for-
skjellig vår situasjon er i forhold til hele menneskeheten, føler jeg
sterkt at vi burde være takknemlige mot vår store Velgjører.
Millioner av menneskenes familie samles i forskjellige hus, i kate-
draler, kirker og møtehus, i den hensikt å tilbe Gud, men er det
én av disse utallige forsamlinger som har en forståelse av sann-
heten uten at det er en siste-dagers-hellig eldste der som er kalt
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til å forkynne for jordens innbyggere? Kommer de sammen og
forstår prinsippene i det samme evangelium, den samme frelses-
plan, Jesu Kristi evangelium, på en måte som gjør at de blir ett?

Gud kunne ikke gjøre et folk til ett med så forskjellig tro og en
slik mangfoldighet av læresetninger som er fullstendig i strid med
hverandre, slik det er i verden, men vi er et velsignet folk. Vi er i
besittelse av prinsippene som forener oss, og ved å følge dem
binder de oss sammen og gjør oss til ett.

Det er på grunn av dette prinsipp de siste-dagers-hellige blir
velsignet og gjort fri. Vi er i stor utstrekning befridd fra denne
vanskelighet og forvirring, disse falske læresetninger, fra mørket
og den villfarelse og overtro som formørket vårt sinn inntil lyset
ble tilkjennegitt for menneskenes barn og de så at de var i mørke.
For dette var tilfellet med oss alle. Inntil lyset kom, kravlet vi alle
i mørket i stor grad. Selv om vi var ærlige og motivert av de beste
og helligste følelser, var verden likevel som den blinde som fam-
ler etter veggen, inntil evangeliets fylde ble åpenbart [se Jesaja
59:9-11]. Vi hadde ingen apostler, ingen profeter, vi hadde ingen
inspirerte menn til å stå frem og fortelle oss hva vi skulle gjøre for
å bli frelst, og vi måtte takle alle vanskeligheter, all elendighet og
mørke som menneskenes barn er underlagt mens de lever under
falske læresetninger, falske tradisjoner og falske lærere…

Vi er befridd fra alt dette, mørkets sky er tatt bort, og den evige
sannhets lys har begynt å skinne på vårt sinn…

Dette regner jeg som en av de største velsignelser Gud har gitt
menneskenes barn, å ha blitt gitt den tydelige sannhet…

Hvor finnes den mann eller kvinne som forsto noe av Gud eller
av evigheten før Joseph Smith åpenbarte evangeliets fylde? Jeg
kunne lese om dette i Bibelen som vi nå tror på og godtar, men
jeg var omgitt av verdens tradisjoner og kunne ikke forstå det.

Vi undervises nå fra tid til annen i Jesu Kristi evangeliums klare
prinsipper, frelsesplanen – hvordan vi skal leve for å få vår him-
melske Faders bifall. Er ikke dette en velsignelse over alle velsig-
nelser? Hvis dette folk kunne forstå sine velsignelser, trengte de
aldri å ha et ulykkelig øyeblikk. Hvis dette folk kunne forstå hvil-
ken situasjon de befinner seg i, og sitt sanne forhold til Gud, ville
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de være fullstendig tilfredse, og de ville innse at vår himmelske
Fader er barmhjertig mot oss og at han har skjenket oss store og
herlige velsignelser.14

Jeg takker Gud for at jeg lever i denne tid og tidsalder da mine
ører har hørt lyden av Kristi evangeliums fylde.15

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les historien på s. 1-3. Hva savnet Robert Mason? Hva lærer
denne beretningen oss om det store frafall og evangeliets
gjengivelse?

• Studer s. 3-5 og se etter kjennetegn på Herrens sanne kirke.
Hvorfor er det viktig at Kirken alltid blir etablert ifølge det
samme mønster?

• Hva førte til det store frafall ifølge president Woodruff? Hva
var noe av det frafallet resulterte i? (Se s. 4-5.) Hvordan ser vi
disse resultatene i dag?

• Les s. 5-8 og vær på utkikk etter noe av det profeten Joseph
Smith utrettet i forbindelse med evangeliets gjengivelse.
Hvordan har dette påvirket ditt liv?

• Les uttalelsen som begynner nederst på s. 6. Hvordan kan vi
vise at vi ikke skammer oss over Jesu Kristi gjengitte evange-
lium?

• Legg merke til ordene mørke og lys på s. 8-10. Hva lærer du av
president Woodruffs bruk av disse ordene? Hva ville ha manglet
i ditt liv hvis du ikke hadde akseptert det gjengitte evangelium?

Aktuelle skriftsteder: Jesaja 29:10-14, Amos 8:11-12, Mormon
1:13-14, L&p 128:19-21

Noter

1. «Leaves from My Journal», Millennial
Star, 23. mai, 1881, s. 334-335.

2. Deseret News: Semi-Weekly,
1. juli, 1866, s. 2.

3. The Discourses of Wilford Woodruff,
red. G. Homer Durham (1946), s. 24.

4. Deseret News: Semi-Weekly,
12. januar 1875, s. 1.
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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), 3:63.

6. Deseret News: Semi-Weekly,
13. juli, 1882, s. 1.

7. Deseret News, 21. mars, 1855, s. 10.
8. I Collected Discourses, 2:285.
9. Deseret News, 26. september, 1860,

s. 234.

10. Deseret News, 21. mars, 1855, s. 10.
11. Deseret News: Semi-Weekly,

25. november, 1873, s. 1.
12. I Collected Discourses, 4:71.
13. Deseret News, 26. desember, 1860,

s. 338.
14. Deseret News, 6. januar, 1858, s. 350.
15. Deseret News: Semi-Weekly,

28. desember 1875, s. 1.
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President Woodruff sa om profeten Joseph: «I sitt offentlige og private
liv ble han ledsaget av Den allmektiges ånd, og han tilkjennega en
sjelens storhet som jeg aldri hadde sett hos noe annet menneske.»
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Joseph Smith –
profet, seer og åpenbarer

Joseph Smith, denne evangelieutdelings profet,
var alltid tro mot de åpenbaringer han mottok fra

det høye, og oppfylte sitt forutordinerte kall og
beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod.

Fra Wilford Woodruffs liv

Fra sin første tid som nytt medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige hadde Wilford Woodruff et vitnesbyrd om profe-
ten Joseph Smith. Han sa: «Jeg var helt sikker på at Joseph var en
profet før jeg så ham. Jeg hadde ingen fordommer med hensyn
til ham.»1 I april 1834, omkring fire måneder etter at han var blitt
døpt, reiste bror Woodruff til Kirtland i Ohio, hvor han traff pro-
feten Joseph for første gang. Han fortalte senere:

«Mitt første møte med ham var ganske uvanlig. Jeg så ham ute
på jordet sammen med broren Hyrum. Han hadde en svært gam-
mel hatt på og holdt på å skyte på blink. Jeg ble presentert for
ham, og han inviterte meg med hjem.

Jeg tok imot innbydelsen, og jeg betraktet ham på nært hold for
å se hva jeg kunne lære. Mens vi gikk til huset hans, fortalte han at
dette var første gang på lenge han hadde deltatt i en fritidssyssel.

Like etter at vi var kommet hjem til ham, gikk han inn i et til-
støtende værelse og kom ut med et ulveskinn og sa: “Bror
Woodruff, jeg vil gjerne be deg hjelpe meg å garve dette.” Så jeg
trakk av meg frakken og gikk i gang med å hjelpe ham, og jeg følte
meg beæret mens jeg gjorde det… Han ville ha dette ulveskinnet
på vognsetet sitt…

Dette var mitt første møte med profeten Joseph Smith, denne
siste evangelieutdelings store seer.»2

K A P I T T E L  2
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En gang president Woodruff mintes denne hendelsen, sa han
at enkelte ville ha blitt støtt over å se en leder i Kirken delta i slike
aktiviteter. Men hans egne iakttakelser av Joseph Smith, både
offentlig og privat, styrket bare hans vitnesbyrd om profetens
misjon. Fra denne første tiden i Kirtland til profetens martyrdød
10 år senere virket Wilford Woodruff trofast sammen med Joseph
Smith, selv når venner og medarbeidere i Kirken falt fra. Han sa:
«Med alt det frafall vi har hatt, og med alle de vanskeligheter og
plager som har blitt oss til del, … har jeg aldri blitt fristet til å tvile
på dette verk eller tvile på at Joseph Smith var en Guds profet.»3

19. mars 1897 gjorde den 90 år gamle president Woodruff et
lydopptak av sitt vitnesbyrd. Han var den første av Kirkens pre-
sidenter som gjorde det. I sitt korte budskap brukte han mye av
tiden til å vitne om profeten Josephs misjon, noe som reflekterte
en livslang hengivenhet for hans venn og leder:

«Jeg bærer vitnesbyrd om at Joseph Smith var en sann Guds
profet, ordinert av Gud til å legge grunnvollen for hans kirke og
rike i den siste evangelieutdeling og tidenes fylde… Profeten
Joseph la ned sitt liv for Guds ords skyld og for vitnesbyrdet om
Jesus Kristus, og han vil bli kronet som martyr i Guds og Lammets
nærhet. I alle hans vitnesbyrd til oss ble Guds kraft tydelig til-
kjennegitt i profeten Joseph.»4

Wilford Woodruffs læresetninger

Både offentlig og privat var profeten Joseph Smith
vennlig, barmhjertig, trofast og sann.

Jeg reiste tusenvis av kilometer sammen med Joseph Smith.
Jeg kjente hans ånd.5

Jeg har frydet meg overmåte over det jeg så hos bror Joseph,
for både i sitt offentlige og private liv ble han ledsaget av Den all-
mektiges ånd, og han tilkjennega en sjelens storhet som jeg aldri
hadde sett hos noe annet menneske.6

Hans sjel svulmet og ble stor som evigheten når det gjaldt
menneskehetens ve og vel.7

Bror Joseph ville ha favnet hele den menneskelige familie med
frelsens prinsipper hvis han hadde vært i stand til det.8
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Den evangelieutdeling han ble kalt til å innlede, er den største
som noensinne er gitt menneskene, og den fordret nettopp en
slik mann til å stå i spissen – en mann som var trofast mot Gud og
sine brødre, som var en seer og åpenbarer og hvis tro på Gud var
slik at han aldri vaklet eller tvilte. Han var selv utholdende og opp-
fordret andre til å gå fremover i det store verk som lå foran dem.9

Joseph Smith ble forutordinert til å
etablere Guds verk i de siste dager

Joseph Smith ble holdt tilbake i åndeverdenen i tusener av år
for å bli født i kjødet på riktig tidspunkt og for å bli inspirert av
Gud, bli besøkt av ham og bli kvalifisert og forberedt til det opp-
draget som var gitt ham.10

Joseph Smith ble utpekt av Herren før han ble født, slik
Jeremia ble. Herren sa til Jeremia: «Før jeg dannet deg i mors liv,
kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg.
Jeg satte deg til en profet for folkene.» [Jeremia 1:5.] Han ble
befalt å advare Jerusalems innbyggere mot deres ugudelighet.
Han syntes det var en vanskelig oppgave, men til slutt gjorde han
som han var blitt befalt. Og jeg sier nå om Joseph Smith: han ble
utpekt før verden ble grunnlagt, og han kom frem i Herrens belei-
lige tid for å opprette dette verk på jorden.11

Profeten Joseph Smith ble undervist av Gud Faderen,
Jesus Kristus, Den hellige ånd og engler fra himmelen

Joseph Smith har ofte blitt betegnet som en uvitende, ulærd
mann. Han var bondesønn og hadde svært liten anledning til å få
en utdannelse. Hvilken lærebok gjorde ham i stand til å åpenbare
evangeliets fylde til verden? Slett ingen, han ble kun undervist
ved betjening av engler fra himmelen, ved Guds røst og ved Den
hellige ånds inspirasjon og kraft. Prinsippene som er åpenbart til
verden gjennom ham, er like sanne som Guds trone. Deres inn-
flytelse føles allerede på jorden, og den vil fortsette å øke inntil
Menneskesønnens komme.12

Joseph Smith ble påvirket av Den hellige ånd, og som svar på
bønn ble han ledet av Faderen og Sønnen. Og Faderen sa til ham:
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Joseph Smith ble «som svar på bønn … 
ledet av Faderen og Sønnen».

«Dette er min elskede Sønn. Hør ham!» [Se Joseph Smith –
Historie 1:17.] Han lyttet nøye til Jesu Kristi ord og fortsatte å
gjøre det inntil han, i likhet med Frelseren, ble drept.13

Så vidt jeg vet, har jeg aldri lest noe sted at den samme kraft som
ble tilkjennegitt for Guds profet i forbindelse med organiseringen
av denne kirke, da Faderen og Sønnen begge viste seg for profeten
Joseph som svar på hans bønn, har blitt tilkjennegitt for mennes-
kenes barn i noen annen evangelieutdeling… Dette var en viktig
åpenbaring, som aldri har blitt gitt på samme måte i noen evange-
lieutdeling i verden, og som Gud har gitt angående sitt verk. Så da
verket ble organisert, ble Guds profet betjent av himmelens engler.
De var hans lærere, de var hans veiledere, og alt han gjorde og alt
han utrettet fra begynnelsen av, fra da av og til den dagen han led
martyrdøden, ble gjort ifølge åpenbaring fra Jesus Kristus.14

Jeg vil si til meg selv at jeg tror ikke at det noensinne har vært et
menneske … som har hatt et nærere forhold til og en sterkere for-
bindelse med Gud Faderen og Guds Sønn og Gud Den hellige ånd
enn profeten Joseph Smith. Åpenbaringens kraft var med ham fra
den dagen han ble kalt til å motta prestedømmet, helt til han led
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martyrdøden. Inspirasjonens kraft var med ham dag etter dag.
Dette gis tydelig til kjenne i åpenbaringene i boken Lære og pakter.
Hver gang Herren følte det nødvendig å irettesette ham, måtte
Joseph Smith irettesette seg selv med sin egen munn. Og han nølte
ikke med å formidle Herrens ord, selv om det var rettet imot ham
selv. Han var i harmoni med Herren. Han var i harmoni med Den
hellige ånd. Han var i harmoni med englene i himmelen.15

Profetier, åpenbaringer og Den allmektiges forordninger omga så
å si denne mannen, og han måtte bli undervist, ikke av mennesker
eller ved menneskers vilje, men det var nødvendig at Guds engler
kom og underviste ham. Det var nødvendig at han ble undervist ved
Guds åpenbaringer, og han ble i mange år undervist ved syner og
åpenbaringer og av hellige engler som Gud sendte fra himmelen for
å undervise og veilede ham og forberede ham til å legge grunnvol-
len for denne kirke.

… Joseph selv fattet ikke betydningen av det verket som han la
grunnvollen til, med mindre han var innhyllet i visjonene av evig-
heten. Når hans sinn var åpent, kunne han i mange henseender
forstå Guds planer, og disse åpenbaringer var rundt ham og vei-
ledet hans fot.16

Tross prøvelser og forfølgelse forble profeten
Joseph Smith tro mot sitt vitnesbyrd

Da Joseph fremla for den kristne verden prinsippene Gud hadde
meddelt ham, vekket han straks deres fordommer. Han måtte
kjempe mot tradisjoner som de hadde arvet fra sine fedre som ikke
kjente Gud eller hans veier, tradisjoner som var overlevert dem
gjennom tidsaldrene, og som var i strid med himmelens frelsende
sannheter.17

Hele verden reiste seg mot ham – både presteskap og almue.
Hva var i veien? Ganske enkelt det at Joseph Smith var lik andre
profeter og apostler. Han frembragte en Jesu Kristi evangelieut-
deling, og denne rokket ved folkets tradisjoner – tradisjoner som
har blitt overlevert fra generasjon til generasjon.18

Hans liv var en kontinuerlig kamp. Han møtte motstand fra alle
hold, spesielt fra tidens prester. Men han kom seg gjennom det og
frydet seg stort over sitt arbeid helt til han fullbragte sitt vitnesbyrd



18

K A P I T T E L  2

i kjødet, etter å ha arbeidet vel fjorten år med dette formål. Han
måtte utholde store prøvelser, men ble aldri motløs eller nedtrykt
selv om han måtte kjempe mot fiender utenfra og innenfra. Han
tapte aldri sitt kalls storhet av syne, heller ikke verkets guddom-
melighet, men talte og oppførte seg under alle omstendigheter og
blant alle mennesker som den mann han var – Guds profet, denne
siste evangelieutdelings seer og åpenbarer.19

Hele hans sjel, hele hans sinn og alt han gjorde i livet, viste at
han var fast besluttet på å holde fast ved sannhetens prinsipp, ja,
han var til og med villig til å ofre sitt liv.20

Herren fortalte Joseph at han ville prøve ham for å se om han
ville være trofast mot sin pakt eller ikke, endog til døden. Han
prøvet ham virkelig, og selv om han hadde hele verden å kjempe
mot og falske venners forræderi å stå imot, selv om hele hans liv
var fullt av vanskeligheter, engstelse og bekymringer, var han like-
vel tross alle sine lidelser, fengselsopphold, mobbing og dårlig
behandling alltid trofast mot sin Gud og trofast mot sine venner.21

Med en visjon av Kirkens fremtid forberedte profeten
Joseph Smith De tolv apostler og ga dem makt og

myndighet til å videreføre Herrens verk 

Kirken ble organisert 6. april 1830 med seks medlemmer, men
Joseph hadde tro på at riket som begynte slik, som et sennepsfrø,
ville bli en stor kirke og et stort rike på jorden.22

Joseph Smith var den han hevdet å være, en Guds profet, en
seer og åpenbarer. Han la grunnvollen til denne kirken og dette
riket, og levde lenge nok til å overlevere rikets nøkler til Israels
eldster, til de tolv apostler. Han tilbragte sin siste vinter, omkring
tre eller fire måneder, sammen med De tolvs quorum og under-
viste dem. Det var ikke bare noen få timer da han forrettet evan-
geliets ordinanser for dem, men han tilbragte dag etter dag, uke
etter uke og måned etter måned med å undervise dem og noen
få andre om det som hører Guds rike til.23

En tid før sin død ble profeten Joseph inspirert av Herren til å
forutse at han snart skulle forlate denne jord. Dette kom til uttrykk
på forskjellige måter, men spesielt i den store iver han viste for å
skjenke De tolv apostler alle Det hellige prestedømmes nøkler og
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Eldste Wilford Woodruff var tilstede da profeten Joseph Smith
ga rikets nøkler til De tolv apostlers quorum.

all myndighet som han hadde mottatt. Han uttalte både privat og
offentlig at de var utstyrt og fullt kvalifisert, og at han hadde lagt
ansvaret for Guds rike over på De tolv apostlers skuldre.

Jeg, Wilford Woodruff, er den siste mann i kjødet som var til-
stede ved den anledning, og føler derfor at det er en plikt jeg skyl-
der Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og Israels hus og hele
verden, å bære dette mitt siste vitnesbyrd til alle nasjoner om at
Joseph Smith, Guds profet, vinteren 1843-44 kalte De tolv apost-
ler sammen i byen Nauvoo og tilbragte mange dager sammen med
oss og ga oss vår begavelse, og han underviste oss om de strålende
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prinsipper som Gud hadde åpenbart for ham. Og ved en anled-
ning sto han på sine føtter i vår midte i nesten tre timer og for-
klarte oss om den store og siste evangelieutdeling som Gud var i
ferd med å gjennomføre på jorden i disse siste dager. Værelset var
som fylt av en fortærende ild. Profeten var ikledd meget av Guds
kraft, og hans ansikt skinte og var overmåte klart, og han avsluttet
denne talen, som aldri kan glemmes i tid eller i evighet, med føl-
gende ord:

«Brødre, jeg har følt stor sorg ved å frykte at jeg kunne bli tatt
bort fra jorden med Guds rikes nøkler uten å besegle dem på
andre menns hode. Gud har beseglet på mitt hode alle Guds
rikes nøkler som er nødvendige for å organisere og bygge opp
Kirken, Sion og Guds rike på jorden og for å forberede de hel-
lige til Menneskesønnens komme. Nå, brødre, takker jeg Gud for
at jeg har levd lenge nok til å oppleve den dag da jeg har vært i
stand til å gi dere deres begavelse, og jeg har nå beseglet på
deres hoder alle Det aronske og Det melkisedekske prestedøm-
mes og apostelembedets krefter, med alle tilhørende nøkler og
krefter som Gud har beseglet på meg. Og nå legger jeg hele
arbeidet, byrden og omsorgen for denne kirke og Guds rike på
deres skuldre, og jeg befaler dere nå i vår Herre Jesu Kristi navn
å rette deres skuldre og videreføre denne kirke og Guds rike for
himmel og jord og for Gud, engler og mennesker, og hvis dere
ikke gjør det, vil dere bli fordømt.»

Den samme Ånd som fylte værelset den dagen, brenner i mitt
bryst mens jeg skriver ned dette vitnesbyrd.24

Profeten Joseph Smith beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod

Joseph Smith levde til han hadde gitt sitt vitnesbyrd til verden,
og da han hadde beseglet alle disse nøkler, krefter og velsignelser
på Brigham Youngs og sine brødres hoder, da han hadde anbragt
disse nøkler på jorden så de aldri mer i evighet skulle tas bort, da
han hadde gjort dette og frembragt denne opptegnelse, denne
åpenbaringens bok, som involverte hele denne generasjons frem-
tid – jøde, hedning, Sion og Babylon, alle jordens nasjoner –
beseglet han dette vitnesbyrd med sitt blod i Carthage fengsel,



21

K A P I T T E L  2

hvor hans liv og hans bror Hyrums liv ble tatt av onde og ugude-
lige menn.25

Jeg må innrømme at det syntes underlig for meg på det tids-
punktet at Herren tillot at profeten og hans bror Hyrum ble tatt
bort fra oss. Men Joseph Smith ble på Guds befaling og ved him-
melens makt og åpenbaringer ordinert og la grunnvollen for
denne store evangelieutdeling og tidenes fylde. Han ble bragt inn
i verden og ordinert til å organisere Kristi kirke for siste gang på
denne jord og forberede den til Menneskesønnens komme. Etter
hans død ble jeg ved nærmere ettertanke overbevist om at han var
forutordinert til å dø – å utøse sitt blod som et vitnesbyrd for
denne evangelieutdeling.26

Joseph … var sann, trofast og tapper i sitt vitnesbyrd om Jesus
helt til sin dødsdag.27

Han bar sitt vitnesbyrd, etterlot seg en offentlig opptegnelse om
det, beseglet det med sitt blod og la ned sitt liv, og dette vitnes-
byrdet er i kraft i dag over hele verden og vil være så til verdens
ende.28

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hva var uvanlig med Wilford Woodruffs første møte med
Joseph Smith? (Se s. 13-14.) Hva lærer denne beretningen oss
om profeten Joseph Smith?

• Slå opp på s. 14-15, og les det som står om Joseph Smiths karak-
ter. Hvorfor er det nyttig å kjenne til Joseph Smiths karakter pri-
vat så vel som i det offentlige? Hvordan påvirker vår oppførsel
privat vår evne til å undervise og lede?

• Hva gjør inntrykk på deg i forbindelse med måten Joseph
Smith lærte om evangeliets fylde på? (Se s. 15-17.)

• Hvordan reagerte profeten Joseph på motgang? (Se s. 18.)
Hvordan kan vi ha nytte av hans eksempel?
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• Hvorfor overleverte profeten Joseph Smith rikets nøkler til De
tolv apostler? (Se s. 18-21.) Hvorfor er det viktig for oss å vite
at dette skjedde?

• Les president Woodruffs ord om Joseph Smiths død (s. 21).
Hva føler du når du tenker på Joseph og Hyrum Smiths offer?

• Hva gjorde inntrykk på deg da du leste president Woodruffs
ord om profeten Joseph Smith?

• Hvorfor er det viktig å få et vitnesbyrd om profeten Joseph
Smith? Hva kan vi gjøre for å styrke vårt vitnesbyrd om profeten?

Aktuelle skriftsteder: 2. Nephi 3:6-15, L&p 5:10, 135, Joseph
Smith – Historie
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Tidenes fyldes
evangelieutdeling

Som siste-dagers-hellige har vi en hellig
plikt til å hjelpe til med å bygge opp Guds

rike i denne siste evangelieutdeling.

Fra Wilford Woodruffs liv

Til forskjellige tider i verdens historie har Herren opprettet evan-
gelieutdelinger. I hver utdeling har han åpenbart sitt evangelium
gjennom en eller flere bemyndigede tjenere. Profeten Joseph
Smith var Herrens redskap til å opprette vår nåværende evangelie-
utdeling, som i Skriftene omtales som «en husholdning i tidenes
fylde» eller «evangelieutdelingen i tidenes fylde» (Efeserbrevet
1:10, L&p 128:20).

Våren 1834 var Wilford Woodruff tilstede på et prestedømsmøte
i Kirtland i Ohio. På dette møtet begynte han å forstå Kirkens frem-
tid i denne evangelieutdelingen. Han fortalte senere:

«Profeten kalte på alle som hadde prestedømmet, til å samle seg
i det lille skolehuset av tømmer som de hadde der. Det var et lite
hus, kanskje vel fire meter i firkant. Men det rommet hele den del
av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges prestedømme som da
var i byen Kirtland… Det var aller første gang jeg så Oliver Cowdery
eller hørte ham tale, aller første gang jeg så Brigham Young og
Heber C. Kimball og de to Pratt’ene [Orson og Parley] og Orson
Hyde og mange andre. Det var ingen apostler i Kirken da unntatt
Joseph Smith og Oliver Cowdery. Da vi kom sammen, kalte profe-
ten på de Israels eldster som var der med ham, til å bære vitnesbyrd
om dette verk. De som jeg har nevnt, talte, og en god del andre
som jeg ikke har nevnt, bar sine vitnesbyrd. Da de hadde gjort det,
sa profeten: “Brødre, deres vitnesbyrd her i kveld har oppløftet
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Som medlem av De tolv apostlers quorum arbeidet
eldste Wilford Woodruff flittig for å bidra til å opprette

Jesu Kristi Kirke i tidenes fyldes evangelieutdeling.
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meg og lært meg meget. Men jeg vil gjerne si til dere for Herrens
åsyn at dere ikke vet mer om denne kirkes og dette rikes fremtid
enn et lite barn på sin mors fang. Dere forstår den ikke.” Jeg ble
temmelig forbauset. Han sa: “Det er bare en liten håndfull av pres-
tedømmet dere ser her i kveld, men denne kirken skal fylle Nord-
og Syd-Amerika – den skal fylle verden.”» 1

Wilford Woodruff viet sitt liv til å bygge opp Guds rike, og han
fortsatte å bli belært av Joseph Smith, selv etter profetens død.
Han fortalte om et syn han fikk der han talte med Joseph Smith:
«Jeg så ham ved templets dør i himmelen. Han kom til meg og
talte til meg. Han sa at han ikke kunne stanse for å snakke med
meg, for han hadde det travelt. Den neste mannen jeg møtte, var
fader Smith [Joseph Smith sen.]. Han kunne ikke snakke med
meg fordi han hadde det så travelt. Jeg møtte seks brødre som
hadde innehatt høye stillinger på jorden, og ingen av dem kunne
gi seg tid til å snakke med meg fordi de hadde det så travelt. Jeg
var meget forbauset. Om litt møtte jeg profeten igjen, og jeg fikk
anledning til å stille ham et spørsmål.

“Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har det travelt,” sa jeg. “Jeg
har hatt det travelt hele mitt liv, men jeg ventet at travelheten
skulle opphøre når jeg kom til himmelens rike, om jeg noen gang
kom dit.”

Joseph sa: “Jeg skal fortelle deg noe, bror Woodruff. Hver evan-
gelieutdeling som har hatt prestedømmet på jorden og har gått til
det celestiale rike, har hatt en viss arbeidsmengde å utføre som
forberedelse til å komme til jorden sammen med Frelseren når
han kommer for å regjere på jorden. Hver evangelieutdeling har
hatt rikelig tid til å utføre dette arbeidet. Vi har det ikke. Vi har
den siste evangelieutdeling, og det er så mye arbeid som må gjø-
res, og vi må skynde oss for å få det utført.” » 2

Wilford Woodruffs læresetninger

Herren og hans profeter har sett hen til denne
evangelieutdelingen fra før verden ble skapt

Alle inspirerte menn, fra fader Adams tid til Jesu tid, så mer
eller mindre den store og siste evangelieutdeling i tidenes fylde,

K A P I T T E L  3
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da Herren skulle rekke ut sin hånd og forberede jorden og et
folk til Menneskesønnens komme og en rettferdig styreform.3

Jeg betrakter dette verk … som har pågått siden denne kirke ble
organisert, som bare å iverksette vår himmelske Faders store plan
– den planen som ble forordnet fra før verdens grunnvoll ble lagt.
Det er faktisk ingen evangelieutdeling som har blitt sett hen til
med så stor interesse av alle Guds profeter og inspirerte menn…

Da Jesaja så denne tid i et profetisk syn, benyttet han svært
sterke ord i et forsøk på å gi uttrykk for sine følelser angående
den. Ved en anledning sier han: «Juble, dere himler! Fryd deg, du
jord! Dere fjell, bryt ut i frydesang! For Herren trøster sitt folk, han
forbarmer seg over sine elendige.» Sion sier «Herren har forlatt
meg, Herren har glemt meg.» «Glemmer vel en kvinne sitt diende
barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn?» «Ja,» sier
Herren, «en kvinne kan gjøre det», men han vil ikke glemme Sion.
Han sier: «I begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står
alltid for meg.» [Se Jesaja 49:13-16.]

Dette Guds Sion har vært for hans åsyn fra før verdens grunn-
voll ble lagt.4

Herren skapte ikke denne verden rent tilfeldig. Han har aldri
utført noe av sitt verk rent tilfeldig. Jorden ble skapt med
bestemte formål for øye, og én hensikt var dens endelige forløs-
ning og opprettelsen av Hans regjering og rike på den i de siste
dager, for å forberede den til vår Herre Jesu Kristi regjering, han
som har rett til å regjere. Denne bestemte tid er kommet, denne
evangelieutdeling er for hånden, vi lever midt i den.5

Intet kan hindre Kirken i å oppfylle sin fremtid

Denne kirken har fortsatt å vokse. Det er den eneste sanne
kirke på hele jordens overflate. Dens historie ligger åpen for ver-
den. Den har fortsatt å vokse og tilta fra den dag den ble organi-
sert og til vår tid… Den aller høyeste Gud har planlagt at den skal
være på jorden i makt og herlighet og herredømme, slik Guds
profeter så den i sin tid og generasjon. Dette er det rike som
Daniel så, og det vil fortsette å rulle frem til det fyller hele jorden
[se Daniel 2:34-35, 44-45, L&p 65:2].6
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Vi tror at denne kirke vil berede veien for Kristi komme da han
skal regjere som konge, og at denne kirke da skal utvikle seg til
Guds rike, som alle kristne ber om skal komme, og at Guds vilje
må skje på jorden som den skjer i himmelen [se Matteus 6:10].7

Det er ingen makt på jordens overflate som kan tilintetgjøre
denne kirke. Hvorfor? Fordi Gud holder den i sine hender. Han
er dens Opphavsmann, og han har lovet gjennom mange profe-
ters munn at den skal bestå.8

Da de drepte Joseph og Hyrum, drepte de ikke «mormonis-
men», de drepte ikke troen på Gud, de drepte ikke håp og nes-
tekjærlighet, de gjorde ikke slutt på ordinansene i Guds hus eller
Det hellige prestedømmes kraft. Gud i himmelen hadde forord-
net disse ting.9

Guds rike er på fremmarsj, det går ikke bakover.10

Hvor er den siste-dagers-hellige eller en hvilken som helst
annen person som noen gang har sett denne kirke eller dette rike
gå bakover? … Uansett hvordan våre omstendigheter kan ha vært,
så har dette rike gått fremover og oppover hele dagen lang helt til

«Denne kirken har fortsatt å vokse… Dette er det rike som Daniel så,
og det vil fortsette å rulle frem til det fyller hele jorden.»
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denne time og stund. Vil den noensinne gå bakover? Nei, det vil
den ikke. Dette Herrens Sion er i all sin skjønnhet, makt og her-
lighet gravert i Den allmektige Guds hender, og det står alltid for
hans åsyn. Hans påbud er fastsatt, og intet menneske kan forandre
dem.11

Selv om alle mørkets krefter går til krig mot oss, er Herren vår
venn, og han vil holde oss oppe og gi oss kraft til å bygge opp
Sion og utføre dette verk inntil Menneskesønnens komme. La
dere derfor trøstes… Vi skulle alle være forenet i den sak vi er
engasjert i. Så sant vi er det, skal vi seire.12

Vi har slett ikke hatt det lett. Vi har opplevd krigstilstander og
motstand helt fra begynnelsen av og til denne dag. Men vi og ver-
den kan slå oss til ro hva «mormonismen» angår, for den vil aldri
opphøre før vår Herre Jesus Kristus kommer i himmelens skyer.13

Gull og sølv kan forgå, hus og eiendom kan forsvinne, alle
timelige ting vil forgå, men prestedømmet aldri, frelse aldri, Guds
rike aldri, og profeti vil aldri forbli uoppfylt.14

Vi ble holdt tilbake i åndeverdenen for å bygge
opp Guds rike i denne evangelieutdeling

Vi har blitt holdt tilbake i åndeverdenen i tusener av år for å
være i kjødet i de siste dager og ta imot Guds rike og bygge det
opp. Hva tenker så vi som siste-dagers-hellige på når vi forstår
dette? Vi har en stor strid å utkjempe. Lucifer, morgenrødens
sønn, og hele hans hær står samlet imot oss. Vi er bare en liten
håndfull sammenlignet med jordens innbyggere. Det har alltid
bare vært noen få menn og kvinner i enhver tidsalder som har
vært selvstendige nok til å motsette seg det onde og tjene Herren.
Men vi har blitt ansett som verdige til å regnes blant hans folk.
Det er derfor på tide at vi står frem, at vi våkner opp og at vi,
ikledd Guds kraft og Det hellige prestedømme, foredler dette
prestedømme og oppnår velsignelsene som hører med.15

Det har aldri vært et folk som dette. Det har aldri vært et verk
som dette siden Gud skapte verden. Sant nok, det har vært
menn som har forkynt evangeliet, men i tidenes fylde har
Herren rakt ut sin hånd for å opprette sitt rike. Dette er den
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siste evangelieutdeling. Han har oppreist menn og kvinner til å
utføre hans verk, og som jeg ofte har sagt, har mange av oss blitt
holdt tilbake i åndeverdenen fra denne verden ble organisert, til
den generasjon vi nå lever i.16

Åpenbaringene fra Gud i Bibelen, Mormons bok og Lære og
pakter er i ferd med å bli oppfylt. Vi oppfyller dem. Og mens vi er
her, la oss være trofaste mot Gud, den store Elohim, jødenes Gud
så vel som hedningenes. Han setter sin lit til oss og ingen andre.
Han ser hen til de siste-dagers-hellige. Hvorfor? Fordi ingen andre
har mottatt fylden av det evigvarende evangelium. Ingen andre
har tatt fatt på å bygge opp dette rike. Min tro og følelse angående
denne sak er at vi ble utpekt før verden var til, i samme grad som
de fordums apostler var det, til å komme frem i kjødet og påta oss
ansvar for dette riket, og vi må gjøre det eller bli fordømt. Det er
vår stilling i dag. De himmelske hærskarers øyne hviler på oss.
Gud selv og hans sønn Jesus Kristus og alle de apostler og profe-
ter som har beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod, iakttar dette
folk. De besøker dere, de iakttar deres gjerninger, for de vet så vel
at det er deres lodd å bygge opp dette rike, å bygge opp Sion, å
helliggjøre det, å helliggjøre jorden og forberede verden til
Menneskesønnens komme.17

Som siste-dagers-hellige har vi et stort verk å utføre

Joseph Smith … kom som oppfyllelse av profeti, fullførte det
som ble krevet av ham, la grunnvollen til dette verk, mottok pres-
tedømmets og apostelembedets nøkler og enhver gave og nåde-
gave i Kirkens organisasjon som var nødvendig for å føre den
videre. Vi kalles på til å bygge på grunnvollen han la.18

Hvis vi kunne åpne vårt sinns blikk og la det strekke seg inn i
fremtiden og se dette rike og det som det skal oppnå og hva vi
må gjøre, den kamp vi må gjennom, ville vi visselig se at vi har et
stort arbeid foran oss.19

Vårt spesielle kall er å bygge opp Sion og berede folket til å stå
på hellige steder mens Herrens straffedommer utøses over de
ugudelige.20
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Det er Guds sinn og vilje at de siste-dagers-hellige fullt ut
skulle forstå at de befinner seg midt i Guds store og siste evan-
gelieutdeling til menneskene, og at de også fullt ut skulle forstå
hvilket ansvar som påhviler dem som deltakere i den. Og de
skulle aldri tape av syne den kjensgjerning at alle mørkets kref-
ter samlet aldri vil være i stand til å forpurre Guds hensikter med
hensyn til det verk som han har påbegynt i denne tid og genera-
sjon som vi lever i. Siste-dagers-hellige skulle leve slik for Herren
at vi forstår hvilken stilling vi inntar og oppgavene som kreves av
oss, for Herren krever visse ting av oss i vår tid og generasjon,
slik han har krevet av sitt folk i enhver tidsalder når han har gitt
dem det evigvarende evangeliums fylde og det hellige preste-
dømmes makt og myndighet.

Det er også Guds vilje at vi betaler tiende og offergaver. Det
er hans vilje at vi adlyder Visdomsordet. Det er hans vilje at vi
holder budene og underviser andre om dem. Vi vil bli holdt
ansvarlig for alt vi unnlater å gjøre som vi burde gjøre, så vel
som for det vi gjør. Vi skulle være av ett hjerte og ett sinn og ikke
la noe av timelig eller åndelig natur hindre oss i å elske Gud og
mennesker.

… Vi burde være forenet, og vi burde søke hverandres ve og
vel. Vi burde undervise våre sønner og døtre, og også verden, i
Kristi evangeliums prinsipper og berede oss til hendelsene som
skal komme og som det tales om i åpenbaringene som Herren
har gitt oss. Han har allerede begynt sitt verk, sitt underlige og
forunderlige verk, blant jordens innbyggere, noe som Jesaja nev-
ner [se Jesaja 29:14]. Han vil aldri trekke sin hånd tilbake før
hans hensikter er fullført.21

Vi har et stort arbeid foran oss, og det vil kreve vår fulle inn-
sats og alle våre talenter og evner å utføre det. Vi må søke Guds
ånds hjelp, for uten denne Ånd kan vi oppnå svært lite.22

Jeg sier dere at når dere ser dere omkring og ser verdens til-
stand på den ene side og hva vi må utrette på den andre, og hvor
Guds rike må gå for å nå sitt mål og oppfylle Jesu Kristi åpenba-
ringer, skulle vårt viktigste mål være å bygge opp Guds rike og få
det til å gå fremover…
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… Vi skulle se etter anledninger til å bygge opp riket og sikre
velsignelser ikke bare for oss selv, men søke å bli frelsere på
Sions berg og prøve å gjøre alt det gode vi kan, og arbeide for å
fremme Sions sak og interesser på ethvert sted i Sion hvor vi blir
kalt til å virke.

Når vi arbeider slik, skal vi ha fremgang og varig fred i vårt
sinn, og som Herren har sagt, vil intet bli holdt tilbake fra noe
menneske som søker Guds rikes rettferdighet og velsignelser…

Det [er] en mengde ting som står for døren, en mengde for-
andringer som skal finne sted på jorden, og riket vokser. Og jeg
vil her formane alle siste-dagers-hellige som hører meg i dag, til
å studere grundig den stilling dere er i, og granske deres hjerte
og se om Herren vår Gud finner behag i oss, og la oss deretter
stadig vokse i tro, i håp, i rettferdighet og i ethvert dydig prin-
sipp som vi må ha for å holde ut de prøvelser som kan bli pålagt
oss for å bevise at vi er Guds venner, om vi vil være trofaste mot
pakten eller ikke. Vi vil bli prøvet fra nå av og til Messias’ komme
eller så lenge vi lever på jorden.23

«Vårt spesielle kall er å bygge opp Sion og
berede folket til å stå på hellige steder.»
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Det trenger ikke herske noen frykt hvis bare de siste-dagers-
hellige vil være trofaste mot paktene de har inngått med sin Gud,
og strengt rette seg etter prinsippene som han har sagt må styre
oss når vi bygger opp hans Sion.

Men hvis vi glemmer våre pakter og viker fra og ringeakter
læresetningene som han har gitt oss, da kan dere, siste-dagers-
hellige, være sikre på at vår stilling står i fare. Guds hensikter vil
ikke bli forpurret, men vi skal bli plaget, og de som vedblir i sin
ringeakt, vil bli forkastet og blir berøvet hele sin del av velsig-
nelsene som er lovet Sion.24

Herren er med dette folk, men som siste-dagers-hellige tror
jeg ikke at vi alltid verdsetter våre privilegier. Vi er kalt til å utføre
et verk. Herren har lagt dette verk i våre hender, og vi blir holdt
ansvarlig for himmel og jord med hensyn til vår bruk av talen-
tene – lyset og sannheten – som vi er blitt betrodd.25

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les s. 25-26. Hvordan går Joseph Smiths profeti i oppfyllelse?
Hva kan vi lære av president Woodruffs syn?

• Hvorfor har profeter sett frem til denne evangelieutdelingen?
Hvorfor er det viktig at vi forstår at «vi lever midt i» den siste
evangelieutdeling? (Se s. 26-27.)

• Hva mener vi når vi vitner om at vi tilhører «den eneste sanne
kirke på hele jordens overflate»? (s. 26, se også L&p 1:30).
Hvordan kan vi i ydmykhet dele denne sannheten med andre?

• Hva gjør inntrykk på deg når du studerer president Woodruffs
læresetninger om Kirkens fremtid? (Se s. 27-29.)

• Les raskt gjennom s. 28-29, og se etter ting som vil forgå og ting
som vil vare for evig. Kan du nevne noen forskjeller mellom ting
som vil forgå og ting som vil vare?

• Les president Woodruffs læresetninger om at vi har blitt «holdt
tilbake i åndeverdenen» for å bli født i denne evangelieutdeling
(s. 28-29). Hva føler du når du tenker over disse uttalelsene?
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• Se på bildet på s. 31. Hva har dette å gjøre med å bygge opp
Guds rike? Hva er noen av våre plikter når vi hjelper til med å
bygge opp Guds rike, ifølge president Woodruff? (Se s. 30-32.)

• Les siste avsnitt på s. 32. Hvilke privilegier har vi i denne
evangelieutdelingen? Hva tror du det betyr å «verdsette våre
privilegier»?

Aktuelle skriftsteder: L&p 6:32-34, 64:33-34, 121:26-32, 138:53-56
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Det hellige prestedømmes
kraft og myndighet

Gud skjenker sitt folk prestedømmet til
deres velsignelse og opphøyelse.

Fra Wilford Woodruffs liv

I sin ungdom lengtet Wilford Woodruff etter å finne en kirke
med riktig prestedømsmyndighet – med «kraft fra himmelen og
på jorden».1 I en tale han holdt i 1889, fortalte han:

«Som gutt gikk jeg på en søndagsskole… På den søndagssko-
len leste jeg Det nye testamente. Jeg lærte vers på vers og kapit-
tel på kapittel. Hva lærte testamentet meg? Det lærte meg livets
og frelsens evangelium. Det lærte meg om et evangelium med
kraft fra himmelen og på jorden. Det lærte meg at Kirkens orga-
nisasjon besto av profeter, apostler, hyrder og lærere, med nåde-
gaver til å hjelpe og styre. Hvorfor? “For at de hellige kunne bli
gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme,
inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap
til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde.” [Se
1. Korinterbrev 12:28, Efeserbrevet 4:11-13.]

Dette lærte jeg, og det gjorde inntrykk på meg. Jeg trodde på
det, men hadde likevel aldri hørt noen prest eller religiøs leder på
jorden forkynne dette. Som ung mann var jeg tilstede på møter i
omtrent alle kirkesamfunn som fantes. En gang var jeg tilstede på
et av de store møtene som av og til ble holdt i Connecticut, der førti
eller femti prester fra forskjellige kirkesamfunn var samlet. De ba
om at Ånden måtte utøses som på pinsefestens dag og om mange
andre ting. På dette møtet ble det gitt tillatelse for alle til å uttale
seg. Jeg var ganske ung da. Jeg reiste meg og stilte meg i midt-
gangen og sa til alle disse prestene: “Mine venner, vil dere fortelle
meg hvorfor dere ikke strider for den tro som en gang ble gitt til de



35

hellige? Vil dere fortelle meg hvorfor dere ikke strider for det evan-
gelium som Jesus Kristus forkynte og som hans apostler forkynte?
Hvorfor strider dere ikke for den religionen som gir dere kraft fra
Gud, kraft til å helbrede syke, få blinde til å se, lamme til å gå, og
som gir dere Den hellige ånd og de gaver og nådegaver som har
blitt tilkjennegitt fra verdens skapelse av? Hvorfor lærer dere ikke
folket om de prinsipper som oldtidens patriarker og profeter for-
kynte mens de var fylt av Guds åpenbaringer? De hadde englers
betjening, de hadde drømmer og syner og stadig åpenbaring til å
lede og føre dem på den sti de skulle vandre.”

Den presiderende eldste sa: “Min kjære unge mann, du ville
være svært klok og svært nyttig på jorden om du ikke trodde på
alle de tåpelige tingene. Disse tingene ble gitt menneskenes barn
i verdens mørke tidsalder, og de ble gitt nettopp i den hensikt å
opplyse menneskenes barn i den tidsalderen, slik at de kunne tro
på Jesus Kristus. I dag lever vi i skinnet fra evangeliets strålende
lys, og vi trenger ikke de tingene.” Jeg sa: “Så gi meg verdens
mørke tidsalder, gi meg den tiden da menneskene aksepterte
disse prinsippene.”»2

K A P I T T E L  4

Peter og Johannes helbreder en lam mann (se Apostlenes gjerninger 3). Den
unge Wilford Woodruff søkte «den tro som en gang ble gitt til de hellige» –

en religion med samme «kraft fra Gud» som Frelserens kirke i tidens midte. 
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Den 29. desember 1833 hørte
Wilford Woodruff endelig evangeliet fra
bemyndigede Guds tjenere. Han for-
talte: «For første gang i mitt liv så jeg en
eldste i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige. Det var Zera Pulsipher. Han for-
talte meg at han var inspirert av Herren.
Han tresket korn på låven da Herrens
røst kom til ham og ba ham stå opp og
dra nordover, for Herren hadde en opp-
gave for ham der. Han henvendte seg til
bror [Elijah] Cheney, som var hans nabo

og medlem av Kirken. De gikk nesten 100 kilometer … i dyp sne,
og det første stedet som de følte seg tilskyndet til å stanse ved, var
min brors og mitt hus. De gikk inn i huset og snakket med min
brors hustru. De fortalte henne hvem de var og hvilket ærend de
hadde. De fortalte henne at de var blitt inspirert til å dra nordover,
og de hadde aldri følt seg tilskyndet til å stanse før de kom til dette
huset. Da de fortalte henne om sine prinsipper, sa hun at hennes
mann og svoger begge trodde på disse prinsippene og hadde bedt
om å finne dem i mange år. De bestemte å holde et møte i skole-
huset på gården vår.

Jeg kom hjem om aftenen, og min svigerinne fortalte meg om
møtet. Jeg hadde trukket tømmerstokker fra bredden av Ontario-
sjøen (jeg arbeidet med tømmer). Jeg sendte hestene mine ut på
beite, stoppet ikke for å spise noe, men gikk til møtet. Jeg opp-
daget at huset og gårdsplassen var fylt av folk. For første gang i
mitt liv hørte jeg en tale om evangeliet slik eldstene i denne kir-
ken forkynner det. Det var det jeg hadde søkt etter helt fra jeg
var gutt. Jeg inviterte mennene hjem til meg. Jeg lånte
Mormons bok og satt oppe hele natten og leste. Om morgenen
fortalte jeg bror Pulsipher at jeg ønsket å bli døpt. Jeg hadde et
personlig vitnesbyrd om at disse prinsippene var sanne. Jeg selv
og min bror … ble døpt – de to første i omegnen.»3

Eldste Pulsipher døpte Wilford Woodruff i en vik 31. desem-
ber 1833 og bekreftet ham samme dag. Tre dager senere mottok
Wilford Woodruff Det aronske prestedømme og ble ordinert til

Zera Pulsipher
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en lærers embede. Dette var begynnelsen til et livslangt virke i
Herrens tjeneste. Idet han så tilbake på den dagen, sa han: «Min
misjon begynte umiddelbart.»4

Wilford Woodruffs læresetninger

Gud utfører all sin gjerning ved prestedømmets kraft

Jeg vet ikke om noe emne i Kirken av større betydning for jor-
dens innbyggere og for oss selv enn Det hellige prestedømme.5

Ved prestedømmets kraft har Gud, vår evige Fader, organisert
alle verdener og forløst alle verdener som noensinne er blitt for-
løst. Ved det samme prestedømmet har menn forrettet i Kristi
evangeliums ordinanser på jorden.6

Det er ved det hellige prestedømme Gud meddeler seg til
mennesket på jorden, og de himmelske sendebud som har
besøkt jorden for å gi sitt budskap til menneskene, er menn som
har holdt og æret prestedømmet mens de levde på jorden. Alt
det Gud har gjort for menneskets frelse, fra den tid mennesket
først kom til jorden og frem til verdens forløsning, har skjedd og
skal skje ved det evige prestedømme.7

Herren har aldri hatt en kirke på jordens overflate, fra den
først ble organisert og til i dag, uten at denne kirken har blitt
organisert ved åpenbaring, med profeter og apostler, hyrder,
lærere, medhjelpere og ledere begavet med Det hellige preste-
dømme – den kraft som Gud har delegert til mennesket, og som
gir myndighet til å handle for Gud. Uten dette prestedømmet har
ingen mann – fra den dag verden ble til – noen rett til å forrette
i noen av ordinansene i hans hellige hus. Heller ikke har noen
mann rett til dette prestedømmet uten at han blir kalt av Gud,
likesom Aron, som vi har fått vite ble kalt ved åpenbaring [se
Hebreerbrevet 5:4]. Hvilken oppgave har prestedømmet? Det er
gitt for å forrette i evangeliets ordinanser, ja, vår himmelske
Faders evangelium, han som er den evige Gud, jødenes Elohim
og hedningenes Gud.8

Ingen mann har myndighet fra Gud til å forrette livets og
frelsens ordinanser for menneskenes barn [uten] ved Det hellige
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prestedømmes kraft. Dette prestedømmes kraft finnes hos de
siste-dagers-hellige.9

Prestedømsbærere skulle bruke
prestedømmet til å yte tjeneste og bygge opp

Guds rike, ikke til å bygge opp seg selv

Hvilket ansvar det er å ha dette himmelske, dette evige, dette
evigvarende prestedømme! Og vi må avlegge regnskap for det.
Apostler, syttier, høyprester, eldster og alle menn som har del i
dette prestedømmet som er gitt til oss, vil bli holdt ansvarlig
for det.10

Vi har fått et arbeid lagt på våre skuldre. Det gjelder Joseph
Smith, Brigham Young, De tolv apostler, oss alle, og vi vil bli for-
dømt hvis vi ikke utfører det. Dette vil vi oppdage når vi kommer
på den andre siden av sløret… Når jeg sitter og tenker, har jeg
ofte ønsket at jeg fullt ut kunne forstå hvilket ansvar jeg har over-
for Gud, og hvilket ansvar enhver mann har som bærer preste-
dømmet i denne generasjon. Men jeg sier dere, brødre, at jeg tror

President Wilford Woodruff forkynte at prestedømmet er den «kraft som Gud
har delegert til mennesket, og som gir myndighet til å handle for Gud».
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våre hjerter trakter altfor meget etter denne verdens ting. Vi
verdsetter ikke høyt nok det veldige ansvar vi har overfor Gud og
himmelen – og for jorden – som de menn som bærer Det hellige
prestedømme i denne generasjon, skulle gjøre. Jeg tror vi er for
langt borte fra Herren.11

Hvis vi …, som bærer det hellige prestedømme, bruker dette
prestedømmet i noen annen hensikt under himmelen enn for å
bygge opp Guds rike, hvis vi gjør det, vil vår kraft svinne… Mange
menn har forsøkt dette – menn høyt i prestedømmet, endog i
apostelembedet – å bygge opp seg selv med prestedømmets
myndighet. Og hva har hendt med dem? Vi kan si amen til deres
makt og myndighet… La oss overveie disse ting. Jeg sier det
samme til meg selv. Jeg sier det samme til apostlene, syttiene og
høyprestene. Vi kan ikke bruke prestedømmet i noen annen hen-
sikt under himmelen enn å bygge opp riket og gjøre Guds vilje.
Og når vi forsøker å gjøre noe annet, vil vår kraft bli tatt fra oss.12

Jeg har alltid med stor interesse lest den åpenbaring Joseph
Smith mottok som svar på sin bønn i Liberty fengsel [se L&p
121:34-46]. Denne åpenbaringen fra Gud, som inneholder så få
setninger, har jeg alltid betraktet som en åpenbaring som inne-
holder like mange prinsipper som noen åpenbaring Gud noen-
sinne har gitt menneskene. Han fikk Joseph til å forstå at han
hadde prestedømmet, som var etter Guds orden, etter
Melkisedeks orden, det samme prestedømme som Gud selv
benyttet for å utføre alle sine gjerninger i himmel og på jord, og
enhver mann som bar dette prestedømmet, hadde den samme
kraft. Dette prestedømmet hadde kommunikasjon med himlene,
kraft til å bevege himlene, kraft til å utføre himlenes gjerning. Og
alltid når en mann foredlet dette kall, ga Gud sine engler befa-
ling om ham, og hans virke var i kraft og gyldig både i denne ver-
den og i den kommende verden. Men om denne mannen bruker
dette prestedømmet i noen annen hensikt enn å bygge opp
Guds rike, i hvilken hensikt det er gitt i, da trekker himlene seg
tilbake, prestedømmets kraft opphører, og han må vandre i
mørke og ikke i lys, og dette er årsaken til menneskenes frafall
enten det er i denne generasjon eller noen annen.13
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Vi har mottatt prestedømmet, og hvis vi ikke bruker det på rik-
tig måte, vil vi bli bragt under fordømmelse. La oss derfor rette
skuldrene og påta oss ansvaret for riket. La oss strebe etter å
motta Den hellige ånd – og Jesu Kristi evangeliums kraft – som
har blitt gitt oss, og såfremt vi gjør dette, vil Guds velsignelser led-
sage vår innsats.14

Herren støtter enhver mann som har del i prestedømmet,
enten han er prest, eldste, sytti eller apostel, hvis han foredler
sitt kall og gjør sin plikt.15

Det gledet meg meget en gang jeg så noen diakoner foredle sitt
kall… De dro gjennom byen [sin] og hugget opp all veden som
alle enkene i byen hadde. Bror [George] Teasdale, stavspresiden-
ten, hadde tre eller fire favner sedertre liggende på tomten sin.
En kveld da han kom hjem, oppdaget han at de var forsvunnet.
Han lurte på hva som var skjedd. Men da han begynte å lete, fant
han all veden opphugget i vedskjulet sitt. De foredlet virkelig sitt
kall der.

I dag er vi i noen henseender i spesielle omstendigheter. Vi
skulle stole på Herren og gjøre det som er riktig. Jeg vet at pres-
tedømmet er gitt til menneskenes frelse og for at de skal kunne
forrette ordinanser både for levende og døde. Titusener har blitt
forløst i åndeverdenen av sine etterkommere her på jorden som
har nøklene til frelse for sine avdøde. Frelsere på Sions berg er
oppreist mens riket hører Herren til, slik profeten Obadja sa de
ville bli [se Obadja 1:21]. Dette folk utfører dette arbeidet nå.
Herren er med dere, og deres forfedre i åndeverdenen fryder
seg. La oss derfor være trofaste mens vi er her. Gud har utpekt
oss til å bære dette prestedømme. Ut fra … millioner mennesker
på jorden har Herren valgt denne håndfull menn til å bære dette,
til å ordinere, organisere, advare verden, forkynne evangeliet for
dem. Jeg håper at mine brødre som bærer dette prestedømme,
vil huske hvor verdifullt det er…

… La oss være sanne og trofaste. La oss ikke miste taket på
prestedømmet, heller ikke på Guds rike. La oss gå i lønnlig bønn
til Herren og påkalle hans hellige navn. Deri ligger vår styrke.16
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Hvis vi er trofaste mot våre pakter og vårt ansvar,
vil vi motta prestedømmets velsignelser

i dette livet og i livet etter dette

Når Herren skjenker menneskenes barn gaver i forbindelse
med prestedømmet, er de som mottar disse gavene, ansvarlige
for hvordan de bruker dem.17

Når en apostel eller president, biskop eller en annen mann
som har prestedømmet, forretter, gjør han dette ved den Herre
Jesu Kristi myndighet. Da virker dette prestedømmet, og alle
velsignelser som en Guds tjener skjenker menneskenes barn, vil
være gyldige både i dette livet og i livet etter dette. Hvis jeg mot-
tar en velsignelse ved det hellige prestedømme, eller hvis jeg
mottar en velsignelse fra en patriark, vil disse gaver og velsig-
nelser være gyldige i den neste verden. Og hvis jeg er trofast
mot mine pakter i dette livet, kan jeg gjøre krav på enhver vel-
signelse som har blitt overdratt meg, for den myndighet de er
blitt overdratt ved, er forordnet av Gud, og det er ved denne
Den aller høyestes sønner forretter livets og frelsens ordinanser

«Hvilket ansvar det er å ha dette himmelske,
dette evige, dette evigvarende prestedømme!»
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for menneskenes barn, og disse offisielle handlinger vil være
gyldige for disse personene på den andre siden av sløret så vel
som i dette liv. Dette er de sanne skatter. Det er skatter som vil
vare i all evighet, og på grunn av disse velsignelser som er over-
dratt ved evangeliet, har vi mulighet til å få vårt legeme igjen og
bevare vår identitet for evig. Ja, vi kan gjøre krav på dette i kraft
av det hellige prestedømme.18

Jeg overveier ofte løftene som er gitt angående prestedøm-
met. I en åpenbaring om dette emnet sier Herren: … «Alle som
er trofaste og mottar disse to prestedømmer som jeg har omtalt,
og foredler sine kall, er helliggjort av Ånden til fornyelse av sine
legemer… Alt som min Fader har, skal bli gitt ham. Derfor, alle
som mottar prestedømmet, mottar fra min Fader denne ed og
pakt som han ikke kan bryte, ei heller kan den rokkes.» [Se L&p
84:33-40.] Jeg stiller av og til meg selv spørsmålet: Forstår vi
dette? Forstår vi at hvis vi retter oss etter prestedømmets lover,
skal vi bli Guds arvinger og medarvinger med Jesus Kristus? Jeg
innser at våre øyne ikke har sett, våre ører ikke hørt, og heller
ikke har det trengt inn i vårt hjerte så vi fatter den herlighet som
er beredt for de trofaste [se 1. Korinterbrev 2:9].19

Hva slags menn og kvinner burde vi være, vi som er kalt til å ta
del i det store siste-dagers verk? Vi skulle være menn og kvinner
med tro, som tappert står frem for sannheten slik den har blitt
åpenbart og betrodd oss. Vi skulle være menn og kvinner som
viser fullstendig troskap mot Gud og hans hellige prestedømme,
som er trofaste mot ham og hverandre. Vi skulle ikke la hus og
eiendommer, gull og sølv eller noe annet av denne verdens gods
trekke oss bort fra det store formål som Gud har sendt oss for å
oppfylle. Vårt mål er høyt, vår fremtid er stor, og vi skulle aldri
skuffe vår Fader, heller ikke de himmelske hærskarer som våker
over oss. Vi skulle ikke skuffe de millioner i åndeverdenen som
også vokter oss med en interesse og iver som knapt har trengt inn
i vårt hjerte så vi fatter den. Dette er store og mektige ting som
Gud krever av oss. Vi ville ikke være verdige til frelse, vi ville ikke
være verdige til evig liv i vår Guds rike hvis noe kunne vende oss
bort fra sannheten eller fra kjærligheten til den.20
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hva fikk den unge Wilford Woodruff til å søke etter den sanne
kirke? (Se s. 34-36.) Hva var forbindelsen mellom denne påvirk-
ningen og prestedømmet?

• Les side 37-38 og se etter ting Herren utfører ved prestedøm-
mets kraft. Hvordan deltar prestedømsbærere i Herrens verk?

• Hvorfor er det viktig både for menn og kvinner å lære om
prestedømmet?

• Hvordan har prestedømmet vært til velsignelse for deg?

• Hvilke konkrete prinsipper finner du når du leser president
Woodruffs læresetninger om prestedømsbæreres ansvar? (Se
s. 38-40.)

• Hvilke holdninger og handlinger får himlene til å trekke seg bort
fra en prestedømsbærer, ifølge president Woodruff? Hvorfor er
det umulig for en mann å bruke prestedømmet til personlig vin-
ning? (Se s. 38-40, se også L&p 121:34-40.) Hvordan må en pres-
tedømsbærer leve for å ha «kraft til å utføre himlenes gjerning»?
(Se s. 39-41, se også L&p 121:41-46.)

• Hva betyr det å foredle et kall i prestedømmet? (Se s. 40-41.)
Hvilke eksempler har du sett på brødre som foredler sitt kall i
prestedømmet?

• Gjennomgå den siste delen av kapitlet (s. 40-42). Hvordan
bringer prestedømmet velsignelser både i dette livet og i det
neste liv?

Aktuelle skriftsteder: Johannes 15:16, Hebreerbrevet 5:4-6, Alma
13:1-20, L&p 84:17-48, 107:18-20, 5. trosartikkel

Noter

1. I Brian H. Stuy, red., Collected
Discourses Delivered by President
Wilford Woodruff, His Two Counselors,
the Twelve Apostles, and Others,
5 bind (1987-92), 1:222.

2. I Collected Discourses, 1:222.

3. Deseret Evening News, 1. mars, 1897,
s. 1.

4. I Collected Discourses, 4:8.
5. I Collected Discourses, 4:8.
6. I Collected Discourses, 1:223.
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7. The Discourses of Wilford Woodruff,
red. G. Homer Durham (1946), s. 64.
I Lys over Norge, nov. 1986, s. 1.

8. Deseret News: Semi-Weekly,
30. juli, 1878, s. 1.
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10. I Collected Discourses, 1:207.
11. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 102. Se Lys over Norge, mars 1973,
s. 102.
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13. The Discourses of Wilford Woodruff,
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6. juli, 1880, s. 1.

15. I Collected Discourses, 5:234.
16. I Collected Discourses, 4:10-11.
17. I Collected Discourses, 4:9.
18. Deseret News, 26. februar, 1862, s. 273.
19. Deseret News: Semi-Weekly,

15. januar 1883, s. 1.
20. Deseret News: Semi-Weekly,

18. oktober, 1881, s. 1.
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Den hellige ånd og
personlig åpenbaring

I forhold til vår trofasthet kan vi ha
Den hellige ånd som vår ledsager til å opplyse

og lede oss i livet og føre oss til evig liv.

Fra Wilford Woodruffs liv

I oktober 1880 fortalte president Wilford Woodruff de hellige at
han nylig hadde hatt besøk av president Brigham Young, som døde
i 1877, og av president Heber C. Kimball, som døde i 1868. «Da vi
kom frem,» fortalte president Woodruff, «spurte jeg president
Young om han ville tale til oss. Han sa: “Nei, jeg har avsluttet mitt
vitnesbyrd i kjødet. Jeg skal ikke mer tale til dette folket.” “Men,” sa
han, “jeg er kommet for å møte deg. Jeg er kommet for å våke over
deg og se hva folket foretar seg.” Deretter sa han: “Jeg vil at du skal
forklare folket – og jeg vil at du også selv skal følge dette råd – at
de må arbeide og leve slik at de kan få Den hellige ånd, for uten
den kan dere ikke bygge opp riket. Uten Guds ånd er det fare for
at dere vil vandre i mørket, og at dere ikke greier å oppfylle deres
kall som eldster og apostler i Guds kirke og rike.” »1

Dette rådet var ikke nytt for president Woodruff. Hans brødre
kjente ham som «en mann som var … åpen for impulser fra
Herrens Ånd, en mann som i sine plikter ble ledet ved inspira-
sjon i meget større grad enn ved den visdom og dømmekraft han
selv hadde eller var begavet med».2 Han fortalte ofte om noe han
hadde opplevd med Åndens tilskyndelser. Det skjedde da han og
hans familie reiste til det østlige USA, hvor han var blitt kalt på
misjon. Han sa:
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«En kveld kjørte jeg vognen min inn på gården til bror Williams
[et lokalt medlem av Kirken]. Bror Orson Hyde [i De tolvs quo-
rum] kjørte sin vogn ved siden av min. Jeg hadde min hustru og
mine barn i vognen. Etter å ha spent fra hestene og spist kvelds-
mat, gikk jeg og la meg i vognen. Jeg hadde ikke ligget der mange
minutter før Ånden sa til meg: “Stå opp og flytt vognen!” Jeg for-
talte min hustru at jeg måtte stå opp og flytte vognen. Hun
spurte: “Hvorfor det?” Jeg sa: “Jeg vet ikke.” Det var alt hun spurte
om ved slike anledninger. Når jeg svarte henne at jeg ikke visste
hvorfor, var det tilstrekkelig. Jeg sto opp og flyttet vognen… Jeg
så meg rundt og gikk til sengs. Den samme Ånd sa: “Gå og flytt
dyrene dine fra den eiken.” … Jeg gikk ut og flyttet hestene mine
til et lite skogholt. Igjen gikk jeg og la meg.

En halv time senere kom en hvirvelstorm og knekket eiken
omtrent en halv meter over bakken. Den feide over tre-fire gjer-
der og falt like ved bror Orson Hydes vogn og akkurat der min
hadde stått. Hvordan ville det ha gått om jeg ikke hadde lyttet til
Ånden? Jeg selv og min hustru og mine barn ville uten tvil ha blitt
drept. Dette var den stille, lave røsten – ikke noe jordskjelv, ikke
torden eller lyn, men Guds ånds stille hvisken. Den reddet mitt
liv. Det var åpenbaringens ånd til meg.»3

President Woodruff understreket hvor nødvendig det er for
alle Kirkens medlemmer å bli ledet av Den hellige ånd – å søke
personlig åpenbaring. Han hevdet: «Guds kirke kunne ikke over-
leve i 24 timer uten åpenbaring.»4

Wilford Woodruffs læresetninger

Den hellige ånd er en person i ånds skikkelse
som bærer vitnesbyrd om Gud Faderen,

Jesus Kristus og evangeliets sannhet

Den hellige ånd er en av personene i Guddommen. Gud
Faderen og Gud Sønnen har tabernakler [legemer av kjøtt og
ben], og Gud selv har skapt mennesket i sitt eget bilde. Men Den
hellige ånd er en person i en ånds skikkelse, som bærer vitnesbyrd
om Faderen og Sønnen for menneskenes barn [se L&p 130:22].5

K A P I T T E L  5
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Hva er det største vitnesbyrd noen mann eller kvinne kan få
om at dette er Guds verk? Jeg vil fortelle dere hva som er det stør-
ste vitnesbyrd jeg noensinne har hatt, det sikreste vitnesbyrd, det
er vitnesbyrdet om Den hellige ånd, vitnesbyrdet om Faderen og
Sønnen.6

Våre øyne og ører kan bli bedratt av menneskers list og
bedrag. Men Den hellige ånd bedrar aldri noen.7

Skriftene forteller oss at det er en ånd i mennesket og at Den
allmektiges inspirasjon gir den forstand [se Job 32:8]. Det er ved
dette prinsipp vi blir kjent med sannheten og evangeliets kraft
som vi har mottatt. Det evige livs prinsipper blir tilkjennegitt for
oss ved Den hellige ånds inspirasjon, for denne Ånd hviler over
oss, den påvirker vårt sinn, og hvis vi gir akt på disse læreset-
ningene og har den rette følelsen, skal vi forstå tingene slik de er.8

Den hellige ånds gave kan gis til «enhver trofast mann og kvinne og
ethvert barn som er gammelt nok til å motta Kristi evangelium».
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Hver trofast siste-dagers-hellig kan motta Den hellige ånds
gave, som er den største gave noen kan motta på jorden

Enhver som noensinne har omvendt seg fra sine synder og er
blitt døpt til syndenes forlatelse, etter Guds orden og etter Jesu
Kristi lignelse – han som ble begravet i vann i likhet med sin død
og kom frem i likhet med sin oppstandelse – har rett til Den hel-
lige ånd. Det er lovet, og det tilhører ham. Dette er alles rett, og
hvis de mottar Den hellige ånd og [hans] gaver, får de inspira-
sjon, lys og sannhet. De har ører å se med, ører å høre med og
hjerter til å forstå.9

Nå, hvis du har Den hellige ånd med deg – og alle burde ha det
– kan jeg si deg at det finnes ingen større gave, det finnes ingen
større velsignelse, og ikke noe større vitnesbyrd er gitt noe men-
neske på jorden. Du kan bli betjent av engler, du kan se mange
mirakler, du kan se mange undre på jorden. Men jeg hevder at
Den hellige ånds gave er den største gave som kan skjenkes men-
nesket. Det er ved denne kraft vi har utrettet det vi har. Det er
denne som holder oss oppe gjennom all forfølgelse, alle prø-
velser og vanskeligheter som kommer i vår vei.10

Enhver mann eller kvinne som noensinne har kommet inn i
Guds kirke og er blitt døpt til syndenes forlatelse, har rett til
åpenbaring, rett til Guds ånd til hjelp i sitt arbeid, i omsorgen for
sine barn og når de veileder sine barn og dem som de er kalt til
å presidere over. Den hellige ånd er ikke begrenset til menn, hel-
ler ikke til apostler eller profeter. Den tilhører enhver trofast
mann og kvinne og ethvert barn som er gammelt nok til å motta
Kristi evangelium.11

Vi skulle gjøre oss kjent med Den hellige ånds stille,
lave røst – åpenbaringens røst

Det er en bestemt måte … som åpenbaring fra Herren mottas
på til å styre hans kirke. Det er kun én mann om gangen på jor-
den som har denne rett. Men ethvert medlem har det privilegium
å motta åpenbaring fra Herren til veiledning i sine egne oppga-
ver, og for å få bekreftet at offentlige læresetninger og bevegelser
er korrekte.12
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Hva er åpenbaring? Det er Den hellige ånds inspirasjon til men-
neskene. Joseph Smith sa til bror John Taylor på sin tid: «Bror
Taylor, du gir akt på Guds ånds inspirasjon, du gir akt på Åndens
hvisken til deg. Hvis du så gjør det den sier, blir [dette] et åpen-
baringens prinsipp for deg, og du vil kjenne og forstå denne Ånd
og kraft.» Dette er nøkkelen, grunnlaget for all åpenbaring… Jeg
har selv strebet etter å bli kjent med denne Ånd og lære hvordan
den virker.13

Hvor mange av dere har mottatt åpenbaring? Hvor mange av
dere har opplevd at Guds ånd har hvisket til dere – den stille, lave
røst? … Jeg har fått mange bekreftelser etter at jeg kom inn i
denne kirke og dette rike. Jeg har til tider blitt velsignet med visse
gaver og nådegaver, visse åpenbaringer og med betjening. Men
tross alt dette har jeg aldri funnet noe som jeg kunne stole mer på
enn Den hellige ånds stille, lave røst.14

Menneskene er tilbøyelige til å se for høyt eller vente for store
ting slik at de ofte misforstår Guds ånd og Den allmektiges inspi-
rasjon. Det er ikke i tordenen eller hvirvelvinden vi skulle se etter
Guds ånd, men i den stille, lave røsten [se 1. Kongebok 19:11-12].15

Gjennom Den hellige ånds gave mottar vi velsignelser
som leder oss i livet nå og forbereder oss til evig liv

Du kan omgi en mann eller kvinne med all den rikdom og her-
lighet som mennesker kan tenke seg, men er de tilfredse? Nei. De
føler fremdeles at noe mangler. Hvis det på den annen side er en
tigger på gaten som har Den hellige ånd og hvis sinn er fylt av
denne Ånd og kraft, da kan jeg vise deg en person som har fred i
sinnet, som eier sann rikdom og slik glede og ro som ingen kan
oppnå fra noen annen kilde.16

Når vi har Den hellige ånd, når vi forsøker å etterleve vår reli-
gion her på jorden, er vi det lykkeligste folk ved Guds fotskam-
mel, uansett hvordan våre omstendigheter er. Enten vi er rike
eller fattige, om vi opplever glede eller sorg – hvis en mann etter-
lever sin religion og nyter Guds ånds gunst, spiller det ingen rolle
for ham hva som skjer på jorden. Det kan være jordskjelv, krig,
brann eller sverd i landet, men han føler at alt er bra med ham.
Slik føler jeg det.17



50

K A P I T T E L  5

Enhver som mottar denne Ånd, har en trøster i sitt indre – en
leder som befaler og veileder. For hver mann som har tro, åpen-
barer Ånden dag for dag det som er til hans beste… Det er denne
Guds inspirasjon til sine barn i enhver tidsalder som er en av de
nødvendige gaver for å støtte mennesket og gjøre det i stand til
å vandre i tro og til å gå og adlyde alle de bud og befalinger og
åpenbaringer som Gud har gitt sine barn for å veilede og lede
dem i livet.18

Enhver mann skulle få Guds ånd og så følge dens tilskyndelser.
Dette er åpenbaring. Det spiller ingen rolle hva Ånden befaler
deg å gjøre. Den vil aldri be deg gjøre noe som er galt.19

Vi er omringet av … onde ånder som kjemper mot Gud og mot
alt som har til hensikt å bygge opp Guds rike, og vi trenger denne
Hellige ånd for å bli i stand til å overvinne disse innflytelser…

Dette er den Ånd vi må ha for å utføre Guds hensikter på jorden.
Vi trenger dette mer enn noen annen gave… Vi befinner oss midt
blant fiender, midt inne i mørke og fristelse, og vi trenger å bli vei-
ledet av Guds ånd. Vi skulle be til Herren inntil vi får Trøsteren.
Dette loves oss når vi blir døpt. Det er lysets, sannhetens og åpen-
baringens lys, og det kan være med oss alle på samme tid.20

Du vil oppdage at hvis vi noensinne søker å gjøre noe annet
enn å rette oss etter Den hellige ånds veiledning, vil vi komme inn
i tåke og mørke og vanskeligheter, og vi vil ikke ha noen retning i
livet. Hver dag vi lever, trenger vi Herrens kraft – at hans hellige
Ånds kraft og prestedømmets styrke er med oss så vi kan vite hva
vi skal gjøre. Og hvis vi lever slik for Herren, vil Ånden åpenbare
for oss hver dag hva våre plikter er. Uansett hva vi er engasjert i,
skulle vi først finne ut hva som er Herrens vilje og så gjøre den, og
da vil vårt arbeid bli godt gjort og akseptabelt for Herren.21

Når Herrens ånd – gjennom hele mitt liv og virke – har befalt
meg å gjøre noe, har jeg alltid funnet at det er godt å gjøre det.
Jeg har blitt bevart ved den kraften… Sørg for å ha åpenbaring-
ens ånd. Og når du har den, er du trygg, og du vil gjøre nøyaktig
det Herren ønsker at du skal gjøre.22

Tanken på at vi kan være lydige og bli helliggjort ved evangeliet
og derved bli beredt til å arve evig liv, er et av de mest storslagne
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prinsipper som noensinne er åpenbart for mennesker… Vi har et
håp som verden ikke vet noe om, og det kan ikke trenge inn i
deres tanker. Uten at de blir født av Guds ånd, kan de ikke engang
se Guds rike, og de kan ikke komme inn i det uten at de blir født
av vann og av Ånd [se Johannes 3:5], og derfor kan de ikke ta del
i den glade forventning og det håp vi er i besittelse av. Deres øyne,
ører og hjerte er ikke åpnet så de kan se og høre og føle Kristi
evangeliums kraft.23

Det er vårt privilegium å følge Herrens ånds befalinger og ha
den som vår veileder og ledsager, og derved vil himlenes velsig-
nelser komme til oss så raskt som vi er beredt til å motta dem.24

Å ha Ånden som vår stadige ledsager krever
at vi stadig arbeider og er trofaste

Jeg ivrer ... for at vi som et folk vil gjøre vår plikt, etterleve vår
religion, holde fast ved troen og vandre slik for Herren at Den
hellige ånd alltid vil være med oss og lede oss i tiden som ligger
foran oss. Dette er min bønn og mitt ønske.25

Verdige siste-dagers-hellige kan motta Den hellige ånd
«så den kan hjelpe dem i deres arbeid, i deres omsorg for sine barn
og når de veileder sine barn og dem de er kalt til å presidere over».
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Jeg vet at det krever stadig kamp, arbeid og trofasthet for
Herren å beholde Den hellige ånd som vår ledsager, og for å leve
slik at vi kan oppnå disse velsignelser.26

Det finnes ikke noe annet vi bør arbeide mer for å oppnå i kjø-
det enn Guds ånd, Den hellige ånd, Trøsteren, som vi er beretti-
get til å motta når vi har rettet oss etter evangeliets krav.27

Det store løfte som ledsager forkynnelsen av evangeliet, slik
det er åpenbart fra himmelen i vår tid, er at Den hellige ånd vil
bli skjenket de oppriktig angrende som er lydige mot dets hel-
lige ordinanser. Gjennom Den hellige ånd blir kunnskap om det
som har vært, det som er nå og det som skal komme, formidlet
og Faderens sinn og vilje gjort kjent. På denne måten åpenbarer
Den allmektige sine hensikter for dem som adlyder hans bud og
hvis liv er rent og akseptabelt for ham, så de kan være forberedt
på alle hendelser og prøvelser som kan komme i deres vei.

Hvis det finnes medlemmer av Kirken som ikke av egen erfa-
ring vet at dette er sant, kan de være sikre på at de ikke lever opp
til sine privilegier. Alle siste-dagers-hellige skulle ha nært sam-
funn med Den hellige ånd og, gjennom den, med Faderen, ellers
er det fare for at de vil bli overvunnet av ugudelighet og falle fra.

Derfor sier vi til de siste-dagers-hellige: Den hellige ånd vil
ikke bo i et vanhellig tempel. Hvis du vil ha glede av alle krefter
og gaver i din religion, må du være ren. Hvis du er skyldig i svak-
heter, dårskap og synd, må du omvende deg fra dette, det vil si
at du må forsake det helt og fullt. Ikke på noen annen måte kan
vi behage Gud. «Hellighetens menneske» er hans navn [se Moses
6:57], og han gleder seg når hans barn anstrenger seg for å være
rene.28

Hvis vi ikke har åpenbaring, er det fordi vi ikke lever som vi
skulle, fordi vi ikke foredler våre [kall i] prestedømmet som vi
bør. Hvis vi gjorde det, ville vi ikke være uten åpenbaring, ingen
ville være uten frukt.29

La oss legge av all ugudelig praksis, alle de vaner som vil hin-
dre oss i å kommunisere med Gud… Hvis disse bagateller har en
tendens til å hindre oss i å ha fred og glede og reduserer oss i
Herrens øyne, bør vi kvitte oss med dem og vise en beslutning
om å gjøre vår himmelske Faders vilje og utføre det arbeid som
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er pålagt oss å utføre… Når jeg gjør noe som hindrer meg i å ha
Herrens ånd, slutter jeg med det straks jeg blir klar over det.30

Vi forsøker å etterleve Guds celestiale lov. Vi forkynner Jesu
Kristi evangelium og streber etter å anvende dets prinsipper. Nå
er spørsmålet: Lønner det seg for oss å gjøre dette? Lønner det
seg for oss å være trofaste? Vil det lønne seg for oss å gjennomgå
prøvelser og lidelser eller forfølgelse eller endog døden for Guds
rikes skyld, for å oppnå frelse og evig liv, den største av alle gaver
som Gud kan skjenke menneskenes barn? Jeg sier at det vil det,
og jeg håper at alle siste-dagers-hellige, at alle menn med myn-
dighet – at vi alle vil være trofaste for Herren, at vi vil huske våre
bønner, strebe etter Den hellige ånd, strebe etter å kjenne Guds
sinn og vilje, så vi kan vite hvilken vei vi skal gå, så vi kan få
Herrens ånd og Den hellige ånd, og så vi kan overvinne verden
og foredle vårt kall inntil vi har fullført denne prøvetilstand.31

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hva lærer du av historiene på s. 45-46?

• Hva lærte du om Den hellige ånd og hans oppgaver da du stu-
derte dette kapitlet?

• Les hele det andre avsnittet på s. 48. Hvorfor kan vi betrakte
Den hellige ånds gave som «den største gave» vi kan motta på
jorden? Les det siste avsnittet i kapitlet, på s. 53. Hvordan
forbereder Den hellige ånds gave oss til evig liv, «den største
av alle gaver»?

• Hvordan kan president Woodruffs læresetninger hjelpe oss å
gjenkjenne Den hellige ånds tilskyndelser? (Se s. 46, 49, se
også L&p 6:15, 22-23; 11:12-14.) Hvorfor er det viktig å huske
at Den hellige ånd vanligvis kommuniserer med en «stille, lav
røst»?

• Les nest siste avsnitt på s. 49. Hva er noe av den «sanne rikdom»
som vi mottar når vi har Den hellige ånd med oss? (Se s. 49-51.)
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• Tenk på en gang da du ble ledet av Den hellige ånd. Hvordan
har du blitt velsignet ved å ha Den hellige ånd som din ledsager?

• Gjennomgå den siste delen av kapitlet (s. 52-53). Hvorfor må vi
arbeide hele tiden for å ha Den hellige ånd som vår stadige led-
sager? Hva kan hindre oss i å føle Den hellige ånds innflytelse?
Hva kan hjelpe oss å føle Den hellige ånds innflytelse?

Aktuelle skriftsteder: Johannes 14:26; 15:26; 16:13; 1. Korinterbrev
2:9-14; 1. Nephi 10:17-19; 2. Nephi 32:1-5; Moroni 10:5; L&p 8:2-3;
14:7

Noter

1. The Discourses of Wilford Woodruff,
red. G. Homer Durham (1946),
s. 290, se også s. 289. Sitert i Lys
over Norge, okt. 1979, s. 39.

2. Joseph F. Smith: Læresetninger i
evangeliet, s. 149.

3. I Brian H. Stuy, red., Collected
Discourses Delivered by President
Wilford Woodruff, His Two
Counselors, the Twelve Apostles,
and Others, 5 bind (1987-92),
2:266-267. Sitert i Lys over Norge,
apr. 1983, s. 77-78.

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

5. I Collected Discourses, 1:341.
6. Deseret News: Semi-Weekly,

7. september 1880, s. 1.
7. Deseret News: Semi-Weekly,

30. juli, 1878, s. 1.
8. Deseret News, 26. juni , 1861, s. 130.
9. Deseret News: Semi-Weekly,

2. mai 1876, s. 4.
10. I Collected Discourses, 1:224.
11. The Discourses of Wilford Woodruff,

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

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

s. 45-46.
14. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 45.

15. Wilford Woodruffs dagbok,
20. januar 1872, Kirkens arkiv.

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

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

18. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 7-8.

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

20. I Collected Discourses, 5:238-240.
21. Deseret News, 4. mars, 1857, s. 411.
22. I Conference Report, april 1898, s. 31.
23. Deseret News: Semi-Weekly,

4. mars 1873, s. 3.
24. Deseret News, 26. desember, 1860,

s. 338.
25. I Collected Discourses, 5:263.
26. Deseret News: Semi-Weekly,

20. juli, 1875, s. 1.
27. I Collected Discourses, 4:327.
28. «Epistle», Woman’s Exponent,

15. april 1888, s. 174; fra et brev
president Woodruff skrev på vegne
av De tolvs quorum.

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

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

s. 129.
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Undervis og lær ved Ånden

Vi trenger Den hellige ånds veiledning når vi lærer
om evangeliet og når vi underviser andre i det.

Fra Wilford Woodruffs liv

Da eldste Wilford Woodruff forberedte seg til en konferanse i
oktober 1855, ba han om veiledning om hva han og hans brødre
skulle lære folket. Som svar på bønnen mottok han følgende
åpenbaring: «La mine tjenere erverve seg Den hellige ånd og ha
min Ånd hos seg. Det vil fortelle dem hva de alltid skal lære fol-
ket. Og gi folket beskjed om at de skal ha min Ånd hos seg, da vil
de bli i stand til å forstå Herrens ord når det blir forkynt for dem.»1

Med et varig vitnesbyrd om dette prinsippet begynte president
Woodruff ofte sine konferansetaler med å gi uttrykk for et ønske
om å undervise ved Den hellige ånds kraft. Dessuten minnet han
ofte de hellige om deres plikt til å lytte og lære ved den samme
kraft. Han sa en gang: «Vi er alle avhengige av Herrens ånd, av
åpenbaring, av inspirasjon, av Den hellige ånd for å være kvalifi-
sert til å undervise folket som vi er kalt til å tale til. Og hvis Herren
ikke gir meg Den hellige ånd her i ettermiddag, lover jeg dere alle
[at] dere ikke vil få meget ut av bror Woodruff.»2

Wilford Woodruffs læresetninger

Vi må forkynne evangeliet bare når vi
blir inspirert av Den hellige ånd

Jeg er ikke i stand til og heller ikke er noe menneske i stand
til å undervise menneskenes barn og oppbygge dem i Jesu Kristi
evangelium uten åpenbaring, uten Den allmektige Guds inspi-
rasjon. Derfor ber jeg om de siste-dagers-helliges tro og også
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Som lærere i evangeliet må vi søke å ha Ånden så vi kan følge
Jesu eksempel. Når vi kommer sammen for å lære om evangeliet,
skulle vi være oppmerksomme og trofaste, slik Maria var da hun

«satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord» (se Lukas 10:38-42).
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deres bønner. Jeg trenger at Guds ånd hjelper meg, slik enhver
trenger som forsøker å undervise folket i det som hører himmelens
rike til.3

Jeg tror at ingen, i denne eller en hvilken som helst annen
generasjon, er i stand til å undervise og oppbygge jordens inn-
byggere uten Guds ånds inspirasjon. Som et folk har vi blitt gitt
oppgaver … som har lært oss, i alle våre administrative gjøremål
og i alt vårt arbeid, nødvendigheten av å anerkjenne Guds hånd
i alle ting. Vi føler at dette er nødvendig i dag. Jeg vet at jeg ikke
er kvalifisert til å undervise hverken de siste-dagers-hellige eller
verden uten Guds ånd. Jeg trenger denne … og også deres tro
og bønner, så mitt sinn kan bli ledet i en retning som er gagnlig
for dere. Når jeg underviser offentlig, lar jeg aldri mitt sinn følge
noen annen retning enn den som Ånden befaler meg, og dette
er den situasjon vi alle er i når vi er sammen med de hellige, eller
når vi går ut for å forkynne evangeliet.4

Herren sa gjennom Joseph Smith: «Og hva som helst de taler
når de er drevet av Den Hellige Ånd, skal være hellig skrift, skal
være Herrens vilje, skal være Herrens sinn, skal være Herrens
ord, skal være Herrens røst og Guds kraft til frelse.» [L&p 68:4.]
Hvorfor er det slik? Fordi Den hellige ånd tilhører Guddommen,
og når en mann taler ved Den hellige ånd, er det derfor Herrens
ord. Vi skulle søke å få denne Ånd slik at den kan være med oss
hele tiden og bli et åpenbaringens prinsipp for oss.5

Dette folks sinn trenger kontinuerlig næring, og vi må alle
stole på at Den hellige ånd og Herren vil gi vårt sinn næring fra
den uuttømmelige intelligensens kilde som kommer fra Gud, for
vi kan ikke få næring til menneskenes udødelige sinn fra noen
annen kilde.6

Menneskene er i besittelse av en ånd som må vare for evig, en
ånd som kommer fra Gud, og om de ikke gis næring fra den
samme kilde eller kraft som skapte dem, blir de ikke og kan de
ikke bli mettet.7

Hvis vi ikke har Den hellige ånd, har vi ikke rett til å undervise.8
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Når vi underviser i evangeliet, må vi huske at de tydeligste
og enkleste sannheter er de som oppbygger mest

Jesu Kristi åpenbaringer lærer oss at Frelseren ble født i kjø-
det, og Faderen sa at han ikke ga ham en fylde til å begynne med,
men han fortsatte fra nåde til nåde inntil han hadde mottatt en
fylde og ble kalt Guds Sønn fordi han ikke mottok en fylde til å
begynne med [se L&p 93:12-14]. Vi skulle på samme måte søke
av hele vår sjel å vokse i nåde, lys og sannhet, slik at vi når tiden
er inne, kan motta en fylde [se L&p 93:20].

Herren har mange prinsipper til oss, og de største prinsippene
han har til oss, er de enkleste og tydeligste. Evangeliets første prin-
sipper, de som leder oss til evig liv, er de enkleste. Likevel er det
ingen som er mer strålende eller viktige for oss. Mennesker kan
anstrenge seg for å fremvise sine talenter, sin lærdom og kunnskap
enten det gjelder å skrive eller forkynne, de kan prøve å forkynne
det gåtefulle og presentere noe underlig, stort og fantastisk, og de
kan arbeide for dette av all sin makt, sinn og styrke uten hjelp fra
Guds hellige ånd. Likevel blir ikke folket oppbygget, og deres for-
kynnelse vil ikke føre til særlig tilfredshet. Det er det tydeligste og
enkleste som oppbygger oss mest hvis det blir forkynt ved Guds
ånd, og det finnes ikke noe viktigere eller mer gagnlig for oss. Hvis
vi har denne Ånd med oss, hvis den er hos oss kontinuerlig og
opplyser vårt sinn dag og natt – er vi på den sikre sti.9

Jeg vil si at blant mine bekjente i denne kirke har jeg fra tid til
annen sett menn stå frem for å prøve å være Guds tjenere. De
prøver å forklare ting de ikke vet noe om, for at de skal synes
kunnskapsrike. Det forekommer mye av dette i denne tidsalder.
Det var en ledende eldste i Kirken som gikk ut blant folket og
forkynte visse prinsipper. Joseph hørte om det og ville at han
skulle forklare doktrinen skriftlig for ham. Han skrev den, og da
han var ferdig, leste han den for profeten. Han spurte hva Joseph
mente om den. «Det er et nydelig system,» sa Joseph, «men jeg
finner bare én feil ved det – .» «Hva er det, bror Joseph?» Joseph
svarte: «Det er ikke sant.» Så jeg sier at det stadig er noen som
mener de er dyktige, og som prøver å forkynne noe som ikke er
i Lære og pakter og i Kirkens bøker og som ikke er sant…
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Forkynn sannheten slik dere forstår den. Spekuler ikke over
ting dere ikke vet noe om, for det gagner ingen. Hvis dere lytter
til falsk lære, vil dere bli ledet bort av falske ånder. Husk dette og
legg dere dette på sinnet, så vil dere klare dere bra. Hold dere
på sannhetens veier, så vil alt være vel med dere.10

Når vi kommer sammen for å lære om evangeliet,
trenger vi like meget Ånden som læreren gjør

Jeg er sikker på at Guds ånd kan være med ikke bare dem som
taler og underviser…, men også med dem som sitter og lytter.11

Vi trenger alle Den allmektiges inspirasjon…, enten vi taler
eller lytter.12

Jeg sier til mine brødre og søstre, la oss prøve å forberede vårt
sinn og hjerte ved bønn til Herren for å få tilstrekkelig av Åndens
lys og Den hellige ånds innflytelse til å se og bli bevart på livets
vei, og at vi – når vi mottar Guds tjeneres læresetninger og vei-
ledning – må være villige til å samle dem i vårt hjerte og prakti-
sere dem i vårt liv.13

Hvis vi har den del av Guds ånd som det er vårt privilegium å
ha, og foredler vårt kall, skal vi få det vitnesbyrd vi bør ha når en
ny læresetning blir presentert eller en gammel blir forklart mer i
dybden. På denne måten vil vi ha nytte av våre brødres forkyn-
nelse og bli i stand til å samle det evige livs prinsipper.14

Jeg håper og ber om at vi, når vi kommer sammen, kan glede
oss over Guds ånd og at våre hjerter er forenet, at våre bønner
kan stige opp til Herren, at hans velsignelser kan være med oss
og at de som taler til oss, kan gjøre dette ved Den hellige ånds
inspirasjon og Guds kraft.15

Vi skulle vie [læreren] oppmerksomhet, våre bønner og vår
tro, og hvis vi gjør dette, vil vi motta fra hans hjertes gode forråd
ting som vil være til gagn for oss.16

Når noen i denne kirkens presidentskap eller i De tolvs quorum
eller noen av eldstene reiser seg … for å tale, må dette folk ha til-
lit til dem og forvente at de vil ha Den hellige ånd i tilstrekkelig
grad til å si noe som vil oppbygge dem. Folket står nesten samlet
i tillit til dette. Jeg vil på den annen side si at presidentskapet, De
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«Vi trenger alle Den allmektiges inspirasjon…, 
enten vi taler eller lytter.»

tolv og eldstene … forventer at folket [også] vil ha Herrens ånd så
de kan komme til å forstå – og dette er like nødvendig – så de kan
forstå det som blir sagt dem, i like stor grad som det kreves av brø-
drene som taler, at de underviser i Jesu Kristi lære, prinsipper og
åpenbaringer.

Når folkets sinn blir påvirket og opplyst av Guds kraft og Den
hellige ånds gave så de kan verdsette og sette pris på den evige
sannhets prinsipper og åpenbaringene Gud har gitt, … da er de
beredt til å nyte godt av velsignelsene som blir utøst over dem.
Enhver av dere som har erfart denne velsignelsen, og jeg antar at
alle har gjort det til tider, har i visse perioder av livet blitt for-
bløffet over at det har foregått en slik forandring i deres sinn. Jeg
vet at dette er tilfellet med meg selv, og jeg formoder at det er
slik for andre.

Det [har] hendt at mitt sinn har blitt åpnet så det har forstått
Guds ord og hans tjeneres lærdommer. – Mitt sinn har blitt
åpnet og påvirket av Guds kraft og Den hellige ånds gave. Så
mens jeg har sittet her og hørt presidentskapet og Guds tjenere
forkynne rettferdighetens prinsipper og Guds ord til oss, har jeg
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følt styrken, kraften og betydningen av disse evige sannheter
som de har fremlagt for vårt sinn, mens de samme sannheter kan
ha blitt forkynt andre ganger uten å gjøre det samme inntrykk på
mitt sinn.

… Jeg anser det som viktig at vi anstrenger oss for å få denne
Ånd, å få den i større grad og ha den med oss, slik at vårt sinn er
beredt til å motta det som forkynnes når vi hører det...

Jeg vil nå si at all den stund mange av oss har mottatt evange-
liet og kommet sammen med Guds hellige, er det viktig at vi
arbeider i dag, at vi lever under Åndens innflytelse så den kan
fortsette å utvikle og lede oss i det vi gjør blant menneskenes
barn. – Når så en mann har Den hellige ånd og hører frelsens
tydelige, enkle sannheter, synes de mer verdifulle enn alt annet,
og han er rede til å ofre alt av timelig natur for å sikre seg frelse.
Men når folks sinn blir formørket, mister de Den hellige ånd og
verdien av evangeliet, og de forstår ikke hvilket privilegium og
hvilken ære det er å være sammen med Guds hellige... De er hel-
ler ikke lenger trofaste mot sin himmelske Fader og ærer hans
navn på jorden eller verdsetter sin omgang med dem som bærer
det hellige prestedømme. Derfor går de inn i mørket… Vi for-
undres og undres når vi blir opplyst av Guds ånd og åpenba-
ringene han har gitt oss. Når vi så vekkes og forstår betydningen
av disse tingene, ser vi hvilken virkning og betydning de vil ha
for oss, ikke bare ved å berede vårt sinn til å komme til åndever-
denen, men berede oss til å møte vår Fader i himmelen.17

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les president Woodruffs uttalelser i de første to avsnittene av
dette kapitlet (side 55). Hva forteller disse uttalelsene om
ham? Hvilken innsikt gir de oss om det å undervise og lære?

• Hva lærer du av president Woodruffs ord om å undervise ved
Åndens kraft? (Se side 55, 57. Se også 2. Nephi 33:1-2.)
Hvordan kan vi forberede oss til å motta Den hellige ånds vei-
ledning når vi underviser?
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• Hvilken erfaring har du med å undervise og lære ved Ånden?

• Les den delen som begynner på side 58. Hvorfor er det farlig
å spekulere over ting vi ikke forstår? Hvorfor blir vi mest opp-
bygget av tydelige og enkle sannheter?

• Hvilke plikter har de som skal lære? (Se s. 59-61.) Hvordan kan
vi få mest utbytte av en leksjon eller tale om evangeliet? Overvei
eller drøft hvordan dere kan forberede dere til å bli undervist av
Ånden.

• Se nest siste avsnitt på side 59. Hvordan har du i din erfaring
med å undervise i evangeliet hatt nytte av tilhørernes eller
klassemedlemmenes oppmerksomhet, bønner og tro?

• Hvordan kan prinsippene i dette kapitlet hjelpe oss i vårt stu-
dium av denne boken? (Se også side V-IX.) Hvordan gjelder
disse prinsippene når det gjelder å lære om og undervise i
evangeliet i vårt hjem?

Aktuelle skriftsteder: Hebreerbrevet 4:2, 2. Peter 1:21, 2. Nephi
31:3, Alma 17:2-3, L&p 11:18-21, 42:14, 50:13-22, 52:9, 100:5-8

Noter

1. Journal of Wilford Woodruff,
19. oktober 1855, Kirkens arkiver.

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

3. I Brian H. Stuy, red., Collected
Discourses Delivered by President
Wilford Woodruff, His Two Counselors,
the Twelve Apostles, and Others,
5 bind (1987-92), 4:375-376.

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

5. I Collected Discourses, 1:326.
6. Deseret News, 4. mars, 1857, s. 410.
7. Deseret News, 26. desember, 1860,

s. 338.

8. I Collected Discourses, 2:46.
9. Deseret News, 1. april, 1857, s. 27.

10. I Collected Discourses, 2:60-61.
11. I Conference Report, april 1898, s. 2.
12. Deseret News: Semi-Weekly,

26. mars 1878, s. 1.
13. Deseret News: Semi-Weekly,

20. mai 1873, s. 1.
14. Deseret News, 30. juli , 1862, s. 33.
15. I Collected Discourses, 4:253.
16. Deseret News, 1. april, 1857, s. 27.
17. Deseret News, 1. april, 1857, s. 27.
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Jesu Kristi forsoning

Jesu Kristi forsoning er frelsens grunnprinsipp og
hovedkilden til håp for hele menneskeheten.

Fra Wilford Woodruffs liv

Da eldste Wilford Woodruff begynte å virke som apostel, arbei-
det han og hans brødre i USA og England blant folk som æret
Jesus Kristus som Guds Sønn og menneskenes Forløser. Siden
de visste at deres tilhørere allerede hadde en grunnleggende tro
på Jesu Kristi forsoning, gikk de inn for å forkynne om emner
som profeten Joseph Smiths kall, Mormons boks fremkomst og
prestedømmets gjengivelse.1 Men når noen dro læren om forso-
ningen i tvil, imøtegikk eldste Woodruff dem kraftfullt og tydelig.
Han vitnet om at «hensikten med Kristi misjon på jorden var å gi
seg selv som et offer for å forløse menneskene fra evig død».2

I 1845 utga et medlem av Kirken i Storbritannia en brosjyre i et
forsøk på å bevise at det ikke var nødvendig for Jesus Kristus å lide
og dø for at menneskene skulle bli forløst. Eldste Woodruff, som da
var Kirkens presiderende autoritet i Storbritannia, imøtegikk denne
påstanden offentlig i en artikkel med tittelen «Rationality of the
Atonement». Han håpet med dette «at [Kirkens] syn på emnet kan
bli riktig forstått av alle, og at Guds hellige kan være beredt til å stå
imot angrepene fra den store fiende av menneskenes frelse, og også
å besvare en gang for alle dette spørsmålet for alle dem som tror på
Guds åpenbaringer».3 Hans ord, som både fordømte den falske for-
kynnelsen og som priste Frelseren, viste hans vedvarende kjærlighet
til Herren og hans store takknemlighet for forløsningsplanen.

Han ga uttrykk for sin sorg over at mannen som hadde skrevet
brosjyren, «hadde fått sitt sinn så overmannet av mørkets krefter at
han var kommet så langt bort fra Guds rikes orden og veiledning».
Han sa: «Det ville ha vært langt bedre å være fullstendig blottet for
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«Guds lam har … utført det for menneskene som
[menneskene] ikke kunne utføre for seg selv.»
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talenter enn å bruke dem i et forsøk på å bevise at Kristi forsoning
var unødvendig, og gå til angrep på frelsens grunnprinsipp slik han
har gjort.»4

Eldste Woodruff viet det meste av artikkelen til sitater fra
Skriftene og en «mengde vitnesbyrd» fra oldtidens profeter og fra
Herren selv.5 Han sa at læren om forsoningen ikke bare var «et emne
som oldtidens profeter og Guds tjenere frydet seg over å dvele ved,
men det var hovedkilden til alt deres håp og kilden som de hentet
styrke og kraft fra».6

Wilford Woodruffs læresetninger

I henhold til sin Faders vilje kom Jesus Kristus til
jorden for å forløse oss fra fallets virkninger

Jeg tror at Den allmektige visste hva han skulle gjøre med
denne verden før han skapte den. Han visste hva slags ånder som
skulle bebo den, og hva slags arbeid som måtte utføres for å frelse
hans sønner og døtre som skulle komme til jorden. Og når vi
leser historien om Guds handlemåte med menneskene, fra ver-
dens skapelse av og til denne evangelieutdeling, ser vi at Faderen
har arbeidet for å velsigne sine sønner og døtre. Han ga sin
enbårne Sønn og lot ham dø for å forløse verden – et offer som
bare Gud selv kunne gi. Og i disse siste dager har han innledet
organiseringen av den store og siste evangelieutdeling – den stør-
ste av alle utdelinger.7

Frelseren har selv fortalt oss hvilken hensikt hans Fader hadde
med å la ham komme til verden. «For så har Gud elsket verden
at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin
Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli
frelst ved ham.» [Johannes 3:16-17.]

Åpenbaringene som Gud har gitt menneskene, viser med
tydelighet at Gud og de evige verdener styres ved en celestial lov,
og for at menneskene skal kunne tåle den samme herlighet, var
det nødvendig at de skulle holde den samme lov, «det som sty-
res ved lov, blir også bevart ved lov og blir fullkommengjort og
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helliggjort ved den» [L&p 88:34]. Men menneskene, som hadde
overtrådt Guds lov, bragte selv ulydighetens forbannelse over
seg, og de var ikke i stand til å befri seg fra denne. Heller ikke
kunne noe mindre enn et altomfattende offer sone for mennes-
kets fall.

Det er velkjent at virkningen av menneskets ulydighet var
døden, og denne forbannelsen har gått i arv til alle Adams etter-
kommere. La det være klart at når menneskene underkaster seg
denne straffen, gjør de det uten noen iboende, selvstendig kraft i
seg selv til å oppstå og til igjen å komme i Guds nærhet og hans
herlighet. De er nå underlagt dødens myndighet og herre-
dømme, og for å seire over døden var det nødvendig at en som
var mer hellig og ren enn den som hadde begått overtredelsen,
skulle tre inn i dødens rike for derved å kunne tilintetgjøre dette.
Med mindre dette ble gjort, måtte den kontroll som døden har
over menneskene, være evig. Det krever ikke stor argumentasjon
for å bevise at Guds Sønn på alle måter var kvalifisert til denne
oppgaven. Han var ren, hellig og uplettet. At han var den som var
utpekt til dette, blir fullt ut underbygget av Johannes’ vitnesbyrd
om ham: «Se der Guds lam, som bærer verdens synd» [se
Johannes 1:29] – for «likesom alle dør i Adam, slik skal også alle
bli gjort levende i Kristus» [1. Korinterbrev 15:22]…

… Det [er] fullstendig fastslått og hevet over all tvil – på
grunnlag av en overflod av vitnesbyrd ... fra Guds åpenbaringer
som er gitt i forskjellige evangelieutdelinger og tidsaldre og på
forskjellige deler av kloden – at hensikten med Kristi misjon på
jorden var at han skulle gi seg selv som et offer for å forløse
menneskene fra evig død, og at det var fullt ut i overensstem-
melse med Faderens vilje at et slikt offer skulle finne sted. Han
handlet i streng lydighet mot Faderens vilje i alle ting fra begyn-
nelsen av og drakk ut den bitre kalk som ble gitt ham. I dette
finnes lys, herlighet, ære, udødelighet og evig liv, med den kjær-
lighet som er større enn tro eller håp, for Guds lam har derved
utført det for menneskene som [menneskene] ikke kunne
utføre for seg selv.8
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«Hensikten med Kristi misjon på jorden var å gi seg selv
som et offer for å forløse menneskene fra evig død».

Vi kan kun motta opphøyelse gjennom
Jesu Kristi forsoning og vår lydighet mot

evangeliets lover og ordinanser

Som et folk skulle vi være klar over det faktum at vår Fader i
himmelen har gjort alt han kunne for å frelse den menneskelige
familie. Han har gjort kjent de lover som er nødvendige for men-
neskets opphøyelse og herlighet, og har gjort alt som kan gjøres
ved loven… Jesus har dødd for å forløse alle mennesker. Men for
å kunne ha nytte av hans død og for at hans blod kan rense dem
fra all faktisk synd som er begått i kjødet, må de rette seg etter
evangeliets lov. Vi har blitt forløst fra Adams synder ved Kristi
blod, og for å oppnå frelse må vi være lydige og trofaste mot evan-
geliets forskrifter.9

Hvis jeg noensinne oppnår full frelse, vil det være fordi jeg har
holdt Guds lover.10

Rettferdigheten har for det første blitt oppfylt, og Guds ord
har blitt bekreftet – «den dag du eter av det, skal du visselig dø»
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[se 1. Mosebok 2:17]. På den annen side har det blitt vist barm-
hjertighet, og Guds kjærlighet er tilkjennegitt ved at dødens
bånd er brutt, hvorved menneskenes ånder og legemer blir gjen-
forenet. De rettferdiges ånder oppnår opphøyelse i Guds og
Lammets nærhet – i de samme tabernakler [fysiske legemer] som
de strevet, arbeidet og led i mens de var på jorden. Uten denne
forening er det umulig for menneskenes sjeler å motta en fylde
av herlighet. Det er en herlighet forbundet med dette som vil
være en evig kilde til glede for alle som får bo i det celestiale rike.
På den annen side må åndene til dem som forkaster Kristi evan-
gelium og ringeakter den barmhjertighet han tilbyr dem, vende
tilbake til sine legemer i den siste oppstandelse for å motta en
fylde av sin straff i de samme tabernakler som de hadde da de
stred imot Gud. Herved vil vi advare alle mennesker som hører
disse ord, og be dem omvende seg fra sine synder og adlyde
Guds Sønns evangelium.11

Hva er evangeliet som Jesus selv forkynte? Det aller første
prinsipp var tro på Messias. Dette var det første prinsipp som
noensinne ble forkynt for mennesker. Da Adam, etter å ha blitt
drevet ut fra Edens have, gikk til Adam-ondi-Ahman for å ofre et
offer, spurte Herrens engel ham hvorfor han gjorde dette. Adam
svarte at han visste ikke, men at Herren hadde befalt ham å gjøre
det. Han ble deretter fortalt at det skulle utøses blod fra okser og
geiter, bukker og lam på alteret som et symbol på det store og
siste offer som skulle ofres for verdens synder. [Se Moses 5:4-7.]
Så det aller første prinsipp som ble forkynt for fader Adam, var
tro på Messias, som skulle komme i tidens midte og nedlegge sitt
liv for å forløse menneskene. Det annet prinsipp var omven-
delse. Hva er så omvendelse? Å forsake synd. Hvis den mannen
som omvender seg, pleier å banne, banner han ikke mer. Eller
hvis han er tyv, stjeler han ikke lenger, men vender seg bort fra
alle tidligere synder og begår dem ikke lenger. Omvendelse er
ikke å si: Jeg omvender meg i dag, for så å stjele i morgen. Det
er verdens omvendelse, og Gud finner ikke behag i den.
Omvendelse er det annet prinsipp.

Jeg har hørt mange si at ordinanser ikke er nødvendige, men
at kun tro på Herren Jesus Kristus er nødvendig for å bli frelst.
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Dette har ikke jeg lært av noen åpenbaring fra Gud til mennes-
ker, hverken i gammel eller ny tid. Derimot ble tro på Kristus,
omvendelse og dåp til syndenes forlatelse forkynt av patriarker
og profeter og av Jesus Kristus og hans apostler. Dåp til syndenes
forlatelse er en av evangeliets ordinanser. Noen sier at dåp ikke
er nødvendig for frelse. Jesus ikke bare underviste om den, men
viste selv lydighet mot dette kravet. Han ble ikke døpt til syn-
denes forlatelse, men som han sa – for «å fullføre all rettferdig-
het». Slik var han ved dette, som ved alt annet, et forbilde for alle
som følger ham [se Matteus 3:15]. Når man retter seg etter disse
prinsippene i evangeliet, er man verdig til å motta Den hellige
ånd. Og denne hellige gave skjenkes i dag slik det ble gjort i gam-
mel tid, ved håndspåleggelse av menn som har myndighet til å
forrette evangeliets ordinanser. Dette er evangeliets første prin-
sipper som vi siste-dagers-hellige tror på og forkynner for våre
medmennesker.12

Når mennesker blir oppfordret til å omvende seg fra sine syn-
der, gjelder dette deres egne synder, ikke Adams overtredelser.
Det som kalles den opprinnelige synd (arvesynden), ble sonet
for ved Kristi død uavhengig av hva mennesker foretar seg. Dette
samme offer sonet også for menneskenes personlige synd, men
på betingelse av omvendelse til evangeliets frelsesplan når den
blir forkynt for dem.13

Alle menneskenes barn som [har nådd] ansvarsalderen, gjør
seg skyldig i synd, for alle er like tilbøyelige til å gjøre ondt som
gnister til å fyke opp i luften. «Hva skal vi gjøre» lød folkets rop
som hørte Peter forkynne på pinsefestens dag [se Apostlenes
gjerninger 2:37], og det samme kan sies å gjelde for mennesker
i enhver generasjon. Svaret vil være å adlyde evangeliets lov.
Dette er det sikre middel som er gitt for den menneskelige fami-
lies frelse.14

Jeg mener at vi som et folk burde juble, og vi skulle verdsette
disse gaver og velsignelser som Gud har lagt i våre hender, og vi
skulle søke å foredle våre kall og som et folk oppfylle vår him-
melske Faders forventning og forventingen til dem som har gått
foran oss…
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«Det finnes ingen annen som har kraft til å frelse menneskers sjeler og
gi dem evig liv, enn Herren Jesus Kristus, på hans Faders befaling.»

Kristi evangelium er en av de største velsignelser som kan
skjenkes mennesker. Evig liv, sier Herren, er Guds største gave
[se L&p 14:7]. Vi kan kun oppnå det gjennom lydighet mot dette
evangelium. Dette, brødre og søstre, er vår velsignelse.15

Det er min inderlige bønn at Guds velsignelser må være med
oss her i livet, slik at vi når vi har fullført dette liv og skal gå
gjennom sløret, har gjort alt som ble krevet av oss og er beredt
til å bo sammen med dem som er helliggjort og fullkommengjort
ved Lammets blod.16
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Takket være forsoningen kan vi bli
fullkommengjort ved Kristus

Det finnes ingen annen som har kraft til å frelse menneskers
sjeler og gi dem evig liv, enn Herren Jesus Kristus, på hans
Faders befaling.17

Det skulle være vår viktigste oppgave å samle livets ord så vi
kan vokse i nåde og kunnskap om Gud og bli fullkommengjort i
Kristus Jesus, så vi kan motta en fylde og bli Guds arvinger og
Jesu Kristi medarvinger. [Se Romerbrevet 8:16-17.]18

Brødre og søstre, er vi ikke Guds sønner og døtre, og når han
viser seg, skal vi da ikke bli ham lik hvis vi er trofaste? [Se
1. Johannes 3:2.] Jo, og når den strålende dag kommer, skal vi
igjen få det privilegium å stå på denne jord og i glede og takksi-
gelse møte … tusenvis av andre som har vasket sine klær rene i
Lammets blod, og som takket være hans forsoning er salvet til
konger og prester for Gud og regjerer med ham opphøyet i hans
rike. Måtte vi alle finnes verdige til denne belønning, og måtte vi
nå mens vi reiser gjennom denne skiftende og sorgfulle verden, ta
etter de verdiges liv … og fremfor alt følge i all rettferdighets store
Forbilde, vår Herre Jesu Kristi fotspor, han hvis nåde for alltid må
være med dere alle.19

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hva forteller historien på s. 63-64 om president Woodruffs
følelser for Jesus Kristus?

• Se gjennom læresetningene på s. 63-65. Hva forkynte presi-
dent Woodruff om vårt behov for Frelserens forsoning?

• Les kapitlet, og studer noen av skriftstedene som er oppført
nederst på denne siden. Når du gjør det, kan du se etter
uttrykk som beskriver hva Jesus Kristus gjennomgikk for å
frelse oss alle fra fysisk død og tilby oss frelse fra våre synder.
Hva føler du når du tenker over hva Frelseren har gjort for deg?
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• Hva kan du si til noen som hevder at «ordinanser ikke er nød-
vendige, men at kun tro på Herren Jesus Kristus er nødvendig
for å bli frelst»? (Se s. 68-70.)

• Les den siste delen av kapitlet (s. 71), og legg spesielt merke
til uttrykket «takket være hans forsoning». Studer deretter
2. Nephi 2:6-8 og Alma 22:14. Hvordan styrker disse læreset-
ningene din forståelse av forsoningen?

• Hvordan har ditt vitnesbyrd om Frelserens forsoning påvirket
ditt liv?

Aktuelle skriftsteder: I artikkelen som nevnes på s. 63-65, siterte eller
henviste eldste Woodruff til følgende skriftsteder om Jesu Kristi
forsoning: Job 19:25; Matteus 26:28; 27:52; Johannes 1:29; 3:16-17;
Apostlenes gjerninger 2:23; 4:12; 20:28; Romerbrevet 3:24-25;
1. Korinterbrev 15:22; Galaterbrevet 3:17-24; Efeserbrevet 1:7;
Kolosserbrevet 1:19-20; Hebreerbrevet 9:28; 10:7-10, 29; 11:26, 35;
1. Peter 1:18-21; 1. Johannes 2:2; Johannes’ åpenbaring 1:5; 5:9-10;
13:8; 1. Nephi 10:5-6; 11:32-33; 2. Nephi 2:26; 9:3-14; 26:23-24;
Jakobs bok 6:8-9; Mosiah 3:11, 16-18; 15:19-20; 18:2; Alma 7:12;
11:42; 21:9; 34:8-15; 42:13-17; 3. Nephi 11:9-11; 27:14; Mormon
9:13; Ether 3:14; Moroni 10:33; L&p 18:10-11; 19:16-19; 35:2; 38:4;
45:3-4; 88:34
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Forstå døden 
og oppstandelsen

Når våre kjære dør og når vi tenker over vår egen
dødelighet, kan vi finne trøst og sikkerhet i Jesu Kristi
gjengitte evangelium og i oppstandelsens evige realitet.

Fra Wilford Woodruffs liv

I begynnelsen av august i 1839 forlot eldste Wilford Woodruff
sitt hjem i Montrose i Iowa i lydighet mot Herrens kall om å reise
på misjon til Storbritannia. Han tok avskjed med sin hustru,
Phoebe, og sitt eneste barn, ett år gamle Sarah Emma. Phoebe
var da gravid med Wilford jr., som ble født 22. mars 1840.

Noen måneder etter at eldste Woodruff hadde forlatt
Montrose, befant han seg i det østlige USA og forkynte evange-
liet mens han forberedte seg til å reise til Storbritannia. Under
dette oppholdet skrev han i dagboken sin om tre forskjellige
drømmer der han så sin hustru. Etter den første drømmen skrev
han følgende i dagboken: «Jeg drømte at jeg så fru Woodruff i
Montrose. Hun hadde det svært vondt. Jeg så ikke Sarah Emma.»1

Han skrev også kort om den andre drømmen: «I natt drømte jeg
at jeg snakket med fru Woodruff, men jeg så ikke Sarah Emma.»2

Den tredje drømmen var mer detaljert: «Vi frydet oss svært over
å snakke med hverandre, men våre omfavnelser var blandet med
sorg, for etter å ha snakket sammen en stund om hennes huslige
sysler, spurte jeg hvor Sarah Emma var… Hun gråt: … “Hun er
død.” Vi sørget en stund, så våknet jeg… Er drømmen sann? Det
vil tiden vise.» 3

Den 14. juli 1840 skrev eldste Woodruff, som nå var i
Storbritannia, følgende i dagboken sin idet han mintes en viktig
dag for familien: «Sarah Emma er to år gammel i dag. Måtte Herren
bevare min hustru og mine barn fra sykdom og død inntil jeg
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President Woodruff vitnet om at Frelseren var «oppstandelsens førstegrøde».
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kommer hjem igjen.» Han anerkjente alltid Herrens vilje og til-
føyde: «O Herre, jeg overlater dem i dine hender. Måtte du gi dem
mat, klær og trøst, og æren er din.»4 Tre dager senere døde lille
Sarah Emma.

Eldste Woodruff hørte ikke om datterens død før 22. oktober
1840. Da leste han om den i et brev til en av hans brødre i De tolvs
quorum.5 Fire dager senere fikk han endelig nyheten fra Phoebe,
i et brev som var datert 18. juli. Han skrev av deler av brevet i dag-
boken sin:

«Min kjære Wilford, hva vil du føle når jeg forteller at jeg i går
måtte være vitne til at vår lille Sarah Emma gikk bort fra denne
verden? Ja, hun er borte. Dødens nådeløse hånd har snappet
henne ut av min favn… Når jeg har sett på henne, har jeg ofte
tenkt på hva jeg ville føle hvis vi måtte skilles. Jeg mente at jeg
ikke kunne leve uten henne, spesielt ikke i min livsledsagers fra-
vær. Men hun er borte. Herren har tatt henne hjem til seg i en
vis hensikt.

Det er en prøvelse for meg, men Herren har stått meg bi på en
strålende måte. Jeg kan se og føle at han har tatt henne hjem, og
han vil ta bedre vare på henne enn jeg hadde mulighet til. Dette
vil være slik en liten stund til jeg skal gå og møte henne. Ja,
Wilford, vi har en liten engel i himmelen, og jeg finner det sann-
synlig at hennes ånd har besøkt deg allerede.

Det er hardt å leve uten henne… Hun ga meg et kyss til sin
pappa like før hun døde… Eldstene la sine hender på henne og
salvet henne flere ganger, men neste dag tok hennes ånd avskjed
og fløy uten en lyd til en annen verden.

I dag dro Wilford [jr.] og jeg, sammen med et anselig antall ven-
ner, til Commerce [Illinois] for å vise vår lille pike den siste ære og
se at hun fikk en pen begravelse. Ingen andre slektninger fulgte
henne til graven eller felte en tåre enn hennes mamma og lille
Wilford… Jeg har nettopp tatt en behagelig, melankolsk spasertur
til Sarahs grav. Hun hviler i ensomhet og fred. Jeg kan si at Herren
ga og Herren tok, og Herrens navn være lovet [se Job 1:21].»6

Utenom å kopiere Phoebes brev skrev eldste Woodruff svært
lite om datterens død. Han sa bare at Sarah Emma var «tatt bort»
og at hun var «gått bort og kunne ikke treffes mer i dette liv».7

K A P I T T E L  8



76

K A P I T T E L  8

I løpet av sine 91 år opplevde Wilford Woodruff å se mange av
sine kjære dø, deriblant flere familiemedlemmer og alle apost-
lene som han virket sammen med under profeten Joseph Smiths
ledelse. Ved disse tunge anledningene fant han trøst i sitt vitnes-
byrd om det gjengitte evangelium og i oppstandelsens «evige rea-
litet».8 Han forkynte ofte at en rettferdig siste-dagers-helligs død
både er en tung tid og en tid for å fryde seg. Da han nærmet seg
livets slutt, skrev han faktisk følgende instruksjoner for sin egen
begravelse: «Jeg vil ikke at min familie eller mine venner skal
bære noe tegn på sorg over meg ved min begravelse eller etterpå,
for hvis jeg er sann og trofast inntil døden, vil det ikke være nød-
vendig for noen å sørge over meg.»9

Wilford Woodruffs læresetninger

Ved døden går ethvert menneskes ånd
til åndeverdenen, hvor de rettferdige fryder

seg sammen og fortsetter i Herrens verk

Mange [mennesker] tror at når et menneske dør, er det slut-
ten, at det ikke er noe liv etter dette. Kan noe fornuftig men-
neske tro at Gud i himmelen har skapt to eller tre hundre tusen
millioner ånder og gitt dem tabernakler [fysiske legemer] bare
for å komme og bo på jorden og så forsvinne i glemselen eller
bli utslettet? Jeg mener at intet tenkende menneske kan nære en
slik tro. Den strider imot sunn fornuft og seriøs overveielse.10

Når vi sørger over tapet av våre venner som har gått bort, kan
jeg ikke annet enn å tro at ved hvert dødsfall finner en fødsel
sted. Ånden legger legemet dødt og går levende til den andre side
av sløret til den store og edle skare som også arbeider for å opp-
fylle Guds hensikter, nemlig å forløse og frelse en fallen verden.11

Det er glede når et av den levende Guds trofaste åndebarn
kommer til åndeverdenen og møter de hellige som har gått
foran.12

Noen arbeider på denne side av sløret, andre på den andre
side av sløret. Hvis vi blir værende her, forventer vi å arbeide for
frelsens sak, og hvis vi går dit, venter vi å fortsette vårt arbeid inn-
til Menneskesønnens komme.13
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Takket være Jesu Kristi forsoning vil
alle mennesker oppstå og deres ånder bli
gjenforenet med deres udødelige legemer

Vi erkjenner at alle har dødd på grunn av Adam, at døden kom
til hele den menneskelige familie på grunn av fallet, også til
dyrene på marken, fiskene i havet og fuglene i luften og alt som
Gud har skapt hva denne jord angår. Det er en lov som er ufor-
anderlig og ugjenkallelig… Frelseren selv smakte døden. Han
døde for å forløse verden. Hans legeme ble lagt i graven, men
det ble ikke tilintetgjort. Etter tre dager steg det ut av graven og
iførte seg udødelighet. Han var oppstandelsens førstegrøde.14

Jeg er sikker – og har alltid vært det – angående oppstandelsen.
Jeg fryder meg over den. Veien ble åpnet for oss ved Guds Sønns
blod.15

Når oppstandelsen kommer, skal vi komme frem ikledd udø-
delige legemer. Og forfølgelse, lidelse, sorg, smerte og død, som
ledsager jordelivet, vil opphøre for bestandig.16

Denne læren om de dødes oppstandelse er storslått. Det er en
trøst, i hvert fall for min ånd, å vite at min ånd på oppstandelsens
morgen vil få anledning til å bo i nøyaktig det samme legeme
som den bebodde her. Som Israels eldster har vi reist mange
tusen kilometer og vært trette og utmattet. Vi har strevet for å
forkynne Jesu Kristi evangelium til menneskenes barn. Jeg vil
være svært glad for å få det samme legeme i oppstandelsen som
jeg vasset gjennom sumper med, svømte i elver og reiste og
arbeidet med for å bygge opp Guds rike her på jorden.17

Evangeliet gir trøst når våre kjære dør

Uten Kristi evangelium er adskillelsen ved døden et av de dys-
treste emner som tenkes kan. Men så snart vi mottar evangeliet
og lærer om oppstandelsens prinsipp, blir dysterheten, sorgen
og lidelsen som døden forårsaker, i stor grad fjernet. Jeg har ofte
tenkt at å se et dødt legeme og se dette legeme bli lagt i graven
og dekket med jord, er noe av det dystreste på jorden. Uten
evangeliet er det som å hoppe ut i mørket. Men så snart vi har
mottatt evangeliet, så snart menneskets ånd blir opplyst av Den
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allmektiges inspirasjon, kan han utbryte sammen med en som
levde i oldtiden: «Død, hvor er din seier? Død, hvor er din
brodd? Dødens brodd er synd, og Guds gave er evig liv gjennom
vår Herre Jesus Kristus» [se 1. Korinterbrev 15:55-57]. De dødes
oppstandelse fremkommer i menneskers opplyste sinn, og de får
en grunnvoll ånden kan hvile på. Dette er de siste-dagers-helli-
ges standpunkt i dag. Vi vet ved oss selv, vi er ikke i mørket hva
denne sak angår. Gud har åpenbart dette for oss, og vi forstår
prinsippet de dødes oppstandelse og at evangeliet bringer liv og
udødelighet frem i lyset [se 2. Timoteus 1:10].18

Det er naturligvis hardt å skilles fra våre venner… Det er
naturlig for oss å gi uttrykk for våre følelser med tårer når våre
kjære venners legemer blir begravet, og det er godt og riktig at
vi til en viss grad viser vår sorg. Men ofte går noen til ytterlighe-
ter, og det er hverken godt eller riktig at siste-dagers-hellige tar
etter dette.19

Av en eller annen grunn som er ukjent for meg, har jeg levd
lenge nok til å være med i mange begravelser og følge et stort
antall profeter og apostler og mange hellige som har arbeidet i
denne kirke på sin tid og i sin generasjon, til graven… Jeg har
aldri sørget i min ånd når jeg har fulgt en av den levende Guds
profeter, apostler eller hellige til graven som har vært sann og
trofast mot Gud, som har vært sann og trofast mot sine pakter,
som har mottatt Jesu Kristi evangelium og dets ordinanser og det
hellige prestedømme. Slike menn og kvinner har oppfylt sin
misjon her på jorden med ære, med arbeid og med kjærlighet til
de har blitt kalt hjem. De har dødd i troen, og de vil motta en
herlighetens krone.

Slik har jeg følt ved bortgangen til president [Brigham] Young,
bror [Heber C.] Kimball, bror [John] Taylor, De tolv apostler og
alle mennesker som har mottatt Kristi evangelium og som har vært
sanne og trofaste i sitt oppdrag. Livet er en evig realitet – noe hele
verden vil finne ut. Døden er en evig realitet. Oppstandelsen og
fremtidens dom og Guds handlemåte med alle mennesker når
han i fremtiden skal dømme dem etter de gjerninger de har gjort
i legemet, er en evig realitet. Når så en mann eller kvinne som har
inngått pakter med Herren og har mottatt evangeliet og dets



79

K A P I T T E L  8

ordinanser og har vært sann og trofast i sin tid og generasjon, har
blitt kalt hjem til åndeverdenen, hvor er da den mann som forstår
disse prinsipper, som kan sørge over denne bror eller søster?20

Takket være Jesu Kristi forsoning vil alle barn som dør
før de når ansvarsalderen, arve celestial herlighet

Hvert spedbarn eller barn som dør før de når ansvarsalderen,
vil bli forløst, og de er derfor helt utenfor rekkevidde av helvetes
piner… Jeg vil utfordre hvem som helst til å prøve å finne noen
ordinans som er innstiftet til frelse for små, uskyldige barn, i
opptegnelsene med guddommelig sannhet. Man vil straks innse
at det er unødvendig. Det eneste som kan finnes, er at Jesus tok
de små i sine armer og velsignet dem, noe som er og som vil
være fullkomment riktig å gjøre ifølge Guds orden. Men å
bestenke spedbarn eller læren om at spedbarn under noen
omstendigheter går til helvete, er en lære som er innført av men-
nesker og ikke av Gud, og den har derfor ingen verdi og er full-
stendig gal og vekker mishag hos Gud. Så meget om små barn…
De blir forløst ved Jesu Kristi blod.21

«Så snart vi mottar evangeliet og lærer om oppstandelsens prinsipp, blir
dysterheten, sorgen og lidelsen som døden forårsaker, i stor grad fjernet.»
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Barn er uskyldige for Herren. Når det gjelder deres død og
årsaken til denne, ligger dette i Guds hender, og vi skulle ikke
klage noe mer over Herren eller hans handlemåte enn Job
gjorde… Vi har denne trøst – de er uskyldige, de er ikke i over-
tredelse. De har lidd døden ifølge loven som Gud ga til Adam og
alle hans etterkommere. Men da deres ånd forlot legemet og
kom til åndeverdenen, var alle deres vanskeligheter og plager
over… De vil komme ut av sine graver på oppstandelsens mor-
gen, … ikledd herlighet, udødelighet og evig liv, i evig skjønnhet
og livskraft, og de vil bli gitt til sine foreldre, som vil motta dem
i familieorganisasjonen i den celestiale verden, og foreldrene vil
ha dem hos seg for evig. De vil leve like lenge som deres Gud
lever. For siste-dagers-hellige som tror på oppstandelsen, skulle
dette være en kilde til stor trøst.

… Spørsmålet kan melde seg for meg og for deg: «Hvorfor har
Herren tatt bort mine barn?» Men det kan jeg ikke si, for jeg vet
det ikke. Det er opp til Herren, og slik har det vært helt fra ver-
dens skapelse og til i dag. Barn blir tatt bort mens de er sped-
barn, og de går til åndeverdenen. De kommer hit og oppfyller
hensikten med sitt komme, det vil si at de lever i kjødet. De kom-
mer for å motta en prøvestand og en arv på jorden. De mottar et
legeme, eller et tabernakel, og dette tabernakel vil bli bevart for
dem, og på oppstandelsens morgen vil deres ånd og legeme bli
gjenforenet, og på samme måte som vi her finner barn i for-
skjellig alder i en familie – fra barnet ved morens bryst til voksen
alder – slik vil det også være i familieorganisasjonen i den celes-
tiale verden. Våre barn vil bli gitt tilbake til oss slik de var da de
ble lagt i graven, hvis vi, deres foreldre, bevarer troen og viser
oss verdige til å oppnå evig liv. Hvis vi ikke viser oss verdige, vil
våre barn likevel bli bevart og vil arve celestial herlighet. Dette er
mitt syn på alle små barn som dør, enten de blir født av jøde eller
hedning, rettferdig eller urettferdig. De kommer fra sin evige far
og sin evige mor, og ble født i den evige verden, og de vil bli gitt
tilbake til sine evige foreldre. Alle foreldre som har fått barn her
ifølge Guds og det hellige prestedømmes orden, uansett i hvil-
ken tid de har levd, vil gjøre krav på disse barna på oppstan-
delsens morgen, og de vil bli gitt dem og vil være en velsignelse
for sin familieorganisasjon i den celestiale verden…
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Jeg vil si til våre sørgende venner: Deres barn er tatt bort, og
det er ikke deres skyld. Ingen av oss kan lastes for det. Ingen for-
eldre kan lastes når de gjør det beste de kan. En mor skulle ikke
lastes, for hun kan ikke redde sitt syke barn, og vi må overlate
disse ting i Guds hånd. Det vil bare gå en kort tid før de vil bli gitt
tilbake til oss…

Med hensyn til barns vekst, herlighet eller opphøyelse i det
neste liv har ikke Gud åpenbart noe om dette emnet for meg,
hverken om deres barn, mine eller noen annens, annet enn at vi
vet de blir frelst. Og jeg mener at vi må sette vår lit til Herren når
det gjelder disse prøvelser, vi må støtte oss til hans arm og se hen
til ham for å finne trøst og lindring. I disse prøvelsene sørger vi
ikke slik som de som ikke har noe håp. Vi sørger ikke over tapet
av våre barn som om vi aldri skulle se dem igjen, for vi vet bedre.
Herren har undervist oss bedre, og det har også evangeliet. Jesu
Kristi åpenbaringer har vist oss at de vil bli gitt oss tilbake i de
rettferdiges oppstandelse...

Jeg ber min himmelske Fader om å velsigne bror og søster
Wheeler [et par som nylig hadde mistet sine sønner på fire og
seks år] i deres sorg og gi dem sin hellige Ånd, slik at de når de
legger seg om kvelden og står opp om morgenen og savner sine

President Wilford Woodruff vitnet om Frelserens forsoning
og trøstet foreldre som hadde mistet små barn.
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barn, kan overgi seg i Herrens hender og innse at deres adskil-
lelse fra de små ikke varer evig, men at barna om en liten stund
vil bli gitt tilbake til dem. Dette gjelder alle oss som har mistet
våre barn. Vi legger dem i graven, men de vil komme frem på
oppstandelsens morgen, og hvis vi er trofaste mot sannheten,
skal vi motta dem og fryde oss sammen med dem.22

Vi skulle leve slik at vi vil være beredt til å motta
de velsignelser Gud har til oss når vi dør

Vår fremtid er på den andre siden av sløret. Når jeg dør,
ønsker jeg å få gå dit hvor Gud, min himmelske Fader, er og dit
Jesus Kristus, verdens Frelser, er.23

Vi skulle prøve å gjøre bedre bruk av tiden, våre talenter og
muligheter mens vi er her på jorden. Jeg innser at denne verden
ikke er vårt permanente sted. Vi ser tegn på dette hver dag i livet.
Vi må begrave våre profeter, apostler, eldster, fedre, mødre, hus-
truer og barn. Alt dette viser at vi ikke har noen leieavtale for
livet. Derfor skulle vi gjøre bedre bruk av tiden i dag.24

Følgende formaning rettes kraftfullt til dem som lever: «Vær
derfor beredt, dere også!» [Matteus 24:44]. Og den gjelder oss
alle. Og vi som foreldre og Israels eldster må arbeide for Guds
sak mens vi får leve her, og leve ifølge det lys og den kunnskap
som vi har blitt velsignet med. For det er en tid gitt til alle men-
nesker, og han tar bort mange ifølge sitt eget råd og sin egen
vilje. Han tar den han vil ta, og sparer den han vil spare i en for
ham vis hensikt.25

Når vi har vært gjennom jordelivets sorger og får del i det
celestiale rikes glede og herlighet, skal vi forstå at jordelivets pla-
ger har beredt oss til og gjort oss i stand til å verdsette Guds vel-
signelser som venter de trofaste.26

Det er min bønn at dette folk vil omvende seg fra alle sine syn-
der og våkne opp og ha kraft til å vende seg til Gud så deres bøn-
ner kan bli hørt, være beredt til å forsvare riket og aldri svikte
sine pakter og sine brødre eller evangeliet, men overvinne ver-
den og være beredt til å bli Kristi medarvinger til den første opp-
standelses fylde som er beredt for dem som holder Guds bud. 27
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les beretningen om Sarah Emma Woodruffs død (s. 75, 77-78).
Hvilke læresetninger trøstet og styrket eldste og søster
Woodruff? Hva kan vi lære av denne beretningen?

• Hvilke erfaringer kan vi se frem til i åndeverdenen, ifølge
president Woodruff? (Se s. 78.) Hvordan hjelper denne kunn-
skapen deg?

• Hvilke prinsipper oppdager du når du leser president
Woodruffs råd med hensyn til å sørge når våre kjære går bort?
(Se s. 81-82.) Hvordan har du funnet fred når noen av dine
kjære har gått bort? Hvordan kan vi hjelpe andre som sørger
over døde?

• Hvordan fjerner Jesu Kristi forsoning dødens brodd? (Se s. 78-79,
se også 1. Korinterbrev 15, 55-57, Mosiah 16:6-9.)

• Hva lærer du av det president Woodruff sier om små barn som
dør? (Se s. 79-81.)

• Les s. 82. Prøv å minnes familiemedlemmer eller venner som så
ut til å være rede til å dø da tiden var inne. Hva kan vi lære av
disse? Hva må vi gjøre for å forberede oss til livet etter døden,
ifølge president Woodruff? (Se s. 82.)

• Hvordan gir president Woodruffs læresetninger deg bedre for-
ståelse av døden og oppstandelsen?

Aktuelle skriftsteder: 1. Korinterbrev 15; Alma 11:42-45; 28:12;
34:32-41; Moroni 8:12-19; L&p 42:45-47; 76:50-70; 138:57

Noter

1. Wilford Woodruffs dagbok,
8. november 1839, Kirkens arkiv.

2. Wilford Woodruffs dagbok,
11. november, 1839.

3. Wilford Woodruffs dagbok,
28. november, 1839.

4. Wilford Woodruffs dagbok,
14. juli 1840.

5. Se Wilford Woodruffs dagbok,
22. oktober 1840.

6. Se Wilford Woodruffs dagbok,
26. oktober 1840.

7. Wilford Woodruffs dagbok, sammen-
drag av året 1840.
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8. I Brian H. Stuy, red., Collected
Discourses Delivered by President
Wilford Woodruff, His Two
Counselors, the Twelve Apostles, and
Others, 5 bind (1987-92), 2:192.

9. I «President Wilford Woodruff»,
Millennial Star, 22. september 1898,
s. 604.

10. I Collected Discourses, 1:344.
11. The Discourses of Wilford Woodruff,

red. G. Homer Durham (1946), s. 245.
12. I Collected Discourses, 2:192.
13. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 246.
14. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 244.
15. Deseret News: Semi-Weekly,

17. januar 1882, s. 1.
16. I Collected Discourses, 3:428.

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

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

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

20. I Collected Discourses, 2:191-192.
21. The Discourses of Wilford Woodruff,

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

20. juli, 1875, s. 1.
23. I Collected Discourses, 1:225.
24. I Collected Discourses, 1:78.
25. The Discourses of Wilford Woodruff,

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

20. juli, 1875, s. 1.
27. Deseret News, 31. desember, 1856,

s. 340.
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Forkynn evangeliet

Vi skulle flittig og trofast hjelpe andre å motta
det gjengitte evangeliums velsignelser.

Fra Wilford Woodruffs liv

Kort tid etter at Wilford Woodruff var blitt døpt og bekreftet
som medlem av Kirken, fikk han «et sterkt ønske om å forkynne
evangeliet». Han mintes: «En søndag kveld gikk jeg alene ut i
skogen og anropte Herren i oppriktig bønn og ba ham gi meg
anledning til å gå ut og forkynne evangeliet for jordens innbyg-
gere. Herrens ånd bar vitnesbyrd om at min bønn var hørt og
ville bli besvart. Jeg reiste meg lykkelig opp fra mine knær og
gikk et par hundre meter. Da så jeg Elias Higbee, en høyprest,
som jeg hadde bodd hos noen måneder. Da jeg gikk mot ham,
sa han: “Bror Wilford, Herrens ånd sier meg at du skulle bli
ordinert og reise på misjon.” Jeg svarte: “Jeg er klar.”»1

Under biskopens ledelse ble Wilford Woodruff ordinert til
prest 5. november 1834, og han ble kalt til å reise på misjon til
det sydlige USA. Han virket med tro og flid og innledet en livs-
lang misjonærtjeneste, der han bidro til at mange tusen aksep-
terte det gjengitte evangelium. President Heber J. Grant sa om
ham: «Jeg tror ikke at noen annen mann som noensinne har van-
dret på jordens overflate, har omvendt flere sjeler til Jesu Kristi
evangelium.»2

I januar 1840, like etter at eldste Wilford Woodruff var blitt
ordinert til apostel, kom han til England som misjonær. Han
begynte sitt arbeid i Staffordshire og hadde stor fremgang. «40
personer ble døpt inn i Kirken,» rapporterte han, «og mange nye
dører ble åpnet. Mens vi hadde stor fremgang, tilkjennega Herren
for meg den første dag i mars, da jeg reiste meg for å tale til en
stor forsamling i Hanly, at det ville være siste gang på lang tid jeg
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skulle advare folket her. Da jeg reiste meg og fortalte at det ville
være siste gang på lang tid de skulle høre min røst, undret de seg,
for i likhet med meg selv ventet de, da jeg kom inn i huset, at jeg
skulle tilbringe noen måneder iblant dem. Men Guds veier og
tanker er ikke som våre veier og tanker i enhver henseende.»

Neste dag søkte eldste Woodruff Herren i bønn og spurte hvor
han skulle dra. Han fortalte: «Jeg trodde det var mitt privilegium
og min plikt å få vite Herrens vilje angående denne sak. Derfor ba
jeg min himmelske Fader i Jesu Kristi navn om å la meg vite hans
vilje i dette, og da jeg spurte, svarte Herren og viste meg at det
var hans vilje at jeg straks skulle reise til det sydlige England. Jeg
snakket med bror William Benbow om saken. Han hadde bodd i
Herefordshire og hadde fremdeles venner der. Han ønsket sterkt
at jeg skulle besøke den delen av landet, og tilbød seg generøst å
følge meg til sin brors hus og betale reisen for meg, noe jeg med
glede tok imot.»3

Den 4. mars 1840 ankom eldste Woodruff og William Benbow
hjemmet til Williams bror John. «I løpet av en time etter vår
ankomst,» mintes president Woodruff, «fant jeg ut hvorfor Herren
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John Benbows gård. Ved flittig studium av Bibelen forberedte John Benbow
og hans familie seg til å ta imot det gjengitte evangelium.
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hadde sendt meg dit… Jeg fant en gruppe menn og kvinner,
omkring seks hundre, som hadde gått sammen under navnet De
forente Brødre, og som søkte å opprette den gamle orden. De
ønsket å finne det evangelium som profetene og apostlene hadde
forkynt, slik jeg ønsket i min ungdom.»4

Familien Benbow aksepterte raskt gjenopprettelsens budskap,
og William vendte tilbake til Staffordshire «etter å ha fått det gle-
delige privilegium å se sin bror John Benbow og hele hans hus
… bli døpt inn i den nye og evige pakt».5 Eldste Woodruff opp-
holdt seg i området i omkring åtte måneder. Han fortalte senere:
«De første 30 dager etter at jeg kom til Herefordshire, døpte jeg
45 predikanter og flere hundre medlemmer… Vi bragte to tusen
inn i Kirken etter omkring åtte måneders misjonærarbeid.»6

President Woodruff skrev om denne erfaringen: «Hele denne
historien om misjonen i Herefordshire viser hvor viktig det er å
lytte til Guds stille, lave røst og Den hellige ånds åpenbaringer.
Herren hadde et folk der som var forberedt til å ta imot evange-
liet. De ba om lys og sannhet, og Herren sendte meg til dem.»7

Omkring to år før eldste Woodruff reiste til England på
misjon, ledet Ånden ham til å forkynne evangeliet for en mindre
gruppe – hans egen familie. I sin patriarkalske velsignelse, som
ble gitt ham gjennom Joseph Smith sen., var han blitt lovet at
han skulle «bringe [sin] fars husstand inn i Guds rike».8 I 1838,
da han var på misjon i et område i nærheten av sin hjemby, følte
han at tiden var inne og at denne profetien nå skulle bli oppfylt.
Han skrev:

«Jeg tilbragte … atten dager i Farmington og Avon. Der
besøkte jeg min fars husstand, mine onkler, tanter, søskenbarn,
naboer og venner, og jeg forkynte Jesu Kristi evangelium for dem
og forsøkte å bringe dem inn i Guds rike... Med Guds hjelp for-
kynte jeg trofast evangeliet for min fars hus og for alle som var
hos ham, så vel som for mine andre slektninger.»

Den 1. juli 1838 døpte eldste Woodruff seks personer, inklu-
dert alle som bodde i hans fars hus, akkurat slik han var blitt
lovet i sin patriarkalske velsignelse. «Det var i sannhet en gledens
dag for min sjel,» sa han. «Min far, stemor og søster var blant
dem som ble døpt. Etterpå døpte jeg flere slektninger. Jeg følte
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at denne dagens arbeid alene ga meg rikelig belønning for alt
mitt arbeid i Herrens tjeneste.

Hvem kan fatte hvilken glede, herlighet, lykke og oppmuntring
det er for en Israels eldste å være et redskap i Guds hender til å
bringe sin far, mor, søster, bror eller andre av Adams etterkom-
mere gjennom døren som fører til liv og frelse? Ingen mann kan
det med mindre han har erfart dette og er i besittelse av et vit-
nesbyrd om Jesus Kristus og Den allmektige Guds inspirasjon.»9

Wilford Woodruffs læresetninger

Gud holder oss ansvarlig for å dele evangeliet med andre

Menneskene har til alle tider søkt etter lykke. De ønsker fred
i sin omgang med andre og i sitt hjem. Og når de tenker på den
vidtrekkende fremtid, ønsker de å få del i de velsignelser som er
uttalt om denne tilværelsen. Men de vet ikke hvordan de kan
oppnå dem med mindre en Guds tjener kommer og peker ut
livets vei.10

Vi er det eneste folk som dette hellige evangelium, preste-
dømmet og paktene har blitt betrodd i vår tid, og vi vil bli holdt
ansvarlig for hvordan vi bruker dette. Derfor skulle vi flittig og
trofast tilby menneskenes barn denne store frelse og bygge opp
Sion og vår Guds rike.11

Hvor ubetydelig dette folk enn kan fortone seg i verdens øyne,
holder himmelens Gud oss ansvarlig for å forkynne dette evan-
gelium for enhver nasjon under himmelen, og det må vi gjøre,
ellers vil vi bli fordømt. Vi kan ikke unngå dette. Hvorfor? Fordi,
som Paulus sier: «Ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet!»
[1. Korinterbrev 9:16.] Det finnes bare ett evangelium. Det har
aldri vært mer enn ett og vil aldri være det. Og Paulus sier: «Men
selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et
annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forban-
net!» [Galaterne 1:8]. Dette evangelium, dere den levende Guds
hellige, … er i våre hender, sendt oss ved englers betjening – det
samme evangelium som ble forkynt fra Adam til Kristus og fra
Kristus ned til vår tid og generasjon, når Gud har hatt et folk på
jorden.12



89

K A P I T T E L  9

Det har aldri vært noen gruppe menn siden Gud skapte ver-
den, med et større ansvar for å advare denne generasjon, heve
sin røst lenge og høyt, dag og natt så sant vi har anledning, og
forkynne Guds ord til denne generasjon. Det kreves av oss at vi
gjør dette. Dette er vårt kall. Det er vår plikt. Det er vår sak.13

Jeg har vasset gjennom sumper og svømt over elver og har gått
fra dør til dør og bedt om brød, og jeg har viet nesten femti år til
denne tjenesten. Hvorfor? Fantes det nok gull i California til å
betale meg for å gjøre det? Nei, visselig ikke. Det jeg har gjort og
det mine brødre har gjort, har vi gjort fordi Gud befalte oss å
gjøre det. Og dette er det kall vi har i dag. Vi har forkynt og arbei-
det hjemme og utenlands, og vi har til hensikt å fortsette vårt
arbeid, med Guds hjelp, så lenge vi har frihet til å gjøre det.14

Mange ganger tror jeg at vi, som Israels eldster og som siste-
dagers-hellige, ikke helt forstår vår stilling overfor Herren. Det
arbeid som kreves av oss, er stort og mektig. Det er Den allmek-
tige Guds verk. Det er vårt ansvar å forkynne Kristi evangelium
for alle jordens nasjoner… Vi stilles til ansvar for alt dette og for

Når vi oppriktig dyrker vennskap med andre, vil Herren
gi oss anledninger til å dele evangeliet med dem.
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å bygge templer til Den aller høyeste, hvor vi kan tre inn og
utføre ordinanser til frelse for våre døde.15

Dessuten er det mange rundt oss hjemme som det er vår plikt
å forkynne for, for det er like nødvendig å forkynne hjemme som
utenlands.16

Vi finner stor glede i å hjelpe andre å komme
til Kristus og gå fremover mot opphøyelse

Når du gir en sjel livets og frelsens prinsipper og forretter disse
ordinanser for ham, blir du et redskap i Guds hender til å frelse
denne sjelen. Menneskenes barn har ikke mottatt noe annet som
kan måle seg med dette…

Herren [sa]: «Og om så skjer at dere skulle arbeide alle deres
dager med å rope omvendelse til dette folk og bare bringer én sjel
til meg, hvor stor skal ikke deres glede være med ham i min
Faders rike!» [L&p 18:15]. … Vi har forkynt evangeliet for alle
nasjoner, stammer, tungemål og folk i den grad Herren har åpnet
dører for oss og vi har fått anledning til å reise dit. Fremdeles er
verden i dag full av mennesker som ikke har hørt Jesu Kristi evan-
gelium, og mens prestedømmet hviler på våre skuldre, er vi frem-
deles forpliktet til og holdes fremdeles ansvarlig for menneskenes
barns frelse, i den utstrekning vi får anledning til å skjenke disse
gaver til Adams sønner og døtre. Tenk bare på at vi ved å aksep-
tere Kristi evangelium kan bli Guds arvinger og Jesu Kristi med-
arvinger, at vi kan få del i den første oppstandelse og komme ut
av våre graver og bli ikledd herlighet, udødelighet og evig liv, og
komme inn i Guds og Lammets nærhet og bo hos dem i himlene
for evig! Hvem fatter dette? Fatter jordens innbyggere det? Det
gjør de ikke… Jeg innser selv at vi er avhengige av Herren i alle
ting. Herren er den som bevarer oss. Han er vår frelses opphav.
Jesus Kristus har lagt ned sitt liv for å forløse oss ved sitt blod, og
derved skjenkes vi disse velsignelser…

En mann kan ikke motta noe større kall enn å få denne rett og
anledning til å gå ut og frelse menneskesjeler – frelse dem ved å
forkynne evangeliet for dem, ved å forrette ordinansene som
henhører til Guds hus, for dem, slik at de kan bli beredt til å
komme inn i himmelens rike og inn i celestial herlighet…
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Jeg tror at vi selv mange ganger ikke verdsetter velsignelsene vi
nyter godt av, og som er innen vår rekkevidde. Vi skulle være opp-
satt på å bygge opp Guds rike, Guds Sion og Guds verk mens vi
er her og er i stand til å utføre disse ting. Det er vår plikt som pre-
sidentskap og apostler å ikke bare selv arbeide, men å sende ut
Israels eldster til jordens nasjoner for å forkynne evangeliet.
Dører er i dag blitt åpnet blant mange nasjoner så Kristi evange-
lium kan utbres og folket bringes til Kristus, slik at de kan motta
disse velsignelser.17

Jeg har tilbragt nesten hele mitt liv i denne kirken. Helt fra jeg
kom inn i Kirken, har jeg reist på misjon mange ganger og har
aldri helt opphørt med det til denne dag. Jeg har alltid frydet
meg over dette og gjør så i dag. Når jeg dør og legger ned mitt
legeme, ønsker jeg ikke at noen skal reise seg og si at jeg har for-
sømt min plikt med hensyn til å prøve etter beste evne å gi ham
frelse. Jeg har alltid frydet meg over å forkynne evangeliet. Jeg
har frydet meg over å forrette livets og frelsens ordinanser
hjemme og ute, for jeg har visst at dette var Guds verk, og jeg vet
at det er det også i dag.18

Istedenfor å kritisere andres religion skulle vi leve slik
at vi viser vår egen religions sannhet og godhet 

Når du går inn i et boligområde for å forkynne evangeliet, må
du aldri prøve å rive ned en manns hus, for å si det slik, før du
bygger et bedre til ham. Du må faktisk aldri angripe noens reli-
gion, hvor du enn går. Vær villig til å la enhver glede seg over sin
egen religion. Det er deres rett. Hvis menneskene ikke aksepte-
rer ditt vitnesbyrd om Kristi evangelium, er det deres sak, og
ikke din. Bruk ikke tid på å kritisere andre sekter og religiøse
grupper. Vi har ikke tid til det. Det er aldri riktig å gjøre det.19

Søk ved tro, bønn og ydmykhet å oppnå visdom og Guds ånd
til å rettlede deg i alt du gjør. Visdom er en av Guds største gaver,
og visdommens røst vil ikke be oss bruke tid på å krangle med
dagens sekter, å opponere mot menneskers meninger og latterlig-
gjøre religionene rundt oss og derved få våre tilhørere til å lukke
ørene og stenge hjertene for lys og sannhet. Andre menneskers
meninger og religioner er like kjære for dem som våre er for oss…
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La frelse være ditt tema, i saktmodighet og ydmykhet, med den
kraft av evig sannhet, visdom, lys og kunnskap som er skjult i de
første prinsippene i Guds Sønns evangelium. Du kan være et mid-
del til å frelse menneskesjeler, og de vil fryde seg sammen med
deg over at de nå har sett evangeliets lys. Vi skulle aldri gå utenom
evangeliet eller forlate det for å forkynne noe som er fremmed for
vårt kall, eller stride om ord til ingen nytte. Ethvert tre kjennes på
sin frukt. Hvis vi er trofaste mot Herren og følger en vis og for-
nuftig kurs, vil vårt arbeid visselig bringe god frukt.20

Det skulle være alle Kirkens medlemmers mål å praktisere
evangeliets prinsipper. Det er ingen bedre måte å overbevise ver-
den på om deres sannhet enn ved å vise ved våre gjerninger og
vår handlemåte med hverandre og med menneskeheten hvilken
opphøyende virkning de har på oss. Vi kommer med store utta-
lelser, og vi skulle ha en så høy standard for ren livsførsel at den
stemmer overens med disse uttalelsene.21

Den hellige ånd rettleder dem som forkynner
evangeliet og dem som mottar det

Hele hemmeligheten bak vår suksess med hensyn til å
omvende mennesker, er at vi forkynner det samme evangelium i
all dets enkelhet og klarhet som Jesus forkynte, og at Den hellige
ånd hviler på dem som mottar det, og fyller deres hjerte med
lykke og usigelig glede og gjør dem til ett. Da vet de selv om
læren er av Gud eller av mennesker.22

Hvordan hadde disse hundrevis og tusenvis av Israels eldster
… kraft til å gå ut … og forkynne evangeliet og overbevise Adams
sønner og døtre? Det er blitt gjort ved Guds kraft. Ingen eldste i
denne kirke har hatt kraft til å gå ut og gjøre Guds vilje [uten]
ved Guds kraft. Hvis vi har noen kraft, er den fra Gud, og vi
skulle stole på ham i alle ting.23

Når han som har myndighet, forkynner evangeliet, lover han, i
Jesu Kristi navn, alle som tror og er lydige, at Den hellige ånd skal
bli gitt dem. I henhold til dette løftet kan alle disse selv vite om
evangeliet er fra Gud eller fra mennesker. Hvis en mann som ikke
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har myndighet, går ut og foregir å forkynne det samme evange-
lium – og det spiller ingen rolle hvor dyktig og talentfull han enn
er – kan hans lære bli avslørt, for løftene som skulle følge de tro-
ende, blir ikke innfridd, Den hellige ånd som gir sine gaver til
menneskene, [blir] ikke mottatt, og derfor blir menneskers lære-
setninger avslørt som falske, og ingen trenger å bli bedratt.24

Hvis du ikke har Den hellige ånd med deg når du går ut for å
forkynne evangeliet, kan du ikke gjøre din plikt. Men når du har
den, er du trygg uansett hvor du går, og dine ord vil påvirke jor-
dens hederlige og ydmyke mennesker.25

Det spiller ingen rolle hvilken alder en mann er i når han for-
kynner evangeliet, enten han er 25, 90 eller 500 år gammel, hvis
han bare er inspirert av Ånden og Guds kraft.26

Måtte Herren gå foran oss og berede veien og la oss trenge inn
i folkets hjerter, slik at det gode kan seire og Guds rike rulle
frem.27

Når vi forsøker å dele evangeliet med andre,
må vi søke Den hellige ånds veiledning.
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les beretningen om eldste Wilford Woodruff som dro hjem til
John Benbow (s. 86-88). Hvordan ble eldste Woodruff ledet til
Benbows gård? Hva lærer du av William Benbows eksempel
når du leser denne beretningen?

• På s. 87-88 ser du etter ord eller uttrykk som viser hva William
Benbow og Wilford Woodruff følte da deres familiemedlem-
mer tok imot evangeliet. Hva har du følt når dine kjære har
sluttet seg til Kirken eller vendt tilbake til aktivitet i Kirken?

• Les president Woodruffs ord om vårt ansvar for å dele evangeliet
med andre (s. 88-90). Hva kan vi helt konkret gjøre for å dele
evangeliet med familiemedlemmer og venner? Hvordan kan vi
arbeide sammen med heltidsmisjonærer i denne innsatsen?

• Hvordan kan vi fylle vårt ansvar for å forkynne evangeliet «for
alle jordens nasjoner»? (s. 89-90).

• Hvorfor nøler vi noen ganger med å dele evangeliet med
andre? Hvordan kan vi overvinne vår frykt?

• Hvorfor er misjonærarbeid en så gledelig erfaring? (Se s. 90-91.)
Hvilke opplevelser har du hatt med å føle gleden ved å dele
evangeliet med andre?

• Hvorfor er det viktig å unngå å kritisere andres religion? (Se
s. 91-92.) Hvordan kan vi vitne om at Kirken er sann uten å
kritisere andre kirker?

• Les annet avsnitt på s. 92. Hvordan påvirker våre handlinger
folks syn på Kirken?

• Hva lærer du når du leser president Woodruffs ord om Den
hellige ånd og misjonærtjeneste? (Se s. 92-93.) Hva må vi gjøre
for å kvalifisere oss til å bli ledsaget av Ånden?

Aktuelle skriftsteder: Matteus 28:19-20; L&p 4; 18:10-16; 42:11-14;
50:13-22; 60:2-3; 84:88; 88:81
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President Wilford Woodruff sa: «Jeg er nødt til å gi Gud
æren for alt jeg noensinne har mottatt. Hvis jeg noensinne

har gjort noe godt … har det vært ved Guds kraft.»
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Ydmyk tillit til Gud

Sann styrke er et resultat 
av ydmyk tillit til Gud.

Fra Wilford Woodruffs liv

Det eneste jeg har forundret meg over i hele mitt liv,» sa pre-
sident Wilford Woodruff, «har vært at Herren valgte meg til noe,
spesielt til apostel og president. Men det er hans sak, ikke min.»1

Selv om president Woodruff var overrasket over sine kall i
Kirken, visste han hvorfor Herren hadde kalt ham. Han sa:
«Hvorfor valgte Herren en så svak mann som Wilford Woodruff
til å presidere over sin kirke? Hvorfor valgte han Joseph Smith –
en ulærd gutt da han ble kalt? Hvorfor har han valgt slike menn?
Fordi han kunne bearbeide dem. Han har valgt menn som vil
anerkjenne Guds hånd.»2

President Woodruff erkjente alltid Guds hånd, både i person-
lig fremgang og i Kirkens utvikling. I en tale han holdt i Salt Lake
tabernakel, sa han: «Jeg takker Herren for livet. Jeg takker ham
for hans velsignelser og barmhjertighet. Jeg har grunn til å fryde
meg over dette, og jeg er nødt til å gi Gud æren for alt jeg noen-
sinne har mottatt. Hvis jeg noensinne har gjort noe godt, hvis jeg
har vært i stand til å forkynne evangeliet og følge en kurs hvor-
ved jeg har oppbygget mine medmennesker, hjemme eller uten-
lands, har det vært ved Guds kraft. Denne kraften har vært med
oss. Det er grunnen til at vi er her i dag. Det er grunnen til at
dette tabernakel står her i dag som oppfyllelse av Guds profeters
forutsigelser i gammel tid. Det er grunnen til at Guds Sion er
opprettet her i disse fjelldalene. Alt er gjort ved Guds kraft, ikke
menneskets kraft.»3

«
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Wilford Woodruffs læresetninger

Vi er avhengige av Gud for alle
åndelige og timelige velsignelser

Jeg er helt avhengig av Herren. Det har jeg alltid vært gjennom
livet, på mine reiser og pilgrimsferder når jeg har forkynt Kristi
evangelium til mine medmennesker.4

Vi skulle begynne å forstå at Guds veier er uendelig meget
bedre enn våre veier, og at hans råd alltid er de beste og tryggeste
vi kan akseptere og rette oss etter, selv om de kan kreve offer.
Tusener blant oss kan vitne om denne sannhet ut fra egen erfa-
ring… Vi skulle også lære denne store sannet: at Gud skal ha all
heder og ære for opprettelsen av sin kirke og sitt rike på jorden.
Mennesker kan ikke gjøre krav på dette hverken i denne eller
noen annen tidsalder. Intet annet enn Guds kraft kunne ha frem-
bragt evangeliets fylde, organisert Kirken, samlet hans folk til
Sion som oppfyllelse av åpenbaring og utrettet alt som har blitt
oppnådd.5

Vi ønsker å ha klart for oss at vår styrke, vårt håp og vår kraft er
i Guds hender og ikke hos mennesker. Herren selv har rakt ut sin
hånd for å opprette denne kirke, sitt rike, sitt verk... Vi har ingen
kraft i oss selv. Det har vi aldri hatt hva angår veiledning og
ledelse av dette rike, kun gjennom Den allmektige Guds mellom-
komst.6

Den kjensgjerning at vi har et folk, at vi har et Sion, at vi har
et rike, at vi har en kirke og et prestedømme som har forbindelse
med himlene, og som har kraft til å bevege himlene, og at vi vet
at himlene kommuniserer med oss og leder dette store siste-
dagers verk som de siste-dagers-hellige er engasjert i – denne
kjensgjerning skulle alene fylle vårt hjerte med ydmykhet for
Herren vår Gud, og den skulle stadig få oss til å tenke over og
føle det ansvar vi har både overfor ham og overfor hverandre, og
også at vi er avhengige av ham for alle velsignelsene vi nyter godt
av både av åndelig og timelig natur.7

Det er min mening og mitt syn at Herren aldri har hatt et folk
fra fader Adam av og ned til vår tid som har blitt bedt om å bygge
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opp hans rike og opprette hans Sion i verden eller forkynne
omvendelsens evangelium for menneskenes barn, uten at de har
vært helt avhengige av hjelp og støtte fra himmelens Gud.8

Vi vet og forstår svært klart at vår fremtid, vår stilling og våre
velsignelser ligger i hans hender.9

Jeg sier til alle mennesker – jøde og hedning, stor og liten, rik
og fattig – at Den allmektige Herre har kraft i seg selv, og han er
ikke avhengig av noe menneske for å få utført sitt verk. Men når
han kaller mennesker til å utføre hans verk, må de stole på ham.10

Gud velger den ydmyke til å utføre hans verk

Herren har valgt det som er svakt i verden til å utføre hans
verk. Men han er i like stor grad i stand til å undervise meg, eller
noen av mine brødre, som han alltid har vært i alle tidsaldre. Han
har alltid valgt det som er svakt. Ta for eksempel Moses som ledet
Israels barn. Moses sa at han var tung i tale, og han mente at han
ikke kunne utrette noe. Men Herren sa at han ville oppreise en
talsmann for ham. Da Herren ønsket en konge for Israel, valgte
han David, Isais sønn, som gjette småfeet. Alle Isais sønner unn-
tatt David ble bragt frem for profeten, men Samuel ville ikke salve
[noen] av dem. Han spurte Isai om han hadde flere sønner. Isai
sa: Ja, det er en liten kar her nede som gjeter småfeet. Profeten
ønsket å se ham. Da han kom, salvet Samuel ham til Israels
konge. Slik var det også på apostlenes tid. Hvem var de? [Ulærde]
fiskere. Slik er det også i dag. Begynn med Joseph Smith og tenk
på oss alle. Hvem er vi? Vi er arme, svake kryp i støvet. Men
Herren har valgt oss fordi han mente han kunne gjøre noe med
oss. Jeg håper han kan.

Jeg antar at jeg har innehatt apostelembedet lenger enn noen
annen mann på jordens overflate i disse siste dager. Skulle jeg
skryte av dette eller være stolt og oppblåst fordi jeg har hatt pres-
tedømmet så lenge? Det ville vært svært tåpelig av meg. Vi skal gi
Gud æren, vi skal erkjenne Guds hånd. Djevelen har forsøkt å
ødelegge meg helt fra jeg var født og til denne dag. Men Herren
har alltid vært ved min høyre hånd for å redde meg. To krefter
har vært i arbeid – den ene for å ødelegge meg, den andre for å
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redde meg. Og her er jeg i dag, et svakt redskap i Guds hender.
Men så sant Gud lever, hvis han vil si meg hva min plikt er, skal
jeg utføre den!

… Jeg ber Gud gi oss visdom og hjelpe oss å være ydmyke, tro-
faste og saktmodige av hjerte.11

Hvor mange ganger har jeg ikke hørt mennesker si når jeg har
vært ute og reist: Hvorfor valgte Gud Joseph Smith, hvorfor
valgte han den gutten til å innlede denne evangelieutdeling og
legge grunnvollen for denne kirke? Hvorfor valgte han ikke en
stor mann…? Jeg har i hele mitt liv bare hatt ett svar på et slikt
spørsmål, nemlig at Herren Den Allmektige ikke kunne gjøre
noe med dem, han kunne ikke gjøre dem ydmyke. Det var ikke
slike menn som ble valgt til et slikt verk i noen tidsalder på jor-
den. Herren Den Allmektige valgte det som var svakt i verden.
Han kunne bearbeide dem. Han valgte derfor Joseph Smith fordi
han var svak, og han var fornuftig nok til å vite det.12

Når personer blir stolte, faller de

Du har aldri opplevd en dag, du vil aldri oppleve en dag hver-
ken i tid eller i evighet, da du ikke vil trenge Guds beskyttelse og
omsorg. Du trenger den gjennom hele livet. Når våre unge menn
eller våre gamle menn eller våre unge kvinner mener at de har
kommet til et punkt der de er uavhengige av Herren, vil de opp-
dage at de tar storlig feil.13

Hvis Kirkens president eller en av hans rådgivere eller apost-
lene eller noen annen mann i sitt hjerte tror at Gud ikke kan
klare seg uten ham og at han er spesielt betydningsfull når det
gjelder å fortsette Herrens verk, står han på løs grunn. Jeg hørte
Joseph Smith si at Oliver Cowdery, som var den annen apostel i
denne kirke, hadde sagt til ham: «Hvis jeg forlater denne kirken,
så faller den.»

Joseph svarte da: «Prøv, Oliver.» Oliver prøvde, og han falt.
Men Guds rike falt ikke. Jeg har kjent andre apostler i min tid
som har vært av den mening at Herren ikke kunne klare seg uten
dem, men Herren har fortsatt sitt verk uten dem.14
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Jeg har sett Oliver Cowdery når det syntes som om jorden
skalv under hans føtter. Jeg har aldri hørt en mann bære et ster-
kere vitnesbyrd enn det han gjorde under Åndens innflytelse.
Men i samme øyeblikk som han forlot Guds rike, vek kraften fra
ham… Han ble tappet for sin styrke, slik Samson ble i Dalilas
favn. Han tapte kraften og vitnesbyrdet som han hadde hatt, og
han fikk det aldri helt tilbake mens han levde, selv om han døde
som [medlem] av Kirken.15

En tredjedel av himmelens hærskarer ble kastet ut på grunn av
opprør… De finnes i alle byer og landsbyer der jordens innbyg-
gere bor, og spesielt der det finnes noen siste-dagers-hellige…
Tror du disse djevlene er rundt oss uten å prøve å gjøre noe?
Sover de? Har de ikke et arbeid å utføre? Jeg sier til mine brødre
som har prestedømmet, vi har en stor krig å føre mot disse
ånder. Vi kan ikke unngå den. Hva vil de gjøre med deg? De vil
prøve å få oss til å gjøre alt som ikke er riktig. Disse djevler ville
være svært glade for å få meg og mine brødre til å tro at vi er
store menn, bedre enn alle andre, og sette oss opp mot hveran-
dre og få oss til strebe etter å bekjentgjøre vår brors synder iste-
denfor våre egne. Derfor skulle vi vokte oss vel. Jeg skulle gjøre
det. Mine rådgivere og apostlene skulle. Alle skulle vi… Og hvis
våre øyne blir åpnet så vi forstår det som er av Gud, kan vi forstå
vårt ansvar. Vi kan forstå Det hellige prestedømmes krefter og
det forhold vi har til Gud. Vi skulle i sannhet ydmyke oss for
Herren.16

Vær ydmyk, vær årvåken og be. Vokt deg for stolthet så du ikke
faller slik andre har gjort.17

Når vi ydmykt stoler på Herren, beskytter og styrker han oss

To store dyder … gir et menneske innflytelse i himlene – inte-
gritet og renhet. Hvis en mann er i besittelse av disse og hans
hjerte er trofast og urokkelig og hans liv rent, og hvis vi så til-
føyer ydmykhet, blir han [beskyttet] mot en mengde svakheter
og kan stå imot en stor mengde fristelser. Vi har alle våre svak-
heter. Gud har tillatt dette for at vi skal kunne lære oss å være
ydmyke og ha kjærlighet til andre.
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Ingen av oss er fullkomne mens vi er på jorden. Men det men-
nesket som i ydmyk tillit til Gud aldri vakler i kampen for det
rette, som aldri vakler i sin troskap mot sannheten og alltid hol-
der sine pakter, er en som vi alle kan beundre og med himme-
lens hjelp strebe etter å etterligne.18

Jeg ønsker å si til de siste-dagers-hellige at alt vi må gjøre, er å
være trofaste, holde hans bud, være ydmyke, søke ham i mektig
bønn, så vil alt bli vel for oss.19

Gud er med dette folk. Men det kreves at vi lytter til hans røst,
adlyder hans bud og ydmyker oss for ham… Det hersker en ro
blant mormonene, som folk kaller oss, som er underlig og forun-
derlig for verden… Grunnen til vår ro er at Gud er vår venn, vår
lovgiver, vår befrier. Hvis ikke Herren kan opprettholde sitt verk,
kan sannelig ikke vi. Men han kan. Han har alltid gjort det og vil
gjøre det til enden. Derfor sier jeg til de hellige: Frykt ikke. Stol
på Gud. La ikke deres hjerte være svakt. La deres bønner stige
opp til Herren Sebaots ører dag og natt. Be om det dere trenger.
Når dere gjør det, vil Herren besvare deres bønner, hvis dere ber
om det som er riktig. Deri ligger vår styrke. Den er i Gud.20

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hvorfor er det viktig å erkjenne at vi er avhengige av Gud? (Se
s. 98-99.) Hvordan påvirker denne erkjennelsen vår livsinn-
stilling?

• Hvem siktet president Woodruff til som «det som er svakt i ver-
den»? (Se side 97, 99-100. Se også 1. Korinterbrev 1:25-28.)
Hvorfor velger Herren slike mennesker til å utføre hans verk?
Når har du sett Herren arbeide gjennom «det som er svakt i
verden»?

• Les første avsnitt under streken på s. 100, og overvei eller drøft
hvordan ditt liv ville ha vært uten Guds beskyttelse og omsorg.
Hva lærer dette deg om stolthet? Hva er noen følger av stolthet?

• Hva kan vi lære av historien om Oliver Cowdery på s. 100-101?
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• Les annet avsnitt på s. 101. Hvorfor ønsker Satan og hans hærs-
karer at vi skal «tro at vi er store [og] bedre enn alle andre»?
Hvorfor ønsker de at vi skal «bekjentgjøre vår brors synder iste-
denfor våre egne»? Hvordan kan vi motstå disse fristelsene?

• Les de siste fire avsnittene av kapitlet og legg merke til ord og
uttrykk som er betydningsfulle for deg (s. 101-102). Hvilke
velsignelser mottar vi når vi stoler på Herren?

Aktuelle skriftsteder: Ordspråkene 3:5-7; Lukas 18:9-14; Jakobs
bok 2:13-21; Alma 36:3; Helaman 3:35; L&p 112:10; 121:34-40

Noter

1. I Brian H. Stuy, red., Collected
Discourses Delivered by President
Wilford Woodruff, His Two Counselors,
the Twelve Apostles, and Others,
5 bind (1987-92), 4:377.

2. I Collected Discourses, 4:377.
3. I Collected Discourses, 5:321.
4. The Discourses of Wilford Woodruff,

red. G. Homer Durham (1946), s. 275.
5. «An Epistle to the Members of The

Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints», Millennial Star, 14. november
1887, s. 729.

6. I Collected Discourses, 2:24.
7. Deseret News: Semi-Weekly,

14. mai 1878, s. 1.
8. I Collected Discourses, 1:340.
9. I Conference Report, april 1880, s. 10.

10. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 123-124.

11. I Collected Discourses, 1:219–220.
12. Deseret News: Semi-Weekly,

7. september 1880, s. 1.
13. I Collected Discourses, 1:313.
14. The Discourses of Wilford Woodruff,

s. 123. Sitert i Lys over Norge,
okt. 1975, s. 21-22.

15. I Collected Discourses, 1:220.
16. I Collected Discourses, 1:243–244.
17. I Elders’ Journal, juli 1838, s. 36.
18. I Collected Discourses, 1:120.
19. I Collected Discourses, 2:385.
20. Deseret News: Semi-Weekly,

22. januar 1884, s. 1.
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«Frelseren har gitt oss en formaning som alle Guds
hellige skulle gi akt på, men som jeg er redd vi ikke gjør

slik vi skulle, og det er å be alltid og ikke bli trette». 
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Be for å motta
himmelens velsignelser

Når vi ber i tro, forbereder vi oss til å motta de
velsignelser vår himmelske Fader har i vente for oss.

Fra Wilford Woodruffs liv

I mars 1835, da Wilford Woodruff var på sin første misjon,
måtte han reise over elver og sumper i det sydøstlige USA. For å
krysse sumpene hugget han og hans ledsager ned et tre og laget
en kano av det. De padlet trygt omkring 240 kilometer før de for-
lot kanoen og gikk til fots. President Woodruff mintes senere at
de tok en vei som «gikk gjennom sumper og ble dekket av
gjørme og vann det meste av veien, som var omkring 270 kilo-
meter. Vi gikk rundt 65 kilometer om dagen i gjørme og vann til
knærne. Den 24. mars, etter at vi hadde gått gjennom gjørme i
vel femten kilometer, begynte jeg å halte på grunn av en plutse-
lig smerte i kneet. Jeg satte meg ned på en tømmerstokk.»

På dette tidspunktet under reisen forlot hans ledsager ham sit-
tende på en tømmerstokk i en krokodillesump. Han var blitt
trett av arbeidet og hadde bestemt seg for å vende hjem.
Uforferdet vendte Wilford Woodruff seg til Herren. Han sa: «Jeg
knelte ned i gjørmen og ba, og Herren helbredet meg. Jeg gikk
glad videre.»1

Mange år senere viste president Woodruff sin tro da han, hans
hustru og flere andre reiste med båt for å virke i England. «Vi
hadde reist i tre døgn i sterk storm og ble drevet tilbake,» fortalte
han. «Til slutt ba jeg mine ledsagere komme inn til meg i luga-
ren, og jeg ba dem be om at Herren måtte snu vinden. Jeg var
ikke redd for å forlise, men jeg likte ikke tanken på å bli drevet
tilbake til New York, for jeg ønsket å gjennomføre min reise. Vi
oppsendte alle den samme bønnen, både menn og kvinner, og
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da vi var ferdige, gikk vi opp på dekk, og på under et minutt var
det som om en mann hadde tatt et sverd og skåret gjennom stor-
men, og man kunne ha kastet ut et lommetørkle av bomull uten
at det ville ha rørt seg.»2

Wilford Woodruffs læresetninger

Det er vår plikt å be i tro om den hjelp vi trenger

Frelseren har gitt oss en formaning som alle Guds hellige
skulle gi akt på, men som jeg er redd vi ikke gjør slik vi skulle,
og det er å be alltid og ikke bli trette [se Lukas 18:1, L&p
88:126]. Jeg frykter at vi som et folk ikke ber nok i tro. Vi skulle
påkalle Herren i mektig bønn og gjøre ham kjent med alle våre
behov. For hvis ikke han beskytter og befrir oss og redder oss, er
det ingen annen makt som vil gjøre det. Derfor må vi stole helt
på ham. Derfor skulle våre bønner stige opp til vår himmelske
Faders ører dag og natt.3

Jordens innbyggere forstår ikke hvilken virkning og nytte
bønn har. Herren hører og besvarer menns, kvinners og barns
bønner. Bønn har mer kraft, langt mer kraft, til å nedkalle Guds
velsignelser enn nesten alt annet.4

Skulle de hellige frykte når verden gjør opprør mot Guds rike
i disse siste dager? … Det skulle vi ikke. Det er én ting vi skulle
gjøre, og det er å be til Gud. Ethvert rettferdig menneske har gjort
dette. Selv Jesus, Frelseren, Faderens enbårne i kjødet, måtte be,
fra krybben til korset, hele veien. Hver dag måtte han påkalle sin
Fader for å få hjelp og støtte i lidelsens stund og bli i stand til å
drikke den bitre kalk. Slik er det også med hans disipler.5

Alt som er nødvendig for oss å motta og glede oss over, er det
vår plikt å be Herren om. Vi skulle vende oss til ham på lønnlige
steder og gjøre våre behov kjent, slik at våre bønner kan bli hørt
og besvart på våre hoder. Heri ligger vår styrke. Vi setter vår lit til
Gud, ikke til mennesker.6

Det er enhver helligs plikt ... å la sine bønner stige opp til
Herren Sebaots ører, dag og natt til enhver tid, i familiekretsen
og i enerom, og be om at Herren må hjelpe sitt folk, bygge opp
Sion og oppfylle sine løfter…

K A P I T T E L  1 1



107

K A P I T T E L  1 1

Jeg har større tro på bønn til Herren enn på nesten ethvert
annet prinsipp på jorden. Hvis vi ikke har tro på bønn til Gud,
har vi ikke meget tro hverken på ham eller evangeliet. Vi skulle
be til Herren om det vi ønsker og trenger. La dette folks bønner
alltid stige opp til Herren til enhver tid, og Herren vil ikke avvise
dem, men de vil bli hørt og besvart, og riket og Guds Sion vil stå
opp og skinne, hun vil iføre seg sine skjønne klær og være ikledd
sin Guds herlighet og oppfylle hensikten med sin organisasjon
her på jorden [L&p 82:14]7.

Som et folk skulle vi stå opp i tro og kraft for Gud og gjøre
våre behov kjent og overlate vår fremtid i hans hender. Der lig-
ger den uansett. Den vil forbli der.8

Vi må be for å forstå Herrens vilje
og motta hans veiledning

Jeg mener at vi skulle oppløfte vårt hjerte i bønn til Gud vår
himmelske Fader for hans barmhjertighet, og at han vil rettlede
og lede oss ved Den hellige ånds inspirasjon, så vårt sinn kan bli
opplyst og vår forstand åpnes så vi forstår hans sinn og vilje
angående sitt folk.9

Hver gang du er i tvil angående en plikt eller noe arbeid du
skal utføre, så gjør aldri noe før du har anstrengt deg i bønn og
har mottatt Den hellige ånd. Dit Ånden befaler deg å gå eller det
den ber deg gjøre, er det rette, og ved å følge dens instruksjoner
vil du klare deg bra.

Vi kommer til å bli ført til mange steder mens vi virker blant
jordens nasjoner, hvor vi kan betrakte en bestemt fremgangs-
måte som riktig. Men hvis vi ikke vet det, er det bedre om vi
henvender oss til Herren og ber i tro om å bli belært om den
rette vei.10

La oss arbeide trofast og be til Herren om visdom dag etter
dag, så vi kan få kraft til å seire og holde ut.11



108

K A P I T T E L  1 1

Foreldre har en hellig plikt til å lære sine barn
å be og se til at familien ber sammen

Det er Guds sinn og vilje at hver mann og kvinne som har inn-
gått ekteskapspakten og som har fått sønner og døtre, lærer dem
å be så snart barna er gamle nok.

Det er de siste-dagers-helliges plikt å lære sine barn å be mens
de er små, å lære dem å forstå bønnens prinsipp og nytte, så de
kan be for sine foreldre og alt som er nødvendig. Hvis vi begyn-
ner å lære barna denne veien og lærer dem å frykte Herren, vil
de sjelden vike fra den. Familiens overhode skulle ikke forestå all
bønn selv, men skulle kalle familiens medlemmer til å be og til å
velsigne maten ved bordet.12

Når vi etterlever evangeliet, vil våre bønner
bli besvart med velsignelser på våre hoder

Vi som et folk skulle være ydmyke og be og underordne oss
de krefter som er, så vi kan motta vår himmelske Faders lovede
velsignelser.13

Vi skulle leve slik at vi kan gå til Herren og be i tro og kraft om
de velsignelser vi trenger for å klare å utføre Guds hensikter…
Dette er nødvendig for vår utvikling.14

Gud har til hensikt å gi sine hellige jordens gode ting, så vel
som himmelens velsignelser, etter hvert som de blir i stand til å
bruke dem riktig…

Mange av dere har lært å be, så unnlat ikke å la deres bønner
stige opp til Gud Sebaots ører, og han vil høre dere… Men him-
melens velsignelser kan bare oppnås og kontrolleres ifølge rett-
ferdighetens prinsipper.15

Vi har ingen tid å miste når det gjelder å forberede oss til det
som skal komme til jorden. Og hvem ønsker å tape sin krone, sin
herlighet og sitt håp om evig liv som han har hatt i en forgangen
tid ved at han mottok Jesu Kristi evangelium? Ingen som har
noen del av Guds ånd. La oss stå opp og foredle vårt kall og
arbeide for Gud inntil vi kan få Den hellige ånd og inntil våre
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bønner river i stykker evighetens slør og lyder i Gud Sebaots ører
og [blir] besvart med velsignelser på våre hoder.16

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les historiene på s. 105-106. Overvei eller drøft forskjellige
måter eldste Woodruff kunne ha reagert på i hver av disse
situasjonene. Hva kan vi lære av hans reaksjoner?

• Hva gjør inntrykk på deg når du leser det president Woodruff
sier om vår plikt til å be? (Se s. 106-107.) Hva betyr å be i tro
for deg? Hvorfor må vi be for å motta velsignelsene vi trenger?
Hva er andre hensikter med bønn?

• Les det tredje hele avsnittet på s. 106. Hvorfor trengte Frelseren
å be? Hva kan vi lære av hans bønner? (Se Matteus 26:39;
Johannes 11:41; 3. Nephi 13:9-13.)

• Hvordan kan bønn hjelpe oss når vi skal ta avgjørelser eller
når vi har spørsmål angående våre plikter? (Se s. 107.)

• Hvordan har vår himmelske Fader besvart dine bønner?
Hvordan skulle vi reagere når et svar på bønn er annerledes enn
det svaret vi håpet å motta?

• Hvilken forsikring ga president Woodruff foreldre som lærer
sine barn å be? (Se s. 108.) Hvilke prinsipper for bønn skulle
foreldre lære sine barn? Hvordan kan foreldre hjelpe sine barn
å gjøre bønn til en del av sitt liv?

• Hvorfor er det viktig at alle familiemedlemmer får anledning
til å be når de har familiebønn? (Se s. 108.) Hvordan har bønn
styrket din familie?

• Studer den siste delen av kapitlet (s. 108-109), og se etter egen-
skaper president Woodruff sa vi skulle ha. Hvorfor er disse egen-
skapene nødvendige når vi ber og søker svar på våre bønner?

Aktuelle skriftsteder: Matteus 7:7; Jakobs brev 1:5-6; 5:16; 2. Nephi
32:8-9; Alma 33:3-11; 34:17-28; 37:36-37; 3. Nephi 18:19-21; L&p
10:5; 68:28; 112:10
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Store skatter i Skriftene

Når vi gransker Skriftene i den samme Ånd som de
ble gitt i, får vi en bedre forståelse av Guds vilje.

Fra Wilford Woodruffs liv

Den 1. mars 1845 mottok eldste Wilford Woodruff, som da var
Kirkens presiderende autoritet i Storbritannia, et brev fra en venn
i USA. I dette brevet var det en kopi av et annet brev, der en mann
skisserte en plan for å trykke Lære og pakter i England og sikre
seg selv copyright. Dette ville ha hindret Kirken i å trykke boken
i England. Eldste Woodruff skrev i dagboken sin: «Dette er i sann-
het et dristig skritt av en apostat eller apostater å trykke Kirkens
verker og frarøve Kirken inntektene. Jeg betrakter det [som] intet
annet enn Guds barmhjertighet at jeg fikk kunnskap om dette.
Jeg har brukt dagen til å undersøke loven for å se hva jeg kunne
lære om å sikre copyright.»1 Han betalte en boktrykker for å sette
og trykke 3000 eksemplarer av boken.2 Da han så hadde satt seg
inn i britiske lover om copyright, sikret han copyright i sitt eget
navn 7. juni 1845, «på 48 timer etter at de siste arkene kom fra
trykkeriet».3 Slik beholdt han Kirkens rett til å trykke boken i
England.

Dette var ikke første gang Wilford Woodruff arbeidet for å få
Skriftene ut til de siste-dagers-hellige. Endog før Lære og pakter
var blitt trykt, kopierte han mange av åpenbaringene for hånd og
tok dem med på sine misjonærreiser. Mens han var på sin første
misjon i England, fra januar 1840 til april 1841, arbeidet han sam-
men med president Brigham Young og andre om å utgi den før-
ste utgaven av Mormons bok utenfor USA. Senere hjalp han
profeten Joseph Smith i Nauvoo i Illinois med å sette satsen til
Kirkens tidsskrift Times and Seasons. Mellom 1. mars 1842 og 16.
januar 1843 inneholdt Times and Seasons følgende dokumenter,
mange år før de ble utgitt i Den kostelige perle: Abrahams bok,
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«Vi skulle samle livets ord. Vi skulle granske
opptegnelsene med guddommelig sannhet.»
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Joseph Smith – Historie, Wentworth-brevet, som inneholdt tros-
artiklene, og en del av Mose bok.

Etter å ha hjulpet de hellige å få tilgang til Skriftene, formante
president Woodruff dem til å «lagre dem i [sitt] hjerte».4 Han sa: «Vi
skulle etterleve vår religion. Vi skulle praktisere det vi forkynner. Vi
skulle samle livets ord. Vi skulle granske opptegnelsene med gud-
dommelig sannhet. Vi skulle søke å forstå den tid og tidsalder vi
lever i. Slik ser jeg på vår situasjon i dag. Jeg betrakter ikke åpen-
baringene i disse bøkene med hensyn til tidenes fyldes evangelie-
utdeling som noe som ikke vil bli oppfylt.»5

Wilford Woodruffs læresetninger

Vi må studere sannhetene i Skriftene, samle
dem i vårt hjerte og praktisere dem 

Les Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og opptegnelsene
som Herren har gitt oss, og bevar disse åpenbaringene i minnet
og se hva Herren har lovet oss. Da samler vi noe som er verdifullt
for oss.6

Det er vår plikt … som siste-dagers-hellige å overveie, å tenke
over, å lese Guds ord og prøve å forstå vår situasjon, vår stilling
og vårt ansvar overfor Herren.7

Verden er langt borte fra Herren. Som et folk er vi selv for langt
fra Herren. Vi bør holde oss nær til Herren og anstrenge oss for å
få Den hellige ånd, slik at vi, når vi leser Guds åpenbaringer, kan
lese dem med den samme ånd som de ble gitt i. Da kan vi forstå
deres [betydning] når de blir gitt menneskenes barn.8

Djevelen er på ferde på jorden, og han vil ødelegge alle han kan.
Gransk Skriftene som har kommet direkte til oss, så vel som dem
Bibelen inneholder, og lær å forstå Guds sinn og vilje, noe vi kan
gjøre ved å lese dem når Den hellige ånds lys er i oss, og slik kan
dere forberede dere til det som vil komme til å skje i livet.9

Disse ting [prinsippene Skriftene forkynner] er sanne. Vi skulle
studere dem, samle dem i vårt hjerte og praktisere dem.10

Profetene, apostlene og patriarkene har etterlatt seg sine inspi-
rerte skrifter på opptegnelser som er til vår nytte og gagn, og vi
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vil bli holdt ansvarlige for vår bruk av handlefriheten med hensyn
til hvordan vi behandler Guds ord som har kommet til oss.11

Bibelen og Mormons bok går sammen
om å forkynne evangeliets fylde

Jeg skammer meg ikke for å innrømme at jeg tror fullt og fast
på at Bibelen så vel som alle Guds åpenbaringer til menneskene
skal oppfylles bokstavelig… Jeg tror at hellige menn i gammel tid
skrev og talte slik Den hellige ånd drev dem til, og at de mente det
de sa og sa det de mente, og … «at intet profetord i Skriften er gitt
til egen tydning» [Se 2. Peter 1:20-21].12

Jeg bærer vitnesbyrd om at Den allmektige Gud oppreiste Joseph
Smith som profet i den siste evangelieutdeling i tidenes fylde, at
han frembragte Mormons bok og oversatte den ved Guds gave og
kraft til gagn for verden i de siste dager. Jeg vet at Mormons bok er
sann og er en guddommelig inspirert opptegnelse.13

Vi har Bibelen – Judas stav – som inneholder Guds lov gitt
gjennom Moses og de gamle profeter og patriarker. Den har blitt
overlevert til oss gjennom de tusener av år som er gått. Selv om
biblioteker, som biblioteket i Alexandria … har gått tapt, har
Bibelen blitt bevart for oss, og vi har den og kan lese den. Den gir
oss Guds lov slik den ble gitt til oldtidens folk. Men det har ikke
vært noen endring i den loven hva evangeliet angår, fra den tiden
til i dag. Bibelen – Det gamle og Det nye testamente – gir oss loven
hvorved vi kan bli opphøyet og gå tilbake til Guds nærhet og bo
hos ham for evig og alltid. Den gir oss den kurs vi skulle følge for
å få del i den første oppstandelse, slik at vi kan komme frem ikledd
herlighet, udødelighet og evig liv. Den gir oss også historien, ikke
bare om det som har skjedd med jødene, men om det som skal
komme til å skje. Så har vi Mormons bok – Josefs stav i Efra’ims
hender – som ble skrevet på [det amerikanske] kontinent av apost-
ler og profeter. Den inneholder blant annet det Jesus Kristus for-
kynte da han etter sin oppstandelse viste seg i sitt udødelige og
herliggjorte legeme, og forkynte evangeliet her. Disse åpenbaring-
ene inneholder svært mange prinsipper. De viser oss de siste dager,
situasjonen i Babylon den store og straffedommene som skulle
finne sted i de siste dager før Menneskesønnens komme.14
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Esekiel sier at i de siste dager skulle Josefs stav i Efra’ims hånd
settes sammen med Judas stav, for nasjonenes øyne i Herrens
hånd, i en spesiell hensikt – å samle Israels hus i de siste dager [se
Esekiel 37:15-28]. Disse to opptegnelsene skulle også benyttes for
å forkynne fylden av det evige evangelium til både jøde og hed-
ning, og de vil bli brukt i dommen imot den slekt som lever på jor-
den når de kommer frem.15

Her er Bibelen, jødenes opptegnelse, som er gitt ved Herrens
inspirasjon gjennom Moses og oldtidens patriarker og profeter.
Er den et bedrageri og, som de vantro sier, menneskeverk? Nei,
det står ikke i noe menneskes makt som noensinne har levet på
denne jord, å lage en slik bok uten Den allmektiges inspirasjon.
Det samme gjelder Mormons bok – ikke engang all den kløkt som
alle mennesker under himmelen er i besittelse av, kunne forfatte
og presentere for verden en bok som Mormons bok. Dens prin-
sipper er guddommelige – de er av Gud. De kunne aldri komme
fra en bedragers sinn eller fra sinnet til en person som skriver en
roman. Hvorfor? Fordi løftene og profetiene den inneholder, blir
oppfylt for hele jordens øyne.16

Inneholder Mormons bok et annet evangelium enn det
Bibelen inneholder? Det gjør den ikke. Den inneholder en histo-
rie om folket som bodde på [det amerikanske] kontinent i gam-
mel tid, den forteller hvor de kom fra og hvordan de kom hit, om
Guds handlemåte med dem og om opprettelsen av Kristi kirke
blant dem. Jesus besøkte dem etter sin oppstandelse. Derfor sa
han: «Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne kveen.
Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli
én hjord og én hyrde» [Johannes 10:16]. … Begge bøker inne-
holder det samme evangelium. Det har aldri vært mer enn ett
evangelium, og det vil aldri bli åpenbart noe annet til den men-
neskelige familie.17

Lære og pakter er vårt testamente i de siste dager

Vi har også boken Lære og pakter, som dere har hjemme og
som dere kan lese. Denne samling av åpenbaringer ble gitt
gjennom profeten Joseph Smith ved urim og tummim og på
annen måte. Denne boken inneholder noen av de mest strålende
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og sublime åpenbaringer Gud noensinne har gitt menneskene.
Den viser oss hva som ligger foran oss, hva som venter denne
nasjon og jordens nasjoner, og hva som står for døren for jordens
innbyggere. Disse tingene er klare, de er direkte og sterke, og de
er Guds åpenbaringer, og de vil gå i oppfyllelse enten mennes-
kene tror det eller ei.18

Jeg holder Lære og pakter i min hånd. Den inneholder åpenba-
ringer gitt gjennom profeten Joseph Smith mens han levet på jor-
den. Les disse åpenbaringene, og fra begynnelse til slutt forenes
de med alle evangelieutdelinger Gud har hatt på jorden.19

Jeg mener at Lære og pakter, vårt testamente, inneholder en
samling av de mest høytidelige, de mest gudlignende erklæringer
som noensinne er gitt den menneskelige familie. Jeg vil bare vise
til «Synet» [i kapittel 76], en åpenbaring som gir mer lys, mer sann-
het og flere prinsipper enn noen åpenbaring i noen annen bok vi
noen gang har lest. Det klargjør for oss vår nåværende tilstand,
hvor vi kom fra, hvorfor vi er her og hvor vi går hen. Gjennom
denne åpenbaringen kan alle vite hvordan deres fremtid og situa-
sjon vil bli. For alle vet hvilke lover de holder, og lovene mennes-
kene holder her, vil bestemme deres stilling heretter. De vil bli
bevart ved disse lover og motta velsignelsene som er knyttet til
dem.20

Lære og pakter [er] en samling åpenbaringer som Herren ga
til Joseph Smith. Denne boken inneholder noen av de mest strå-
lende åpenbaringer om læresetninger, om prinsipper, om styre,
om Guds rike og forskjellige herligheter og om svært mye som
gjelder de evige verdener.21

Den kostelige perle inneholder strålende sannheter
åpenbart til profeten Joseph Smith

Merk: I en stor del av Wilford Woodruffs liv var ikke Den
kostelige perle ett av Kirkens standardverker. Men dens
læresetninger ble i stor utstrekning lest av de hellige, for utdrag
av den ble først utgitt i noen av Kirkens tidsskrifter. Den 10.
oktober 1880 vedtok Det første presidentskap Den kostelige perle
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som et av Kirkens standardverker, og det ble støttet ved
oppholdelse på generalkonferansen.

I følgende utdrag fra eldste Woodruffs dagbok uttrykker han
sitt vitnesbyrd om Abrahams bok, som profeten Joseph Smith
oversatte ved Guds kraft og som senere ble tatt med i Den
kostelige perle.

Herren velsigner Joseph med kraft til å åpenbare Guds rikes
mysterier, til å oversette … oldtidsopptegnelser og hieroglyfer
som er så gamle som Abraham eller Adam, noe som får hjertet til
å brenne i oss mens vi skuer de strålende sannheter som åpnes
for oss. Seeren Joseph har gitt oss noe av Abrahams bok, som ble
skrevet med hans [Abrahams] egen hånd, men skjult for men-
neskers kunnskap de siste fire tusen år, men som nå har kommet
frem i lyset på grunn av Guds godhet.22

Sannhetene i Abrahams bok er visselig oppbyggende, store og
herlige og er blant de store skatter som er åpenbart for oss i de
siste dager.23

Budenes bok, en tidlig samling av åpenbaringer gitt til Joseph Smith.
Dette eksemplaret av boken inneholder Wilford Woodruffs signatur.
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Profetiene i Skriftene kan bidra til å forberede
oss til det som skal skje i de siste dager

Brødre og søstre, la oss lese Guds åpenbaringer, og når vi leser
dem, la oss tro dem og forsøke å leve slik at vi kan være rede til
de gaver Herren måtte ha til oss og slik at vi kan anerkjenne hans
hånd, slik Job gjorde, og ikke finne noen feil ved ham på grunn
av hans forutseenhet og handlemåte med oss. Hvis vi ikke forstår
dette nå, vil vi bli i stand til det om kort tid.24

«Hvem er jeg, sier Herren, som befaler og som ikke blir adlydt?
Hvem er jeg, sier Herren, som har gitt et løfte og ikke oppfylt det?»
[Se L&p 58:30-32.] … Vi har sagt om og om igjen og år etter år at
vi lever i en svært spesiell tid, generasjon og evangelieutdeling, og
dette er sant. Tiden går og med den tidens hendelser og oppfyller
Guds åpenbaringer, spesielt for oss. Vi lever i en mørk tid. Vantro
og troløshet dekker hele jordens overflate… Det forbauser de
siste-dagers-hellige å se det store mørke og den troløshet som fin-
nes på jorden. Derfor tror jeg at det er nødvendig for oss som
siste-dagers-hellige å bli mer trofaste i utøvelsen av vår religion og
i de forskjellige Guds åpenbaringer i Bibelen, Mormons bok og
boken Lære og pakter.

Vi ser for våre øyne, år etter år, tegn i himmel og på jord og
oppfyllelse av profeti, men i hvor stor grad styrker vi som et folk
vår tro på Gud? Styrker vi vår tro i forhold til verdens økende van-
tro? Jeg er kanskje ingen dommer, men det synes meg at vi ikke
forstår. Det verk vi er engasjert i, og Bibelen, Mormons bok og
boken Lære og pakter er like sanne i dag som de var for 20, 30
eller 40 år siden... Jeg sier at dette verk er like sant nå som da, og
det er også uttalelsen jeg siterte – «Hvem er jeg, sier Herren, som
befaler og som ikke blir adlydt? Hvem er jeg, sier Herren, som har
gitt et løfte og ikke oppfylt det?» Jeg tror at Herren vil oppfylle det
han sier. Jeg tror at han vil oppfylle sine løfter til de siste-dagers-
hellige og til verden, til Sion og Babylon. Og hvis han gjør det, er
det noe nær forestående, noe som vi, som siste-dagers-hellige,
skal gjøre.25
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Jeg vil si til de siste-dagers-hellige: Vis tro på Gud og tro på
hans åpenbaringer, og les dem og overvei dem og be oppriktig
om at du må ha en riktig forståelse av alt som Gud har åpenbart,
at du må vokse i lys og kunnskap om Gud og se betydningen av
å etterleve din religion og vandre oppriktig for ham.26

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hva tror du det betyr å lese Skriftene «med den samme ånd
som de ble gitt i»? (s. 113).

• Les tredje avsnitt nedenfra på s. 113. Hvordan gir Skriftene
beskyttelse mot djevelens innflytelse?

• I nest siste avsnitt på s. 113 råder president Woodruff oss til å
gjøre tre ting med Skriftene. Hvorfor er dette viktig?

• Hvorfor er det viktig å studere både Bibelen og Mormons bok?
(Se side 114-115. Se også 1. Nephi 13:40, 2. Nephi 3:12.)

• Hva gjør inntrykk på deg med hensyn til president Woodruffs
vitnesbyrd om Lære og pakter? (Se s. 115-116.) Hvordan er Lære
og pakter «vårt testamente»?

• Wilford Woodruff sa at sannhetene i Abrahams bok er «store
skatter» (s. 117). Hvilke skatter har du funnet i Den kostelige
perle?

• Hvordan hjelper Skriftene oss å forberede oss til «det som vil
komme til å skje i livet»? (Se s. 113, 118.)

• Hva har du gjort for at ditt skriftstudium skal bli meningsfylt?
Hvilke skriftsteder har vært spesielt nyttige for deg? Hvordan
har disse skriftstedene hjulpet deg?

• Hvordan kan foreldre, besteforeldre og lærere hjelpe barn og
unge å studere Skriftene og anvende dem i sitt liv?

Aktuelle skriftsteder: 1. Timoteus 4:13-16; 2. Timoteus 3:16;
1. Nephi 15:24; Helaman 3:29-30; Moroni 10:3-5
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Dagbøker–
«Av langt større verdi enn gull»

Våre dagbøker er verdifulle for oss selv,
og de kan også være til velsignelse for våre

familier og alle fremtidige generasjoner.

Fra Wilford Woodruffs liv

I 1835 begynte Wilford Woodruff å skrive sin første dagbok,
«fordi jeg tror det er gagnlig å ta et overblikk over vår fortid og
at det ikke bare er vårt privilegium, men også vår plikt å føre en
nøyaktig opptegnelse over våre erfaringer». Han skrev: «Derfor
skal jeg fra nå av gå inn for å føre dagbok over mine reiser, slik
at jeg kan avlegge regnskap for min forvaltning når det kreves.»1

Han førte dagbok de neste 63 årene. Den siste gangen han skrev,
var 31. august 1898, to dager før han døde. Dagbokinnføringene
utgjør en sann og nøyaktig opptegnelse over hans personlige liv
og viser hans kjærlighet til familien, hans interesse for omgi-
velsene, hans flid når det gjaldt å utføre daglige oppgaver, hans
tro i prøvelser og hans vitnesbyrd og forståelse av evangeliet. De
gir også innsikt i andre medlemmers liv på den tiden.

I tillegg til å skrive om sitt personlige liv og virke førte Wilford
Woodruff en nøyaktig opptegnelse over Kirkens historie. Han
forklarte: «Jeg har blitt inspirert og tilskyndet til å føre dagbok og
skrive om Kirkens anliggender etter beste evne. Jeg forsto ikke
hvorfor jeg hadde så sterke følelser for dette i Kirkens første tid,
men jeg forstår det nå. Jeg hørte sjelden bror Joseph eller De
tolv forkynne eller undervise om noe prinsipp uten at jeg følte
meg så utilpass som en fisk på land før jeg hadde skrevet det
ned. Da følte jeg meg rolig. En uke etter at Joseph hadde holdt
en tale, kunne jeg skrive den nesten ord for ord, og når jeg
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På denne siden i dagboken skrev Wilford Woodruff ned hva
han følte for sitt ekteskap med Phoebe Whittemore Carter.
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hadde skrevet den, forsvant den fra meg eller fra mitt sinn. Det
var en gave fra Gud til meg.»2

Som et ledd i sin anstrengelse for å skrive Kirkens historie skrev
president Woodruff ned viktige detaljer fra møter han var tilstede
på. På et møte underviste han i et prinsipp som kan anvendes på
dagbøker så vel som på Kirkens offisielle opptegnelser: «I en kraf-
tig strøm kan vi aldri trå det samme vann to ganger. Heller ikke
kan vi bruke den samme tid to ganger. Når vi går ut gjennom den
døren, vil det vi har gjort på dette møtet, være avsluttet for alltid.
Vi kommer aldri til å bruke denne kveldens tid igjen. Skulle vi ikke
derfor føre en opptegnelse over vårt arbeid, den lærdom og de
råd vi gir på dette møtet? Det skulle vi.»3

Gjennom sine dagbøker ga president Woodruff en varig gave
til sine etterkommere og til alle Kirkens medlemmer. Biograf
Matthias F. Cowley bemerket: «Wilford Woodruffs liv var fullt av
små undere. Det var et enkelt liv der han åpnet sitt hjerte og fritt
ga sine hensikter til kjenne. Hans åpenhet, hans sans for detaljer
og hans samvittighetsfulle respekt for sannheten gjorde ham
kanskje til den beste historieskriver i hele Kirkens historie.»4

Eldste B. H. Roberts, medlem av De syttis første råd og en frem-
tredende historiker i Kirken, skrev: «President Woodruff utførte
en særdeles viktig tjeneste for Kirken. Hans Journals (dagbøker),
som han førte regelmessig, metodisk og pent og som fikk en
sterk innbinding, … utgjør en førstehånds dokumentarhistorisk
skatt som er uvurderlig. Takket være disse dagbøker har Kirken
en pålitelig opptegnelse over denne nye evangelieutdelings pro-
fet, Joseph Smiths taler og uttalelser. Hadde det ikke vært for
Wilford Woodruff, ville de ha vært tapt for alltid. Det samme gjel-
der Brigham Youngs taler og uttalelser, og andre av Kirkens
ledende eldsters, [og] referater fra viktige rådsmøter, avgjørelser,
vurderinger, retningslinjer og mange offisielle konfidensielle
handlinger. Uten disse kan ikke historieskrivere tilegne seg riktig
syn på mange saker. I alle disse henseender er president
Woodruffs dagbøker uvurderlige.»5

De fleste uttalelser i dette kapitlet er hentet fra president
Woodruffs opptegnelser over taler han holdt på prestedømsmøter.
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Selv om han ofte henvender seg til eldster i disse uttalelsene, er
hans ord verdifulle for alle Kirkens medlemmer.

Wilford Woodruffs læresetninger

Når vi skriver vår personlige historie, er det til
gagn for oss selv, våre etterkommere og Kirken

Det vil i fremtiden være behov for denne kirkes og dette rikes
opptegnelser og historie. Det har ikke vært noen evangelieutde-
ling på jorden hvis handlinger og fremgangsmåter vil være av
større interesse enn den vi lever i…

Det er riktig at Joseph Smith førte en opptegnelse over sitt liv
og det som i en viss grad var forbundet med ham. Han er nå død,
men hans liv og vitnesbyrd blir nå utgitt for verden... Også pre-
sident Young [hadde] skrivere som [skrev om] hans daglige
handlinger og liv, noe som er riktig og godt. Men blir det en opp-
tegnelse over livet til og Guds handlemåte med de mange tusen
apostler og eldster som er i hele verden eller vil komme blant
alle nasjoner under himmelen? Nei, såvisst ikke. Derfor må dere,
Israels eldster, skrive deres historie og Guds handlemåte med
dere i hele verden, til gagn for dere selv og for deres etterkom-
mere, til gagn for Israels hus, til gagn for jøde og hedning, til
gagn for fremtidige generasjoner.6

Noen betrakter det kanskje ikke som viktig å skrive eller føre
en opptegnelse over vårt arbeid eller Guds arbeid, men jeg tror
at det er. Ellers ville ikke profetene blitt tilskyndet til å formane
oss til trofasthet i denne sak. Herren har fortalt oss at det vi bese-
gler på jorden, skal bli beseglet i himmelen, og det vi nedtegner
på jorden, skal nedtegnes i himmelen, og det som ikke er bese-
glet eller nedtegnet på jorden, er ikke beseglet eller nedtegnet i
himmelen [se L&p 128:7-8]. Derfor synes det å være svært viktig
at vi fører en sann og nøyaktig opptegnelse over alle ting.7

Enkelte vil si at det er svært brysomt [å føre dagbok]. Men vi
skulle ikke kalle noe brysomt som fører til noe godt. Jeg anser
den tiden av mitt liv som jeg har brukt til å føre dagbok og skrive
historie, som vel anvendt og nyttig tid.8
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Selv om vi ikke hadde noen annen grunn [enn] å få anledning
til å lese om igjen våre dagbøker og at våre barn kan lese dem,
ville det være verdt tiden vi har brukt til å skrive dem.9

Vi skulle nedtegne Guds velsignelser
og våre offisielle oppgaver i Kirken

Enhver mann skulle skrive en kort historie over sitt liv – forel-
dre, fødsel, religion, når han ble døpt og av hvem, når han ble
ordinert, til hva og av hvem – og kort skildre alle sine oppgaver
og offisielle handlinger og Guds handlemåte med ham. Hvis han
så skulle dø og historikerne ønsket å utgi hans historie, ville de
ha noe å rette seg etter. Mange kan mene at dette er et tørt emne
og uviktig, men slik er det ikke for meg.10

Jeg vil råde dere til å skrive ned alle deres velsignelser og ta
vare på dem… Jeg føler at jeg skal pålegge dere å lage en opp-
tegnelse over alle deres offisielle handlinger. Hvis du døper,
bekrefter, ordinerer eller velsigner noen eller salver syke, skriv
en beretning om det. Hvis alle vil gjøre dette, kan Kirken skrive
en korrekt beretning om det… Hvis Guds kraft og velsignelser
blir tilkjennegitt ved at du blir reddet fra fare, … skulle du skrive
det ned. Skriv en beretning om Guds handlemåte med deg hver
dag. Jeg har skrevet ned alle velsignelser jeg har mottatt, og jeg
ville ikke selge dem for gull.11

Skulle vi ikke ha nok respekt for Gud til å skrive en oppteg-
nelse over velsignelsene han utøser over oss og våre offisielle
handlinger som vi gjør i hans navn på jordens overflate? Jeg
mener at vi skulle.12

Kirkens presidentskap som leder oss nå, ... skriver en historie
over både Guds og menneskers handlemåte med dem ... noe
som vil være av interesse for millioner av fremtidige slekter. Men
er dette noen unnskyldning for de mange tusen eldster og høy-
prester og apostler som har reist i mange år og bygget opp
denne kirke og dette rike og hatt Den hellige ånds gaver med
seg, så de har kunnet helbrede syke og kaste ut djevler, åpne
blindes øyne og døves ører, få lamme til å gå… og befale onde
ånder, og de har adlydt dem, og har hatt skytsengler til å bevare



126

KA P I T T E L  1 3

dem fra død og fare? Jeg sier, skal eldstene bli velsignet med
disse ting og ikke anse dem som verdige til å nedtegnes? Ikke
engang la et merke av en penn nedtegne beretningen så deres
barn og fremtidige slekter kan lese den? Jeg sier at de skulle
gjøre det. Jeg tror Herren krever det av oss, og det er en stor og
hellig arv som vi med rette skylder våre etterkommere.13

Vi skulle skrive en opptegnelse over
hendelser etter hvert som de finner sted

Vi er det folk som Gud har ordinert til å opprette hans rike på
jorden, bygge opp Sion og berede veien for Jesu Kristi komme.
Skulle vi så ikke føre dagbok, en opptegnelse og historie over
Guds handlemåte med [oss] etter hvert som alt finner sted dag
for dag for våre øyne? Vi skulle det…

Istedenfor å neglisjere denne del av vårt arbeid skulle enhver
mann som kan, føre dagbok og skrive en opptegnelse over hen-
delser etter hvert som vi ser at de finner sted dag for dag. Det vil
bli en verdifull arv for våre barn og et stort gode for fremtidige
slekter når vi gir dem en sann historie om Kirkens og Guds rikes
opprinnelse og fremgang på jorden i denne siste evangelieutde-
ling, istedenfor at vi overlater til våre fiender å skrive en uriktig
historie om Kristi sanne kirke.14

Det er ikke lett å tenke seg betydningen av hendelser når de
finner sted, men vi føler deres betydning etterpå. Vi lever i en av
de viktigste generasjoner som noensinne har vært på jorden, og
vi skulle skrive en beretning om alt det viktige som finner sted
for våre øyne som oppfyllelse av profetier og Guds åpenbaringer.
Det er en stor flom av åpenbaringer som blir oppfylt i vår tid, og
etter hvert som de finner sted for våre øyne, ønsker vi at det skal
føres en opptegnelse over dem.15

Barn skulle begynne tidlig å føre dagbok

Jeg ønsker å si til mine unge venner at det vil være en stor vel-
signelse for dem og deres barn etter dem om de vil skrive dag-
bok over det som skjer dem og menneskene rundt dem. La alle
gutter og piker skaffe seg en liten bok og skrive litt i den nesten
hver dag.
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«La alle gutter og piker skaffe seg en liten
bok og skrive litt i den nesten hver dag.»

«Hva skal jeg skrive?» spør du. Skriv om alt som er verdt å
bevare, eller om det beste du har. Hvis du begynner mens du er
ung, vil det bli ganske lett for deg når du blir voksen. Hvor hyg-
gelig vil det ikke være for deg og for dine barn når dere om 30,
50 eller 80 år fra nå av kan sette dere ned og lese om det som
skjedde deg i din barndom og ungdom! Ville dere ikke like å lese
om det som skjedde med våre fedre og mødre og besteforeldre
da de var unge og gjennom deres liv? Men målet er ikke så meget
å få dere til å skrive dagbok mens dere er unge, som det er å få
dere til å fortsette etter at dere har blitt menn og kvinner, ja,
gjennom hele livet. Det er spesielt behov for dette i den genera-
sjon dere lever i, for dere lever i en av de viktigste generasjoner
som menneskenes barn noensinne har opplevd, og det er langt
viktigere at dere begynner tidlig å skrive dagbok og fortsetter
med det hele livet, enn at andre generasjoner skulle gjøre det.

Dere er Sions barn, og Gud har kalt deres foreldre til å bygge
opp Kristi kirke og Guds rike på jorden i de siste dager, og snart
vil deres foreldre være døde, og dere må innta deres plass. Dere
vil bli fedre og mødre, og [dere] små gutter … vil bli profeter,
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apostler og eldster og vil komme til å reise ut for å forkynne
evangeliet, og dere vil motta Herrens ord. Da vil det være svært
nødvendig at dere skriver dagbok og en beretning om Herrens
handlemåte med dere…

Det er nå en stor glede for meg og min familie å sitte ned og
lese en beretning om våre reiser, hvor vi har vært og hva vi har
gjort og om Guds handlemåte med oss og om de mange gode
stunder vi har hatt sammen med våre venner. Jeg kan lese i dag-
bøkene mine om de gode læresetningene jeg har hørt for mange
år siden fra president Joseph Smith, Brigham Young, Heber C.
Kimball, De tolv apostler og mange andre gode eldster, og om de
gode stundene vi har hatt sammen. Hvis mine unge venner vil
begynne å gjøre dette og fortsette med det, vil det være av langt
større verdi enn gull for dem i fremtiden.16

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hvorfor er president Woodruffs dagbøker viktige for Kirken? (Se
s. 121, 123.) Hva kunne president Woodruff ha sagt til mennes-
ker som mener at deres dagbøker aldri vil ha noen betydning
for andre?

• Hvilke begivenheter har funnet sted i Kirken mens du har
levd? Hvordan kan din opptegnelse over disse begivenhetene
hjelpe dine barn og barnebarn?

• Les første avsnitt på s. 123. Hvordan angår president
Woodruffs uttalelse i dette avsnittet det å skrive dagbok?
Overvei hvilken virkning det har om viktige hendelser går tapt
for nåværende og fremtidige generasjoner.

• Les gjennom kapitlet for å se etter hva slags opplysninger vi
skulle ta med i dagbøkene våre. Hvilken nytte har vi personlig
av slike opptegnelser? Hvordan er de til nytte for våre familier?

• Hva ville du like å vite om dine forfedres liv? Hva viser det med
hensyn til hva du kan skrive i dagboken din?
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• Hvorfor er det viktig å skrive om hendelser like etter at de
har funnet sted? (Se s. 126.) Hva kan vi gjøre for å finne tid til
å skrive dagbok?

• Slå opp på s. 126-128, og les igjen president Woodruffs råd til
barn og ungdom. Hvordan kan foreldre og besteforeldre dele
disse forslagene med sine barn og barnebarn? Hvordan kan
dere bruke disse forslagene på en familiens hjemmeaften eller
i familieråd?

Aktuelle skriftsteder: 1. Nephi 1:1; Omni 1:17; Mosiah 1:1-6; Alma
37:1-9; Moses 6:5-6

Noter

1. Wilford Woodruffs dagbok, ingen dato,
Kirkens arkiver.

2. Wilford Woodruffs dagbok,
17. mars 1857.

3. Wilford Woodruffs dagbok,
17. mars 1857.

4. Wilford Woodruff: History of His Life
and Labors As Recorded in His Daily
Journals (1964), s. V.

5. A Comprehensive History of the
Church, 6:354-355.

6. Wilford Woodruffs dagbok,
15. februar 1853.

7. Wilford Woodruffs dagbok,
17. mars 1857.

8. Wilford Woodruffs dagbok,
12. februar 1862.

9. Wilford Woodruffs dagbok,
6. september 1856.

10. Wilford Woodruffs dagbok,
17. mars 1857.

11. Wilford Woodruffs dagbok,
6. september 1856.

12. Wilford Woodruffs dagbok,
12. februar 1862.

13. Wilford Woodruffs dagbok,
18. november 1855.

14. Wilford Woodruffs dagbok,
12. februar 1862.

15. Wilford Woodruffs dagbok,
6. september 1856.

16. «Keep a Journal», Juvenile Instructor,
1. januar 1867, s. 5-6.
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Husk vår åndelige arv

Beretninger om de tidlige siste-dagers-helliges
offer og tro kan inspirere oss til å holde våre

pakter og bygge opp Guds rike med større flid.

Fra Wilford Woodruffs liv

Når president Wilford Woodruff underviste Kirkens medlem-
mer, fortalte han ofte beretninger om de tidlige siste-dagers-hel-
liges tro og mot. Han oppfordret innstendig medlemmene i sin
egen generasjon til å vedbli i tro, og han formante den oppvok-
sende generasjon til å følge sine forfedres eksempel – å «huske
det slit, de bekymringer og vanskeligheter som [deres] fedre
utholdt mens de la grunnvollen for vår Guds Sion».1 Han sa: «Det
har vært ved [Guds] barmhjertighet vi hittil har blitt ledet. Guds
velsignelser har blitt mangfoldiggjort for oss år etter år, og vi har
blitt skjenket mer enn vi fortjener, og de råd og instruksjoner vi
har fått, har vært gode. Jeg håper vi vil være kloke og ikke la alt
dette bli glemt som om det bare var oppspinn, men bekrefte det
og være for hånden og gjøre alt som kreves av oss.»2

Dette kapitlet inneholder president Woodruffs beretninger om
fire hendelser som var betydningsfulle for ham personlig og for
Kirkens historie: (1) Sions leir, (2) oppfyllelsen av Herrens befaling
om å møtes på tempeltomten i Far West, Missouri, (3) helbredelse
av syke i Commerce, Illinois, og Montrose, Iowa, og (4) pionerenes
ankomst til Saltsjødalen. Disse beretningene er en del av den ånde-
lige arv til ethvert medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige.
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Wilford Woodruffs læresetninger

Sions leir

I 1833 drev en lovløs mobb de siste-dagers-hellige ut av
Jackson County, Missouri, og inn i Clay County… Deres hus ble
brent og deres eiendeler ødelagt, og pengelense og lutfattige ble
de drevet over elven [Missouri]. Rådet [i dette området] ba frivil-
lige melde seg til å dra til Kirtland, omkring 1600 kilometer unna,
for å oppsøke profeten Joseph og få vite hva de skulle gjøre.
Parley P. Pratt, som sammen med sin familie nå var blottet for alle
jordiske midler, og Lyman Wight, hvis hustru lå ved siden av en
tømmerstokk i skogen med et tre dager gammelt barn, uten mat,
klær eller ly, meldte seg til å dra og snakke med Guds profet…

Da eldstene Pratt og Wight kom til Kirtland, fortalte de sin
lidelseshistorie til profeten Joseph, som spurte Herren hva han
skulle gjøre. Herren ba ham gå og samle styrken i Herrens hus,
de unge menn og de middelaldrende, og dra ut og forløse
Sion… Det var Guds vilje at de skulle samle 500 menn, men de
skulle ikke dra med mindre enn 100 [se L&p 103]. De hellige
samlet 205 menn. De fleste av disse samlet seg i Kirtland våren
1834… Vi ble organisert i kompanier på ti med en kaptein over
hvert, og Guds profet ledet dette kompaniet på 205 menn,
denne Sions leir, 1600 kilometer.

… Herrens råd og ord gjennom Herrens profet og dets opp-
fyllelse, med våre gleder og sorger forbundet med disse scener
og hendelser, er for evig risset inn i våre hjerter som med jern-
griffel i en sten, og historien om dette vil bli bevart gjennom alle
tider og i evighet.3

Jeg var i Sions leir sammen med Guds profet. Jeg så Guds
handlemåte med ham. Jeg så Guds kraft i ham. Jeg så at han var
en profet. Det som ble tilkjennegitt ham ved Guds kraft under
dette oppdraget, var av stor verdi for meg og for alle som mot-
tok hans instruksjoner. Jeg vil fortelle om en episode. Kort tid
før vi ankom Missouri, kalte Joseph leiren sammen. Han profe-
terte for oss og fortalte hva som lå foran oss. Han forklarte hvor-
for vi kom til å bli refset. Han sa: «Dere betrakter meg som en
gutt sammenlignet med resten av dere. Dere har ikke forstått
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President Woodruff sa om Sions leir: «Vi fikk erfaring
som vi aldri kunne fått på noen annen måte.»

min stilling overfor Herren. Men denne leiren kommer til å bli
refset.» Han fortalte oss at dette ville skje fordi hans råd ikke var
blitt adlydt. En time etter at vi var kommet til Missouri og hadde
slått opp våre telt …, segnet den ene mannen etter den andre
om, og snart lå mange i leiren utstrakt på tepper, rammet av
kolera. Da Guds profet så dette, fikk han medlidenhet med
dem, og han og Hyrum la sine hender på bror Carter, den før-
ste som var blitt syk, men straks de gjorde det, ble de selv ram-
met, og begge måtte forlate leiren. Han sa etterpå: «Jeg fortalte
dere hva som ville skje, og da sykdommen rammet, strakte jeg
ut min hånd for å stanse den, men jeg var selv nær ved å falle.»
Dette oppdraget var svært interessant for meg.4

Da vi nærmet oss Clay County i Missouri, ble innbyggerne i
Jackson County svært urolige, og en ferge med tolv menn krys-
set Missouri-elven over til Liberty i Clay County. De sammenkalte
innbyggerne til et møte i rådhuset og holdt flammende taler for
å hisse opp folket til å dra ut og tilintetgjøre «mormonleiren».
Men innbyggerne i Clay County var ikke innstilt på å gjøre det…
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Men en mobb bestående av både kavalerister og infanterister
ble samlet i Jackson County. De krysset elven over til Clay
County og kom mot oss for å ødelegge oss. Vi hadde slått leir på
østsiden av Fishing River, og der hadde de til hensikt å angripe
oss. Leiren vår lå ved siden av en baptistkirke. Det var klar him-
mel, ikke en sky kunne ses. Så snart vi hadde fått våre telt opp,
red to menn gjennom leiren og svor fryktelige eder… Da de red
ut av leiren i østlig retning, viste en liten sky seg i nord-vest. Den
begynte å brette seg ut som en rull, og snart var hele himmelen
over oss dekket av en sky så mørk som blekk. Plutselig lyste
lynene opp himmelen og tordenen drønnet, regnet kom som et
skybrudd, og store hagl slo mot bakken, noen i vår egen leir var
omtrent på størrelse med rødstrupeegg, og snart lå de over jor-
den som en hvit kappe. Vi måtte flykte inn i kirkebygningen for
å søke ly. Profeten Joseph var blant de siste som kom inn.5

Da profeten Joseph kom inn og ristet vannet ut av hatten og
klærne sine, sa han: «Gutter, det er en mening med dette. Gud
er i dette uværet.» Vi priste Gud i sang og lå hele natten på ben-
ker med noe over oss, mens våre fiender var ute i det piskende
uværet.6

Elven, som vi kunne ha krysset nesten tørrskodd da vi slo leir,
steg seks meter, så ingen fiende kunne nå oss fra vest, og kava-
leriet, som var på østsiden, måtte flykte inn i en skolebygning
eller hva som helst de kunne finne av ly mot de enorme haglene.
Hestene ble drevet av gårde av haglet og uværet generelt, og de
ble spredt over mange kilometer i skogen med sal og seletøy på.
Det gikk mange dager før de ble funnet.7

Det ble rapportert at kapteinen for kompaniet i skolebyg-
ningen hadde sagt at det var underlig at de ikke kunne foreta seg
noe mot de siste-dagers-hellige uten at det ble haglvær eller noe
annet som hindret dem i å gjøre noe som helst, men de var ikke
innstilt på å innrømme at Gud kjempet på vår side.8

Vi var takknemlige for at Herren kjempet på vår side og red-
det oss, og at våre fiender ikke forsøkte seg imot oss igjen.

Morgenen etter (22. juni) ble den åpenbaring gitt, ved Fishing
River, som er nedtegnet i Lære og pakter kapittel 105 [se vers 9-14,
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hvor Herren setter sluttstrek for Sions leirs opprinnelige misjon].
Fra da av ble folket i Clay County mildere stemt, og vi fortsatte vår
reise inn dit og slo leir for siste gang… Vi gjennomgikk noen van-
skeligheter der som oppfyllelse av Herrens ord uttalt ved profeten
Joseph…

Etter noen dagers opphold der og etter å ha opprettet orden i
Kirken i Clay County, vendte profeten Joseph tilbake til Kirtland
sammen med de medlemmer av Sions leir som hadde familier,
men de av oss som ikke hadde familier, ble værende i Missouri til
[vi] dro ut til andre deler av landet for å forkynne Kristi evange-
lium.9

Da medlemmene av Sions leir ble kalt, hadde mange av oss
aldri sett hverandre før. Vi var fremmede for hverandre, og
mange hadde aldri sett profeten. Vi hadde vært spredt omkring,
lik korn som blir siktet, utover hele landet. Vi var unge menn og
ble kalt på dette tidlige tidspunkt til å dra ut og forløse Sion, og
det vi måtte gjøre, måtte vi gjøre med tro. Vi samlet oss i Kirtland
fra de forskjellige delstater og dro ut for å forløse Sion som opp-
fyllelse av Guds bud til oss. Gud aksepterte vårt arbeid, slik han
aksepterte Abrahams. Vi utrettet en god del, selv om apostater og
vantro mange ganger spurte: «Hva har dere utrettet?» Vi fikk erfa-
ring som vi aldri kunne fått på noen annen måte. Vi fikk anled-
ning til å se profetens ansikt, og vi fikk anledning til å reise 1600
kilometer sammen med ham og se hvordan Guds ånd arbeidet i
ham, og erfare Jesu Kristi åpenbaringer til ham og oppfyllelsen
av disse.10

Erfaringen [vi] høstet ved å reise med Sions leir, var mer verd
enn gull, og historien om denne leir vil bli overlevert ned til de
siste generasjoner.11

Oppfyllelsen av Herrens befaling om å møtes
på tempeltomten i Far West, Missouri 

Merk: Den 26. april 1838 åpenbarte Herren gjennom profeten
Joseph Smith at Kirkens presiderende embedsmenn skulle
begynne å bygge et tempel i byen Far West, Missouri (se L&p
115:7-10). Han befalte dem også å «gjenoppta arbeidet med å
legge grunnvollen» 26. april 1839, nøyaktig ett år fra den dagen
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denne åpenbaringen ble gitt (se L&p 115:11). President Wilford
Woodruff forklarte senere at dette var en befaling om å «legge
ned hjørnestenen til templet».12 Den 8. juli 1838 bønnfalt
profeten Joseph: «Vis oss din vilje, o Herre, angående De tolv»
(kapitteloverskrift, L&p 118). Som svar åpenbarte Herren at
medlemmer av De tolv apostlers quorum neste vår skulle reise
til England for å forkynne evangeliet. Quorumet skulle møtes på
tempeltomten i Far West 26. april 1839 som et tegn på at denne
misjonen ble innledet. De skulle også gjøre det nødvendige for at
eldstene John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff og Willard
Richards kunne fylle de ledige plassene i De tolvs quorum.
(Se L&p 118:4-6.)

Da åpenbaringen ble gitt [i 1838], var alt fredelig og rolig i Far
West i Missouri, byen hvor de fleste siste-dagers-hellige bodde.
Men før tiden for oppfyllelsen kom, var de hellige blitt drevet ut
av delstaten Missouri og inn i delstaten Illinois etter ordre fra
guvernør Boggs. Og innbyggerne i Missouri hadde sverget at om
så alle Joseph Smiths andre åpenbaringer ble oppfylt, skulle ikke
denne [ene] bli det. Den fastsatte dag og sted der De tolv apost-
ler skulle forlate de hellige for å reise på misjon over de store
vann, og mobben i Missouri hadde erklært at de skulle sørge for
at dette ikke skulle gå i oppfyllelse…

Da tiden nærmet seg for at denne Herrens befaling skulle opp-
fylles, var Brigham Young president for De tolv apostler.
[Thomas] B. Marsh, seniorapostelen, var falt fra. Bror Brigham
sammenkalte de av De tolv som da var i Quincy i Illinois, for å få
vite hva de mente om å reise til Far West for å oppfylle åpenba-
ringen. Profeten Joseph og hans bror Hyrum, Sidney Rigdon,
Lyman Wight og Parley P. Pratt satt i fengsel i Missouri på den
tiden. Men far Joseph Smith [sen.], patriarken, var i Quincy i
Illinois. Han og andre som var tilstede, mente at det ikke var klokt
av oss å forsøke å gjennomføre denne reisen, for vi ville sette livet
på spill. De mente at Herren ville akseptere vårt ønske om å gjøre
det. Men da president Young spurte De tolv hva vi følte for dette,
sa vi alle som med én stemme at Herren Gud hadde talt, og det
var opp til oss å adlyde. Det var opp til Herren å ta hånd om sine
tjenere, og vi ville oppfylle befalingen eller dø i forsøket.
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For at mine lesere fullt ut skal forstå hvilken fare De tolv apost-
ler utsatte seg for ved denne reisen, skulle de huske at Lilburn W.
Boggs, guvernør i Missouri, hadde utstedt en proklamasjon der
alle siste-dagers-hellige ble befalt å forlate denne delstaten eller
bli utryddet. Far West var blitt tatt av militsen, som egentlig bare
var en organisert mobb. Byens innbyggere var blitt tvunget til å
gi fra seg sine våpen. Alle [Kirkens] ledende menn som mobben
klarte å få tak i, var tatt til fange, mens resten av de hellige –
menn, kvinner og barn – måtte flykte så godt de kunne ut av del-
staten for å redde livet. De måtte overlate alle sine hus, lan-
deiendommer og andre eiendeler som de ikke kunne ta med seg,
til mobben. De skjøt faktisk ned de helliges kveg og griser når de
kom over dem, og ranet fra dem nesten alt de kunne gripe tak i.
De siste-dagers-hellige ble behandlet med nådeløs grusomhet og
måtte utholde de mest skammelige overgrep. Det var med den
største vanskelighet mange av dem kom seg ut av delstaten, spe-

Tempeltomten i Far West, Missouri, der medlemmer av De tolvs quorum
møttes 26. april 1839, i lydighet mot Herrens befaling.
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sielt de fremstående menn. For det var mange menn i delstaten
på den tiden som oppførte seg som om de mente det ikke var
noe mer galt å skyte en «mormon» enn en gal hund…

Vi hadde bestemt oss for å oppfylle kravet i åpenbaringen …
og tok fatt på reisen til Far West…

Til tross for våre fienders trusler om at åpenbaringen som
skulle oppfylles denne dagen, ikke skulle bli oppfylt, og til tross
for at ti tusen hellige var blitt drevet ut av delstaten på guvernø-
rens ordre, og selv om profeten Joseph og hans bror Hyrum
Smith og andre ledende menn var i våre fienders hender, i len-
ker og i fengsel, gikk vi om morgenen 26. april 1839 til tempel-
tomten i byen Far West og holdt et rådsmøte og oppfylte
åpenbaringen og befalingen som var gitt oss, og vi utførte mange
andre ting under dette rådsmøte…

Vi tok avskjed med den lille rest av hellige som var igjen på
tempeltomten for å se oss oppfylle åpenbaringen og Guds befa-
linger, og vendte så ryggen til Far West og Missouri og dro tilbake
til Illinois. Vi hadde fullført oppdraget uten at en hund gjødde
mot oss [se 2. Mosebok 11:7] eller noen sa: «Hvorfor gjør dere
dette?»

Vi krysset elven Mississippi på dampbåten, ankom Quincy 2.
mai og hadde alle gleden av atter en gang å komme tilbake til
våre familier i fred og sikkerhet.13

Helbredelse av syke i Commerce, Illinois og Montrose, Iowa

Før vi la ut på vår misjon til England [i 1839], var det nød-
vendig for oss å finne et bosted for våre familier. Et sted som ble
kalt Commerce, som siden fikk navnet Nauvoo, ble valgt som
stedet der vårt folk skulle slå seg ned.

Jeg forlot Quincy sammen med bror Brigham Young og våre
familier 15. mai og ankom Commerce [den] 18. Etter en samtale
med Joseph krysset vi elven [Mississippi] ved Montrose, Iowa.
President Brigham Young og jeg med våre familier bodde på ett
rom på ca. 4,5x4,5 m. Bror Young fikk til slutt tak i et annet
værelse… Da flyttet bror Orson Pratt med familie inn på det
samme værelse som jeg og min familie bodde på.
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Mens jeg bodde på dette lille rommet i de gamle brakkene,
opplevde vi en dag å se Guds kraft i profeten Joseph. Det var en
tid da meget sykdom herjet, og Joseph hadde stilt sitt hus i
Commerce til disposisjon for de syke og hadde slått opp et telt
på gårdsplassen utenfor, hvor han selv bodde. Det store antall
hellige som var blitt drevet ut av Missouri, kom i store flokker
inn i Commerce. Men de hadde ingen hus og bodde i vogner, i
telt og på bakken. Følgelig ble mange syke på grunn av straba-
sene de var blitt utsatt for. Bror Joseph hadde hjulpet de syke
inntil han var utslitt og nesten syk selv.

Om morgenen 22. juli 1839 sto han opp og grublet over de
helliges situasjon og deres forfølgelser og lidelser. Han påkalte
Herren i bønn, og Guds kraft hvilte på ham i stor grad, og på
samme måte som Jesus helbredet de syke som var rundt ham da
han var på jorden, slik helbredet Joseph, Guds profet, alle som
var der ved denne anledning. Han helbredet alle i sitt hus og på
gårdsplassen. Så gikk han sammen med Sidney Rigdon og flere
av De tolv blant de syke som lå på elvebredden, og han befalte
dem med høy røst, i Jesu Kristi navn, å stå opp og bli friske, og
alle ble helbredet. Da han hadde helbredet alle syke på østsiden
av elven, krysset de Mississippi på en ferge over til vestsiden, til
Montrose, der vi var. Det første huset de gikk inn i, var president
Brigham Youngs. Han var syk og sengeliggende. Profeten gikk
inn i hans hus og helbredet ham, og alle kom ut sammen. Da de
gikk forbi min dør, sa bror Joseph: «Bror Woodruff, følg meg.»
Det var de eneste ord som ble uttalt av noen i følget fra de for-
lot bror Brighams hus til vi krysset torvet og gikk inn i bror
[Elijah] Fordhams hus. Bror Fordham hadde vært døende en
time, og vi ventet at hvert minutt skulle være hans siste.

Jeg følte Guds kraft som virket sterkt i hans profet.

Da vi kom inn i huset, gikk bror Joseph bort til bror Fordham
og tok ham ved høyre hånd. I venstre hånd holdt han hatten sin.

Han så at bror Fordhams øyne var brustne, og at han var taus
og bevisstløs.

Etter at han hadde tatt hans hånd, så han ned i den døendes
ansikt og sa: «Bror Fordham, kjenner du meg ikke?» Til å



139

KA P I T T E L  1 4

begynne med svarte han ikke, men vi kunne alle se hvilken
virkning Guds ånd som hvilte på ham, hadde.

Han sa igjen: «Elijah, kjenner du meg ikke?»

Bror Fordham hvisket svakt: «Jo!»

Profeten spurte så: «Har du ikke tro til å bli helbredet?»

Den 22. juli 1839 gikk profeten Joseph Smith blant de syke i Commerce,
Illinois, og Montrose, Iowa, og helbredet dem ved prestedømmets kraft.
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Svaret, som var litt tydeligere enn før, lød: «Jeg er redd det er
for sent. Hvis du hadde kommet før, tror jeg det kunne ha
skjedd.»

Han så ut som en mann som våkner etter søvn. Det var
dødens søvn.

Deretter spurte Joseph: «Tror du ikke at Jesus er Kristus?»

«Det gjør jeg, bror Joseph,» var svaret.

Da talte Guds profet med høy røst, som med Guddommens
verdighet: «Elijah, jeg befaler deg i Jesus fra Nasarets navn å stå
opp og bli frisk!»

Profetens ord var ikke som et menneskes ord, men som Guds
røst. Det virket for meg som om hele huset ristet.

Elijah Fordham steg ut av sengen som en mann som er opp-
vekket fra de døde. Han fikk frisk farve i ansiktet, og det var liv i
alt han foretok seg.

Hans føtter var pakket inn i … omslag. Han sparket dem av og
spredte innholdet. Så ba han om å få sine klær og tok dem på.
Han ba om få en bolle med brød og melk og spiste det. Så satte
han på seg hatten og fulgte oss ut for å besøke andre syke.

En vantro vil kanskje spørre: «Var ikke dette et bedrag?»

Om det finnes noe bedrag i den vantros sinn, fantes det san-
nelig ikke noe bedrag i Elijah Fordham, den døende mannen,
heller ikke i dem som var tilstede hos ham, for noen minutter
senere ville han ha vært i åndeverdenen hvis han ikke var blitt
reddet…

Straks vi forlot bror Fordhams hus, gikk vi inn i huset til
Joseph B. Noble, som var svært svak og alvorlig syk. Da vi kom
inn i huset, tok bror Joseph ham i hånden og befalte ham i Jesu
Kristi navn å stå opp og bli frisk. Han sto virkelig opp og ble
straks helbredet.

Mens dette foregikk, hadde den ondsinnede mobben på ste-
det … blitt varslet og fulgte etter oss inn i bror Nobles hus.

Før de kom, hadde bror Joseph bedt bror Fordham holde bønn.

Mens han ba, kom mobben inn med alle de onde ånder i
sitt følge.



141

KA P I T T E L  1 4

Straks de kom inn, besvimte bror Fordham, som holdt bønn,
og falt i gulvet.

Da Joseph så mobben i huset, reiste han seg og fikk rommet
ryddet for både disse mennene og deres ledsagende djevler. Da
livnet bror Fordham straks til igjen og fullførte bønnen.

Dette viser hvilken makt onde ånder har over menneskers
tabernakler. De hellige blir kun reddet fra djevelens makt ved
Guds kraft.

Bror Noble var den siste som ble helbredet den dagen. Det var
den mest fantastiske dag siden Kirken ble organisert at Guds
kraft ble tilkjennegitt gjennom helbredelsens gave.14

Pionerene ankommer Saltsjødalen

Merk: I april 1834 hørte Wilford Woodruff profeten Joseph
Smiths profeti: «Det vil være titusenvis av siste-dagers-hellige
samlet i Rocky Mountains, og der vil de innlede arbeidet med å
grunnfeste evangeliet blant lamanittene, som vil ta imot
evangeliet, sine begavelser og Guds velsignelser. Dette folket
skal reise til Rocky Mountains, og der vil de bygge templer til
Den høyeste.»15 Som oppfyllelse av denne profetien begynte de
hellige å slå seg ned i Saltsjødalen 13 år senere, etter å ha blitt
forfulgt og drevet fra sted til sted. Eldste Woodruff, som da var
medlem av De tolv apostlers quorum, var med i det første
pionerkompaniet som dro til sitt nye lovede land. De forlot
Winter Quarters i Nebraska i april 1847 og kom til Saltsjødalen
i juli 1847.

Den 22. [juli 1847] red Orson Pratt, [George] A. Smith og syv
andre inn i dalen. De forlot leiren sin for å følge og bearbeide
veien. President Young var syk, og jeg kjørte ham i vognen min
på en seng som var laget til ham der, og vi lå i leiren sammen
med størstedelen av kompaniet...

Den 24. kjørte jeg vognen min med president Young liggende
i en seng i den inn i den åpne dalen. Resten av kompaniet fulgte
etter. Da vi kom ut av fjelldalen og så hele dalen ligge foran oss,
snudde jeg vognen med siden mot vest, og president Young
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reiste seg opp fra sengen og tok et overblikk over området. Mens
han stirret på landskapet foran oss, ble han innhyllet i et syn i
flere minutter. Han hadde sett dalen før i et syn, og ved denne
anledning så han Sions og Israels fremtidige herlighet slik den
ville bli i disse fjelldalene. Da synet var over, sa han: «Det er nok.
Dette er det rette stedet. Kjør videre.» Jeg kjørte videre til leiren
som allerede var gjort i stand av dem som hadde kommet før oss.

Da vi kom frem, hadde brødrene begynt å pløye. Jeg hadde
tatt med meg en skjeppe poteter og besluttet at jeg hverken ville
spise eller drikke før jeg hadde satt dem i jorden. Jeg hadde dem
i jorden innen klokken ett, og disse, sammen med potetene som
andre brødre hadde satt, ble grunnlaget for Utahs fremtidige
potetavling.

Om kvelden red jeg sammen med Heber C. Kimball, [George]
A. Smith og E. T. Benson opp City Creek [Canyon] for å se etter
tømmer. Mens vi var der, kom det en tordenskur, og regnet
nådde nesten over hele dalen…

Den 24. juli 1847 reiste president Brigham Young
seg fra sengen i Wilford Woodruffs vogn og erklærte
at de hellige hadde kommet frem til sitt nye hjem.
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Om morgenen den 28. ... holdt president Young et rådsmøte
med De tolv og tok en spasertur ovenfor leiren. Han stanset,
satte stokken sin ned og sa: «Her skal vår Guds tempel stå.»
Dette var omtrent midt på tomten til [Salt Lake] tempel.16

Gud har velsignet oss, han har velsignet jorden, og vårt arbeid
med å dyrke jorden har gjort stor fremgang… Den var gold, øde,
det vrimlet av gresshopper, sirisser og prærieulver, og det virket
som dette var de eneste naturlige produkter som jorden frem-
bragte. Vi satte i gang i tro, ikke så meget i beskuelse, med å dyrke
jorden. Den første dagen ødela vi nesten alle plogene vi hadde.
Vi måtte lede vann utover for å vanne jorden, og ved erfaring
måtte vi lære å dyrke alt. Fremmede kommer til Salt Lake City og
ser våre frukthaver og trærne i gatene, og de tenker: For et frukt-
bart og skjønt sted dette er. De vet ikke at nesten hvert tre de ser,
etter dets alder, har blitt vannet to ganger i uken hele sommeren
gjennom i 20 eller 24 år, ellers ville de alle for lengst vært døde.
Vi har måttet gå sammen om dette, Herren har velsignet vårt
arbeid, og hans barmhjertighet har vært med dette folket.17

På pionerferden hit [til Saltsjødalen], måtte vi komme ved tro.
Vi visste ingenting om dette landet, men vi hadde til hensikt å
komme til fjellene. Før sin død hadde Joseph organisert et kom-
pani som skulle dra hit. Han så dette klart for seg og forsto det
fullt ut. Gud hadde åpenbart for ham denne kirkens og dette
rikets fremtid og hadde fortalt ham fra tid til annen at det verk
som han la grunnvollen til, ville bli et evigvarende rike – det ville
bestå for evig. President Young førte pionerene til dette landet.
Han hadde tro på at Herren ville stå oss bi. Alle som reiste hit på
den tiden, hadde en slik tro. Guds ånd var med oss, Den hellige
ånd var med oss, og Herrens engler var med oss, og vi ble vel-
signet. Alt, og mer enn vi regnet med, har blitt virkeliggjort etter
at vi kom hit, i den grad tiden har tillatt det.18

Som pionerer og Guds folk oppfyller vi profetier og skaper
historie… Hele vårt liv, vår historie og våre reiser har oldtidens
profeter pekt ut. Pionerene kom til denne golde ørkenen, og de
hellige har fulgt dem for å oppfylle profetiene om å få ørkenen
til å blomstre som en rose [se Jesaja 35:1], for å så vårt korn ved
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alle små bekker og stille vann og bruke granen, furuen og buks-
bommen til å pryde det sted der Guds helligdom er og herlig-
gjøre det sted der hans føtter står [se Jesaja 60:13]… Så la oss
foredle vårt kall og bygge opp Sion og Guds rike til det er full-
komment for himlene og jorden, og ikke skuffe dem som sendte
oss, heller ikke dem som har sett oss i syn og åpenbaring, men
la oss fullføre og oppfylle vår fremtid til vår himmelske Faders,
hans englers og alle gode menneskers tilfredshet.19

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les president Woodruffs uttalelser på s. 130. Hvorfor skulle vi
lære om de tidligste siste-dagers-hellige? Hvordan kan vi forsi-
kre oss om at deres historier ikke blir «glemt som om det bare
var oppspinn»? Hvordan kan vi bevare beretninger fra våre
egne forfedres liv?

• Hvordan fikk Wilford Woodruff nytte av sine erfaringer i Sions
leir? (Se s. 131-134.) Hvordan tror du denne erfaringen forbe-
redte ham til å lede Kirken senere i livet? Hvordan har dine
erfaringer forberedt deg til å tjene?

• Hvorfor følte medlemmer av De tolv apostlers quorum at de
skulle dra til tempeltomten i Far West i Missouri? (Se s. 135-
137.) Hva kan vi lære av denne beretningen?

• Hva lærer du av beretningen om helbredelsen av Elijah
Fordham og andre? (Se s. 138-141.) Hvordan kan denne beret-
ningen hjelpe bærere av Det melkisedekske prestedømme når
de forbereder seg til å salve syke?

• Hva lærer pionerreisen til Saltsjødalen oss om tro? Hvilke
andre prinsipper i evangeliet ser du i livet til disse første pio-
nerene? (Se s. 142-144.)

• Hvem er pionerer i dag i din familie? I ditt lokalsamfunn eller
land? Hva har disse gjort som gjør dem til pionerer?

• Hvordan har alle Kirkens medlemmer del i den åndelige arven
etter de tidlige siste-dagers-hellige?
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Aktuelle skriftsteder: Jakobs brev 5:14-15; Alma 15:1-12; Ether
12:6; L&p 42:44-48; 103; 105; 115; 118; 136
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«Selv Jesu gjerninger … ble utført ved tro. Han ble styrket ved
Faderens kraft, han hvis verk han var kommet for å utføre.»
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Lev ved tro

Vi vandrer i tro og ikke i beskuelse, i visshet
om at Herren vil styrke oss i våre anstrengelser

for å bygge opp hans rike på jorden.

Fra Wilford Woodruffs liv

I november 1834 ble Wilford Woodruff ordinert til prest i Det
aronske prestedømme, og han fikk sitt første oppdrag som hel-
tidsmisjonær. Han bodde da i Clay County i Missouri og hadde
oppholdt seg der siden han tjenestegjorde i Sions leir. Før han
påbegynte misjonen, snakket han med sin biskop, som hadde
gitt ham oppdraget. Han spurte hvilken rute han skulle ta til
arbeidsfeltet sitt. Han spurte også om han og hans ledsager
skulle reise uten pung eller skreppe, slik Herren hadde befalt
misjonærene å gjøre på den tiden (se L&p 24:18; 84:78, 86). Å
reise uten pung eller skreppe betyr å reise uten penger og stole
på at Kirkens medlemmer og andre av godhet ville gi dem mat
og husvære. President Woodruff mintes senere samtalen med
biskopen:

«På den tiden var det farlig for alle våre brødre å dra gjennom
Jackson County [Missouri]. Han ønsket at jeg skulle reise til
Arkansas, og veien gikk rett gjennom Jackson County. Jeg spurte
ham om vi skulle ta den veien (jeg hadde en ledsager – en eldste).

Han sa: “Hvis du har tilstrekkelig tro til å gjøre det, kan du
gjøre det. Jeg har det ikke.”

Jeg syntes det var et merkelig svar fra en biskop.

“Ja vel,” sa jeg, “Herren sier vi må reise uten pung eller
skreppe. Skal vi gjøre det?“

Han sa: “Det er Guds lov. Hvis du har tilstrekkelig tro til å
gjøre det, kan du gjøre det.”»1

K A P I T T E L  1 5
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Kort tid etter denne samtalen dro Wilford Woodruff og hans
ledsager avgårde på sin misjon og reiste gjennom Jackson
County uten pung eller skreppe. President Woodruff fortalte
senere: «Vi la noen Mormons bøker og litt klær i vadsekkene
våre, festet dem på ryggen og satte avgårde til fots. Vi tok fergen
inn i Jackson County og gikk rett gjennom det. Som ved et mira-
kel bevarte Herren oss i noen tilfeller fra mobben.»2

I tillegg til å beskytte de to misjonærene mot mobben i
Jackson County beskyttet Herren dem mot andre farer under-
veis. President Woodruff fortalte om en slik hendelse. Da han og
hans ledsager nærmet seg et skogholt, kom en stor svart bjørn
mot dem. «Vi var ikke redd den,» sa han, «for vi gikk Herrens
ærend og hadde ikke spottet Guds profet slik de 42 ugudelige
barna gjorde som sa til Elisa: “Gå opp, din snauskalle!” og som
ble revet ihjel på grunn av dette [se 2. Kongebok 2:23-24]… Da
bjørnen var på omkring 40 meters avstand, satte den seg ned på
baken og så på oss en liten stund. Så travet den bort, og vi gikk
glade videre.»3

President Woodruff talte ofte om denne første misjonen og
mintes velsignelsene han mottok når han i tro tjente Herren:
«Aldri i mitt liv, hverken som apostel, sytti eller eldste, har jeg
hatt mer av Herrens beskyttelse enn da jeg hadde en prests
embede. Herren åpenbarte for meg ved syner, ved åpenbaringer
og ved Den hellige ånd mange ting som lå foran meg.»4

Wilford Woodruffs læresetninger

Gjennom vårt liv på jorden må vi vandre
ved tro og ikke ved beskuelse

Tro er evangeliets første prinsipp. Hva er tro? Da Paulus skrev
til hebreerne, påtok han seg å forklare tro. Han sier at «tro er full
visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser», og
for å bevise dette fortsetter han med å fortelle hva forskjellige
menn oppnådde ved tro [se Hebreerbrevet 11]. Jeg betrakter tro
som et av de viktigste prinsipper Gud noen gang har åpenbart
for menneskene.5
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Hvis vi hadde riktig forståelse, skulle vi alle se slik Herren ser,
og skulle forstå hvordan hans hensikter vil bli oppfylt. Men vi må
vandre ved tro og ikke ved beskuelse.6

Når vi kommer til den andre siden av sløret, skal vi vite noe. Nå
arbeider vi ved tro. Vi har overbevisning om ting vi ikke ser.
Oppstandelsen, den evige dom, det celestiale rike og de store vel-
signelser som Gud har gitt i den hellige salvelse og begavelse i
templene, gjelder alle sammen fremtiden, og de vil bli oppfylt, for
de er evige sannheter. Mens vi er i kjødet med dette slør over oss,
kommer vi aldri til å forstå fullt ut det som ligger foran oss i den
kommende verden. Det vil lønne seg for ethvert menneske å tjene
Gud og holde hans bud de få dagene man lever på jorden.7

Brødre og søstre, dere skulle leve ved tro og hver dag innse at
all makt er hos Gud, og at det er gjennom ham vi er i stand til å
leve i fred og glede oss over så meget.8

Kristi evangelium krever tro hele dagen lang.9

Vi viser vår tro ved våre gjerninger

Det er i sannhet godt å … høre Herrens ord, og det er i sann-
het godt å tro på det, men det er enda bedre å praktisere det.10

Evangeliets første prinsipp er tro. Ja, kan verdens mennesker
si, vi tror alle på Jesus Kristus. Ja, men det er noe mer som må
gjøres i tillegg til å tro på Kristus. Vi må omvende oss fra våre syn-
der, bli døpt til deres forlatelse og motta Den hellige ånd. Dette
er den lære Kristus og hans apostler forkynte.11

Det kreves tro av de hellige for å etterleve sin religion, gjøre
sin plikt, vandre rettskaffent for Herren og bygge opp hans Sion
på jorden. Deretter kreves det gjerninger som faller sammen
med vår tro… Det er vår plikt som et folk å forenes om ikke å
være late når det gjelder å gjøre godt.12

Vi må ha tro når vi hjelper til med å bygge opp Guds rike

Denne troens gave og prinsipp er nødvendig for de hellige i
enhver tidsalder for at de skal være i stand til å bygge opp Guds
rike og utføre det arbeid som kreves av dem.13



150

KA P I T T E L  1 5

Les det ellevte kapittel av Hebreerbrevet. Du vil oppdage at
helt fra verdens skapelse av har alt blitt utrettet ved tro. Alt old-
tidens patriarker og profeter gjorde, utrettet de ved utøvelse av
dette prinsippet, og det er nøyaktig på samme måte i den siste
evangelieutdeling i tidenes fylde.14

Selv alle Jesu gjerninger – fra krybben til korset, gjennom hele
hans liv i smerte, sorg, plager, lidelse, forfølgelse og spott – ble
utført ved tro. Han ble styrket ved Faderens kraft, han hvis verk
han var kommet for å utføre. Han trodde fullt og fast at han ville
bli i stand til å fullføre alt han var blitt sendt for å gjøre. Det var
ifølge dette prinsippet han oppfylte ethvert krav og adlød enhver
lov, selv hva dåpen angikk… Apostlene måtte i sitt virke arbeide
etter det samme prinsippet som de hellige både før og nå har
måttet arbeide etter – nemlig prinsippet tro.

Joseph Smith måtte arbeide ved tro. Det er riktig at han hadde
kunnskap om svært mange ting, slik de hellige i tidligere tider
hadde, men i mange ting måtte han vise tro. Han trodde at han
oppfylte de gamle profeters profetier. Han visste at Gud hadde
kalt ham, men da Guds rike skulle opprettes, måtte han hele
tiden arbeide ved tro. Kirken ble organisert 6. april 1830 med
seks medlemmer, men Joseph hadde tro på at riket som begynte
slik, som et sennepsfrø, ville bli en stor kirke og et stort rike på
jorden. Og fra da av og til den dag han beseglet sitt vitnesbyrd
med sitt blod, var hele hans liv som å vasse gjennom dypt vann
i form av forfølgelse og motstand fra hans medmenneskers side.
Alt dette måtte han utholde i tro, og han var sann, trofast og tap-
per i Jesu vitnesbyrd helt til sin dødsdag…

I vårt arbeid med å bygge opp Guds kirke og rike på jorden
har vi måttet arbeide i tro. Det er fremdeles nødvendig.15

Hundrevis av mennesker arbeider i [templer]. For hvem? Både
for levende og døde. Hvorfor arbeider de for de døde? Har de
noensinne sett de dødes oppstandelse? Nei, unntatt ved syner
eller åpenbaringer. Men de har tro på det, og som tegn på denne
troen utfører de dette arbeidet. De ser frem til oppstandelsen og
den evige dom, til det celestiale rike og de store velsignelser som
Gud har åpenbart for menneskebarnas frelse og opphøyelse. De
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gjør dette i tro, og det er ved denne kraft de har utført det de
har… Ved tro har [Salt Lake] tabernakel blitt bygget, … templer
har blitt oppført, og … folk har blitt samlet fra jordens nasjoner.

Tusener av eldster har blitt kalt, ikke fra høyskoler, men fra
forskjellige yrker i livet, og har blitt sendt ut i verden for å for-
kynne evangeliet uten penger og uten betaling… Mennesker har
lyttet til dem, og en ånd eller kraft har overbevist dem om at vit-
nesbyrdet eldstene har båret, var sant… Hva er resultatet?
Tusener har trodd på dette vitnesbyrdet og vist at det var sant.
Disse eldstene arbeidet i tro, de reiste i tro, de virket i tro. Det
var tro som oppholdt dem gjennom det hele. De reiste uten
pung eller skreppe, og på grunn av deres tro ga himmelens Gud
dem mat og klær og åpnet veien for dem… Og mange trodde
disse enkle menns vitnesbyrd. De omvendte seg fra sine synder,
ble døpt til syndenes forlatelse, i Faderens og Sønnens og Den
hellige ånds navn. De mottok denne Hellige ånd, og den bar vit-
nesbyrd for dem om evangeliets sannheter.16

I enhver tidsalder på jorden når Gud har kalt eller befalt en
mann eller et folk til å utføre et bestemt arbeid, har de blitt gjort
i stand til å utføre dette ved besluttsomhet og utholdenhet og
ved tro på ham.17

Når vi holder våre pakter og adlyder budene,
styrker Herren troens kraft i oss

Alt det arbeid vi har utført ... har vært ved tro, og vi som siste-
dagers-hellige skulle søke å verdsette og vokse i dette prinsipp.18

Det er vår plikt stadig å vokse i tro så vi kan bli i stand til å
kalle på Herren og bli hørt.19

Jeg tror at Herren krever av hver mann og kvinne i Israel, av
enhver siste-dagers-hellig, at vi først får Den hellige ånd [og] så
frembringer dens frukt som fører til frelse. Da vil dere se at dette
folk holder sine pakter og adlyder Guds bud. Dette er en plikt
vi alle har, og vi skulle etterleve vår religion og følge dens for-
skrifter. Når dette blir gjort, vil vi se dette folk våkne og frem-
bringe rettferdige gjerninger, da vil de ha tro og de vil ha kraft
og stå frem, og Guds kraft og herlighet vil bli tilkjennegjort
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President Woodruff sa at misjonærer «arbeidet ved tro, de reiste
ved tro, de virket ved tro. Det var tro som holdt liv i dem.»

gjennom slike redskaper som Herren har valgt i denne evange-
lieutdeling på jorden, og i hvis hender han har betrodd det hel-
lige prestedømme.20

Jeg føler at Herren er god mot oss og at vi skulle verdsette det
evige livs ord som er gitt oss, høyere enn alt annet på jorden. Så
lenge vi blir ledet av Den hellige ånd, blir vårt sinn styrket, og vår
tro er og vil bli sterkere. Og vi skal arbeide for å bygge opp Guds
rike.21

Allmektige Fader, styrk denne troens krefter i oss, denne tro
som er gitt til dine hellige og som de er i besittelse av. Styrk oss
ved minnene om fortidens store befrielser, ved ihukommelse av
de hellige pakter som du har inngått med oss, så vi – når ond-
skap overskygger oss, når vanskeligheter tårner seg opp rundt
oss, når vi blir ydmyket – ikke må vakle, ikke tvile, men i ditt hel-
lige navns styrke kan oppfylle alle dine rettferdige hensikter med
oss, fylle vår skapelses mål og ved din nåde seire stort over hver
synd vi ligger under for, bli forløst fra ethvert onde og i himme-
lens rike bli regnet blant dem som skal bo i din nærhet for evig.22
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hva er tro? (Se s. 148-149, se også Hebreerbrevet 11:1, fotnote b;
Alma 32:21.) Hvordan mottar vi «overbevisning om ting en ikke
ser»? Hva betyr det for deg å «vandre ved tro og ikke ved
beskuelse»?

• Hvordan kan tro på Jesus Kristus påvirke vår hverdag?
Hvordan påvirker tro på Jesus Kristus vårt håp om evig liv?
(Se Moroni 7:41-42.)

• Hvilket forhold ser du mellom vår tro og våre gjerninger når
du studerer president Woodruffs læresetninger i dette kapit-
let? (Se også Jakobs brev 2:17-26.)

• Hvordan viste Wilford Woodruff sin tro da han ble kalt på sin
første heltidsmisjon? (Se s. 147, 148.) Hvilke erfaringer har du
hatt med at du har trengt å vise tro?

• Hva kan vi lære om tro av Jesu Kristi eksempel? av profeten
Joseph Smiths eksempel? av misjonærers og nye konvertitters
eksempel i dag? (Se s. 150-151.)

• Hvordan har Herren velsignet deg når du har vist tro på ham?

• Legg merke til ordet gave i det siste avsnittet på s. 149. Tenk
over eller drøft betydningen av å huske at tro er en gave fra
Gud. Hva må vi gjøre for å motta denne gaven? (Se s. 157-158.)

Aktuelle skriftsteder: Romerbrevet 10:17; 2. Korinterbrev 5:7;
Helaman 15:7-8; Ether 12:2-27; Moroni 7:20-33

Noter
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4. The Discourses of Wilford Woodruff,
s. 300. Sitert i Liahona, juli 2002, s. 50.
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Ekteskap og foreldreansvar –
hvordan forberede våre

familier til evig liv

Familier som ledes av rettferdige og kjærlige
foreldre, kan sammen bidra til å bygge opp Guds

rike og ta del i alle himmelens velsignelser.

Fra Wilford Woodruffs liv

Wilford Woodruff og Phoebe Whittemore Carter giftet seg 13.
april 1837 i Kirtland i Ohio. Gjennom sitt liv sammen utholdt de
mange prøvelser og fikk derved større hengivenhet for hveran-
dre, for sine barn og Guds rike. De høstet en slik erfaring vinte-
ren 1838, omkring fem måneder før Wilford Woodruff ble kalt til
apostel. Da bror Woodruff ledet en gruppe siste-dagers-hellige
på en reise for å samles med andre medlemmer av Kirken, ble
hans hustru alvorlig syk. Han fortalte senere:

«Den 23. november fikk min hustru,
Phoebe, sterke hodesmerter som endte
med hjernebetennelse. Hun ble dårli-
gere for hver dag mens vi fortsatte rei-
sen. Det var en fryktelig påkjenning for
en kvinne å reise i en vogn på ujevne
veier, så syk som hun var. På samme tid
var vårt barn også svært sykt.»

I dagene som fulgte, ble søster
Woodruffs tilstand forverret, selv om de
hadde vært i stand til å stoppe opp
underveis og finne hvilesteder. Bror

Woodruff mintes: «Den 3. desember var min hustru svært dårlig.
Jeg tok meg av henne hele dagen, og neste dag dro jeg tilbake til

Phoebe Woodruff
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Fire generasjoner av president Woodruffs familie. Fra v. mot h. øverst:
sønn Wilford Woodruff jr., sønnesønn Wilford S. Woodruff, sønnesønns

sønn Charles W. Woodruff og president Wilford Woodruff.
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Eaton [en landsby i nærheten] for å skaffe noe til henne. Hun så
ut til gradvis å bli dårligere, og om kvelden syntes det som ånden
forlot hennes legeme, og hun var død.

Søstrene samlet seg rundt hennes legeme og gråt, mens jeg
sto sørgende og så på henne. Guds ånd og kraft begynte å hvile
på meg inntil tro for første gang under hennes sykdom fylte min
sjel, selv om hun lå som død foran meg.»

Styrket i troen ga Wilford Woodruff sin hustru en prestedøms-
velsignelse. «Jeg la mine hender på henne,» sa han, «og i Jesu
Kristi navn irettesatte jeg dødens og ødeleggerens makt og
befalte den samme å vike fra henne, og livets ånd kom igjen inn
i hennes legeme.

Ånden vendte tilbake til hennes legeme, og fra den stund av
var hun frisk. Vi priste alle Guds navn og ville stole på ham og
holde hans bud.

Mens dette pågikk (har min hustru fortalt siden), forlot ånden
hennes legeme, og hun så sitt legeme ligge på sengen og søs-
trene som gråt. Hun så på dem og på meg og på sitt lille barn,
og mens hun stirret på denne scenen, kom to personer inn i
rommet… Et av sendebudene fortalte henne at hun kunne få
velge: hun kunne få hvile i åndeverdenen, eller på én betingelse
kunne hun få anledning til å vende tilbake til sitt legeme og fort-
sette sitt arbeid på jorden. Betingelsen var at hun skulle stå ved
sin manns side og sammen med ham gjennomgå alle livets
bekymringer, prøvelser, vanskeligheter og problemer som han
ville bli kalt til å gjennomgå for evangeliets sak helt til enden. Da
hun så på situasjonen til sin mann og sitt barn, sa hun: “Ja, jeg
vil gjøre det!”

I det øyeblikk denne beslutningen ble tatt, hvilte troens kraft
på meg, og da jeg salvet henne, kom hennes ånd inn i hennes
legeme…

Om morgenen 6. desember sa Ånden til meg: “Stå opp og fort-
sett reisen!” Og ved Guds barmhjertighet kunne min hustru stå
opp og kle på seg og gå til vognen, og vi dro videre i glede.»1

Søster Woodruff var trofast mot sitt løfte og støttet sin mann,
selv når hans plikter som apostel gjorde at han måtte være borte
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fra familien i lange perioder. Den 4. mai 1840 da eldste Woodruff
var på misjon i England, sendte hun ham et brev og skrev: «Jeg
vet at det er Guds vilje at du skulle arbeide i hans vingård. Derfor
er jeg fortrolig med hans vilje i disse ting. Jeg har ikke knurret
eller klaget etter at du forlot meg, men jeg ser frem til den dag
da du atter vender hjem til din familie og har fullført din misjon
i kjærlighet til og frykt for Gud. Du er alltid sammen med meg
når jeg trer frem for nådens trone, og når jeg ber om beskyttelse
og velsignelser for meg selv og barna, ber jeg om det samme for
min kjære ledsager, som har reist så langt bort, ja, til et fremmed
land, for å forkynne Jesu Kristi evangeliums fylde.»2

I slike perioder med adskillelse ga også president Woodruff
uttrykk for sin lengsel etter sin familie, samtidig med sin beslut-
ning om å gjøre Herrens vilje. Den 3. april 1847 forberedte han
seg til å reise med det første pionerkompaniet til Saltsjødalen.
Han skrev i dagboken sin: «Jeg har aldri følt meg så tungsindig
noen gang når jeg har forlatt min familie for å reise på misjon,
som nå. Min bønn til Gud er at han vil hjelpe meg og min fami-
lie så vi møtes igjen på jorden, slik han har gjort på mine mange
misjoner på jorden i Herrens vingård.»3 Fire dager senere så
hans familie ham dra avsted fra de siste-dagers-helliges koloni i
Winter Quarters i Nebraska. Han stoppet på en bakketopp ikke
langt fra kolonien og tok seg tid til å se seg tilbake på familien
gjennom feltkikkerten sin.4

Wilford Woodruff frydet seg i kunnskapen om at hans familie
kunne være evig. Denne sannheten ga ham styrke til å holde ut
livets vanskeligheter. Han sa: «Jeg har tenkt mang en gang at hvis
jeg arbeidet til jeg ble så gammel som Metusalah og derved
kunne få min familie med meg for å bo i herlighet i de evige ver-
dener, ville det være belønning stor nok for all den smerte og
lidelse jeg kunne utholde i denne verden.»5 Løftet om en evig
familie påvirket hans handlinger overfor familiemedlemmene.
Han skrev i et brev til datteren Blanche: «Vi venter alle at vi skal
leve sammen for evig etter døden. Jeg mener at vi alle som for-
eldre og barn bør gjøre alt vi kan for å gjøre hverandre lykkelige
så lenge vi lever, slik at vi ikke har noe å angre.»6
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Wilford Woodruffs læresetninger

Velsignelsene knyttet til ekteskap og foreldreansvar
er langt større enn verdslig rikdom

Herren har fortalt oss at ekteskap er gitt mennesket av Gud
[L&p 49:15]. I noen samfunn som vi leser om, har ekteskapet
som institusjon nesten kommet i vanry. Det påstås at det er en
økende tendens i denne retningen blant oss. Årsaken kan uten
tvil tilskrives den økende velstand og den ulyst unge menn føler
for å påta seg ansvar for hustru og barn. Etter hvert som vi fjerner
oss fra tidligere tiders enkelhet, er det naturlig å forvente at
denne tendensen vil forsterkes ved at unge menn nøler med å
tilby unge damer ekteskap med mindre de kan gi dem et like
komfortabelt hjem som de har under foreldrenes tak. Piker som
blir vant til ekstravaganse og luksus i oppveksten, vil også føre til
at unge menn utsetter å gifte seg… De unge av begge kjønn skulle
bli lært at rikdom ikke er nødvendig for et lykkelig ekteskap.7

Når Sions døtre blir spurt av de unge mennene om de vil gifte
seg med dem, skulle de istedenfor å spørre: «Har denne mannen
et fint mursteinshus, et spann fine hester og en flott vogn?», hel-
ler spørre: «Er han en Guds mann? Har han Guds ånd med seg?
Er han en siste-dagers-hellig? Ber han? Har han den Ånd med seg
som kvalifiserer ham til å bygge opp riket?» Har han det, så glem
vognen og mursteinshuset, grip anledningen og foren dere ifølge
Guds lov.8

Det er en plikt disse unge menn [i] Sion har å ta Sions døtre
til hustru og berede tabernakler [fysiske legemer] for mennes-
kers ånder, som er barn av vår Fader i himmelen. De venter på
tabernakler, det er bestemt at de skal komme hit, og de bør bli
født i Sions land istedenfor i Babylon.9

Jeg anmoder foreldre over hele Sion til å gjøre hva dere kan for
å motivere deres sønner og døtre til å vandre på rettferdighetens
og sannhetens stier og benytte enhver anledning til å forbedre
seg. La ikke deres hjerte kun henge ved verdens forfengelighet og
aktiviteter, men lær å verdsette den kjensgjerning at trofaste barn
er blant de mest utvalgte og største velsignelser.10
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Velsignelsen Gud har åpenbart for oss i den patriarkalske ekte-
skapsorden – å bli beseglet for tid og evighet – verdsettes ikke slik
den skulle av oss.11

Vi skulle verdsette vår familie og våre felles bånd, og huske
at hvis vi er trofaste, skal vi arve herlighet, udødelighet og evig
liv, og dette er den største av alle Guds gaver til menneskene
[se L&p 14:7].12

Gjennom foreldres undervisning og eksempel kan barn
forberede seg til å tjene i Kirken og forbli sanne mot troen

Jeg har aldri næret noen tvil angående dette verks sannhet og
endelige seier. Jeg har ingen tvil i dag. Jeg nærer ingen tvil om at
Sion skal bli alt det profetene så – dets herlighet, dets makt, dets
herredømme og styrke, med Guds kraft som hviler over det.

I lys av alt dette er det et spørsmål som ofte har dukket opp i
mitt sinn og som har fått meg til å tenke en god del, og det er:
Hvem skal ta dette rike og overta ansvaret for det? Hvem skal
Herren henvende seg til som kan føre dette rike frem til dets
endelige seier og forberede det i dets fullkommenhet og herlig-
het til Menneskesønnens komme? Til våre sønner og døtre…
Dette riket må hvile på deres skuldre når deres fedre og eldster
har gått over til den andre siden av sløret. Dette står like klart for
meg som lyset fra solen på himmelhvelvingen. Og når jeg over-
veier dette, spør jeg meg selv: Hvilken forfatning er våre unge
menn og kvinner i? Gjør vi som foreldre vår plikt overfor dem?
Prøver de å kvalifisere og forberede seg til den store fremtid og
det store arbeid som ligger foran dem?13

Ingen av oss vet hvilken kurs våre barn vil slå inn på. Vi er
gode eksempler for dem og streber etter å lære dem rettferdige
prinsipper, men når de når ansvarsalderen, har de sin handlefri-
het, og de velger selv hva de vil gjøre.14

I vår iver etter å forkynne evangeliet for folk i alle nasjoner
skulle vi ikke glemme den plikt vi har med hensyn til å oppdra
våre egne barn riktig og gi dem, mens de er små, kjærlighet til
sannhet og dyd og ærbødighet for hellige ting, og sørge for at de
får kunnskap om evangeliets prinsipper.15
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«La oss prøve å oppdra våre barn i Herrens tukt og formaning.»

La oss prøve å oppdra våre barn i Herrens tukt og formaning
[Efeserbrevet 6:4]. La oss være gode eksempler og lære dem
gode prinsipper mens de er små. Vår himmelske Fader har gitt
dem til oss. De er vårt rike, de er grunnlaget for vår opphøyelse
og herlighet. De er velkjente planter [se L&p 124:61], og vi
skulle strebe etter å styrke dem i troen på Herren og lære dem å
be til og ha tro på Herren i den grad vi kan, slik at de, når vi er
døde og borte og de følger etter oss på denne jordiske scene,
kan påta seg ansvaret for det store siste-dagers verk og Guds rike
på jorden.16

De som lever under et såkalt sivilisert styre, lærer moralloven
– de ti bud – de lærer at de ikke skal lyve, ikke sverge, ikke stjele
– kort sagt, ikke gjøre slike ting som anses som ugudelige, van-
hellige og urettferdige i samfunnet. Når foreldrene lærer sine
barn disse prinsippene i ung alder, påvirker de deres sinn, og så
snart barna når ansvarsalderen, vil disse tidlige inntrykk påvirke
deres handlinger gjennom resten av livet. Barn som blir påvirket
og opplært slik, vil siden alltid bli sjokkert når de hører sine ven-
ner banne og misbruke Guds navn, og hvis de noen gang selv
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lærer seg til å banne slik, må det først en stor anstrengelse til for
å overvinne det de ble innprentet som barn.17

Det er … en stor velsignelse for barn å ha foreldre som ber og
lærer sine barn gode prinsipper og er et godt eksempel for dem.
Foreldre kan ikke med rette irettesette barn for å gjøre noe de
selv gjør.18

Hvis vi er et godt eksempel for våre barn og prøver å lære dem
opp fra de er barn og helt til voksen alder, hvis vi lærer dem å be
og hedre Den allmektige, lærer dem de prinsipper som vil hjelpe
dem i alle prøvelser, så Herrens ånd kan være med dem, … da
vil de ikke lett bli ført på avveier. God innflytelse vil følge dem
hele livet, og uansett hvilke prinsipper som måtte bli presentert,
vil den gode innflytelsen aldri forlate dem.19

Kloke foreldre vil ikke la verdslige
bekymringer bli viktigere enn familien

Jeg har lenge vært sikker på at djevelen har anstrengt seg svært
for å drive en kile inn mellom foreldre og barn i et forsøk på å
innpode i de helliges sønners og døtres sinn slike nedbrytende
oppfatninger som vil hindre dem i å følge i sine fedres og mødres
fotspor…

Det er så viktig at vi er kloke fedre og mødre, og at vi opptrer
klokt når vi innpoder i deres unge sinn alle de prinsipper som vil
lede dem til det som er rettferdig og til å etterleve prinsippene for
rettferdighet og sannhet…

Det er stort å vite hvordan vi skal opptre for å vinne vår fami-
lies kjærlighet og hengivenhet, som vil lede dem på den sti som
vil gjøre det mulig for dem å bli frelst. Dette er et studium og et
arbeid som foreldre ikke skulle forsømme… Ofte er vi så opptatt
og synes vårt arbeid er så viktig at det jager disse tingene ut av
vårt sinn, men slik skulle det ikke være. Enhver som har et åpent
sinn og som ser frem til det arbeid som ligger foran oss, vil se og
føle at det ansvar som påhviler ham med hensyn til hans egen
familie – spesielt når det gjelder å oppdra barn – er svært stort.

Vi ønsker å frelse våre barn og la dem få del i alle velsignelsene
som de hellige nyter godt av, la dem motta velsignelsene til sine
foreldre som har vært trofaste mot evangeliets fylde.20
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La oss alle undersøke våre hjem og enhver prøve å styre sin
egen familie og sette sitt egen hus i orden.21

Enhver far skulle presidere i sin familie
med vennlighet og rettferdighet

Da jeg var gutt og gikk på skolen, pleide skolemesteren å
komme med et knippe kvister som var rundt to og en halv meter
lange, og noe av det første vi ventet, var å få ris. For alt som han
ikke likte, fikk vi en omgang juling. Riset jeg fikk da, gjorde meg
ikke noe godt… Vennlighet, mildhet og barmhjertighet er bedre.
Jeg vil gjerne at dette prinsipp blir innpodet i våre unge menns
sinn så de kan benytte dette i alt de gjør i livet. Tyranni er ikke bra
enten det blir utøvet av konger, presidenter eller Guds tjenere.
Vennlige ord er langt bedre enn skarpe ord. Når vi har problemer
med hverandre, ville vi spare oss selv for mange vanskeligheter
hvis vi ville være vennlige og hyggelige mot hverandre.

… Besøk en familie der mannen behandler sin hustru og sine
barn vennlig, så vil du oppdage at de vil behandle deg på samme
måte. Jeg får klager på menn som ikke behandler sin hustru som
de skal. De forsørger dem ikke. De behandler dem ikke pent. Alt
dette smerter meg. Det skulle ikke være slik… Vi skulle være
vennlige mot hverandre, gjøre godt mot hverandre og arbeide
for hverandres ve og vel og gjøre hverandre lykkelige, spesielt
dem som tilhører vår egen husstand.

Mannen er familiens overhode. Han er patriark i sitt hus… Det
finnes ikke noe vakrere syn på jorden enn å se en mann stå som
familiens overhode og lære dem rettferdige prinsipper og gi dem
gode råd. Disse barna hedrer sin far, og de finner trøst og glede
i å ha en far som er en rettskaffen mann.22

En mors lærdommer og eksempel kan
påvirke familien i tid og evighet

Som regel betrakter vi moren som den som former barnets
karakter. Jeg mener at moren har større innflytelse på sine etter-
kommere enn noen annen. Noen ganger har følgende spørsmål
blitt stilt: «Når begynner denne utdannelsen?» Våre profeter har
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sagt: «Når ånden kommer fra Gud inn i tabernaklet.» Morens til-
stand på den tiden vil påvirke frukten av hennes morsliv. Og fra
barnets fødsel av og gjennom hele livet styrer og kontrollerer
morens undervisning og eksempel i stor grad dette barnet, og
det føler hennes innflytelse gjennom tid og evighet.23

På deres skuldre, mødre, hviler i stor grad ansvaret for riktig
utvikling av den oppvoksende generasjons mentale og moralske
krefter, enten det er i spedbarnsalder, barndom eller mer modne
år… Ingen mor i Israel skulle la en dag passere uten å lære sine
barn å be. Du skulle selv be og lære dine barn å gjøre det samme,
og du skulle oppdra dem slik at de, når du har gått bort og de skal
ta din plass og overta ansvaret for Guds verk, kan ha prinsipper
innpodet i sitt sinn som vil være en styrke for dem i tid og i evig-
het. Jeg har ofte sagt at det er moren som former barnets sinn…

Vis meg en mor som ber, som har klart seg gjennom livets prø-
velser ved hjelp av bønn, som har stolt på Herren Israels Gud i
sine prøvelser og vanskeligheter, så vil vi se at hennes barn vil
følge etter på den samme vei. Disse ting vil de ikke ha glemt når
det er deres tur til å arbeide i Guds rike.24

Våre søstre … har sine plikter å utføre for sine menn. De
skulle ha hans stilling og situasjon i tankene… Enhver hustru
skulle være vennlig mot sin mann. Hun skulle trøste ham og
gjøre alt det gode hun kan for ham under alle livets omstendig-
heter. Når hele familien er forenet, gleder de seg over en him-
melsk ånd her på jorden. Slik skulle det være, for når en mann i
denne kirke tar seg en hustru, forventer han å være sammen
med henne i all tid og evighet. I den første oppstandelses mor-
gen venter han å ha denne hustru og sine barn sammen med seg
i en familieorganisasjon og forbli slik for evig og alltid. Hvilken
strålende tanke dette er!25

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hva gjør inntrykk på deg når det gjelder forholdet mellom
Wilford og Phoebe Woodruff? (Se s. 157-158.)
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• Les president Woodruffs råd til datteren Blanche (s. 158).
Tenk over eller drøft konkrete ting dere kan gjøre for å hjelpe
familiemedlemmer å være lykkelige.

• Hva gjør inntrykk på deg når du leser president Woodruffs råd
til de unge om ekteskap og foreldreansvar? (Se s. 159.)
Hvordan kan hans råd anvendes på alle Kirkens medlemmer?

• Les de tre siste avsnittene i den første delen med læreset-
ninger (s. 159-160). Hvordan kan «verdens forfengelighet og
aktiviteter» avlede oss fra familielivets gleder? Hvordan kan vi
motvirke slik påvirkning? Hvordan kan vi vise familiemedlem-
mer at vi setter pris på å være sammen med dem?

• Les det første hele avsnittet på s. 161. Hva tror du det betyr å
«oppdra våre barn i Herrens tukt og formaning»? Hva er noe
av det du har du gjort for å klare dette?

• Les de tre siste avsnittene på s. 161. Hvordan kan foreldre
hjelpe sine barn å få et ønske om å tjene i Kirken?

• Hvilke konkrete prinsipper finner du når du leser president
Woodruffs råd om å undervise barn? (Se s. 161-162.)

• Les avsnittet som begynner på s. 162. Hva kan foreldre gjøre
for at familieforholdet skal ha førsteprioritet?

• Hvilke prinsipper kan foreldre lære av den unge Wilford
Woodruffs erfaring med skolemesteren? (Se s. 163.)

• Hva sa president Woodruff om ektemenns og fedres innfly-
telse? (Se s. 163-164.) Hva sa han om hustruers og mødres
innflytelse? (Se s. 164.) Hvordan kan mann og hustru hjelpe
hverandre i sine ansvarsoppgaver?

• Hvordan angår læresetningene i dette kapitlet besteforeldre?
Hvilke erfaringer har vist hvordan besteforeldre kan øve rett-
ferdig innflytelse på sine barnebarn?

• Hvilke eksempler har du sett på at foreldre og besteforeldre
har oppfylt sitt ansvar overfor sine familier?

Aktuelle skriftsteder: Enos 1:1; Mosiah 4:14-15; Alma 56:45-48;
L&p 68:25-31; 93:38-40
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Tempelarbeid –
la oss vende vårt hjerte
til familien og til Herren

Når vi trer verdig inn i Herrens hus, mottar vi
ordinanser som hjelper oss å forberede oss, våre forfedre

og våre etterkommere til å bo i Guds nærhet for evig.

Fra Wilford Woodruffs liv

Da Kirtland tempel ble innviet 27. mars 1836, var Wilford
Woodruff på heltidsmisjon i det sydlige USA. Tre uker senere hørte
han om innvielsen og skrev i dagboken sin at nyheten var «i aller
høyeste grad strålende».1 Da han hadde fullført sin misjon, vendte
han tilbake til Kirtland og kom dit «til fots i kraftig snevær». Han
skrev: «Vi fikk øye på Herrens tempel før vi nådde byen, og jeg fry-
det meg i sannhet over synet, for det var første gang mine øyne
noensinne hadde sett Herrens hus, som var bygget ifølge befaling
og åpenbaring.»2

Wilford Woodruffs kjærlighet til tempelarbeid avtok aldri. Han
deltok i alle sider av arbeidet – fra oppføringen til innvielsen og
fra slektshistorisk arbeid til ordinansarbeid for de døde. Han fry-
det seg også over tempelordinansene han og hans familiemed-
lemmer selv mottok.

President Woodruff talte ofte om da han mottok begavelsen.
Profeten Joseph Smith, som følte at hans jordiske virke snart var
slutt, forrettet begavelsen for De tolv apostlers quorum i Nauvoo,
før templet var fullført. President Woodruff vitnet: «Joseph Smith
gjorde meg først kjent med nettopp de ordinanser som vi gir til
de siste-dagers-hellige i begavelsen. Jeg mottok min begavelse
under Joseph Smiths ledelse.»3
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«Vi vil at de siste-dagers-hellige … skal spore sin genealogi så langt
tilbake som de kan, og bli beseglet til sine fedre og mødre.»
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Som medlem av De tolv apostlers quorum og senere som
Kirkens president deltok Wilford Woodruff i en stadig innsats for
å bygge templer. Han hjalp til med arbeidet på templet i Nauvoo,
Illinois, og på templer i fire byer i Utah: Logan, St. George, Manti
og Salt Lake City. Han holdt innvielsesbønnene for templene i
Manti og Salt Lake City.

Salt Lake tempel, som ble fullført etter 40 års hengiven innsats
fra de helliges side, betydde noe spesielt for president Woodruff.
Han så først templet i detalj i et syn før de hellige nådde
Saltsjødalen.4 Fire dager etter at de kom til dalen, var han tilstede
da president Brigham Young ble inspirert til å velge tempeltom-
ten.5 Flere år før templet var fullført, hadde han en drøm der han
fikk nøkkelen til templet og president Young instruerte ham om
«å la alle som søker frelse, komme inn i templet».6 Han var en
utrettelig talsmann for fullførelsen av templet, selv i tider med
prøvelser og forfølgelse. Og da templet endelig var fullført i april
1893, fulgte han president Youngs instruksjon i drømmen og
organiserte tre uker med innvielsesmøter for å sikre at alle de
hellige skulle få anledning til å være tilstede.

Etter innvielsen av Salt Lake tempel understreket president
Woodruff betydningen av familien i tempelarbeid. Han sa: «Vi vil
at de siste-dagers-hellige fra nå av skal spore sin genealogi så
langt tilbake som de kan, og bli beseglet til sine fedre og mødre.
Få barna beseglet til sine foreldre, og fortsett denne kjeden så
langt bakover som dere kan komme.»7 (Den historiske beret-
ningen bak denne læresetningen finnes på s. XXXIII-XXXV i
bokens innledning.)

I 1894 førte president Woodruff tilsyn med opprettelsen av
Genealogisk foreningen i Utah, som førte til Kirkens nåværende
verdensomspennende innsats for å hjelpe folk å søke etter sine
forfedre. Ett hundre år senere sa eldste Russell M. Nelson i De
tolv apostlers quorum: «Det som skjedde dette historiske året,
etablerte slektsforskning og tempelarbeid som én funksjon i
Kirken.»8 Disse begivenhetene var en del av den pågående opp-
fyllelsen av profetien om at «barnas hjerter skal vendes til deres
fedre» (L&p 2:2, se også Malaki 4:5-6).
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På grunn av president Woodruffs mange betydelige læreset-
ninger om tempelarbeid er dette det første av to kapitler om
emnet i denne boken. Dette kapitlet retter søkelyset mot velsig-
nelsene ved å være tilstede i templet og familiens evige natur,
mens kapittel 18 mer retter søkelyset mot arbeidet for de døde.

Wilford Woodruffs læresetninger

Vi deltar i tempelarbeid med himmelsk glede og vet at
det bidrar til å forberede oss selv, våre etterkommere

og våre forfedre til å bo i Guds nærhet

Det er ikke noe arbeid de siste-dagers-hellige viser større
interesse for enn oppføring og fullførelse av templer.9

Når jeg overveier hvilken evne vi har til å reise templer til Den
høyeste Gud … og anledningen vi har til å gå inn i disse tem-
plene og gjøre det arbeid som er nødvendig for vår egen frelse
og også for våre dødes forløsning, fryder jeg meg storlig og føler
at vi har blitt rikelig velsignet.10

Disse templenes historie er tilgjengelig for dere. Dere vet at
profetene [Joseph og Hyrum Smith] ble drept, og Herren krevde
at de hellige bygget [Nauvoo] tempel før de ble drevet ut i ørke-
nen. Det ble gitt en bestemt åpenbaring som i stor grad inspi-
rerte Guds kirkes eldster til å utføre dette arbeidet [se L&p
124:25-41]. De arbeidet av alle sine krefter, og de fullførte dette
arbeidet. De gikk inn i dette templet og mottok ordinanser og
begavelser før de forlot det for å dra ut i ørkenen. Disse templer
som vi har bygget, … står som et monument for Gud, engler og
mennesker over de siste-dagers-helliges tro og gjerninger.11

Det er tydelig at de siste-dagers-hellige verdsetter velsignelsene
man oppnår ved dette tempelarbeidet… Vårt hjerte blir fylt av
glede, og vi kan ikke avholde oss fra å prise vår Gud og hans god-
het mot sitt folk ved å la dem – tross den motstand og de mange
vanskeligheter de har måttet kjempe med – oppføre slike byg-
ninger og innvie dem ifølge det mønster han har gitt for deres
hellige bruk.

Ingen rettenkende siste-dagers-hellig kan tenke på dette
emnet uten å føle himmelsk glede over det Gud har gjort for oss
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i vår generasjon ved å gi oss, slik han har gjort, ethvert middel til
å berede oss, våre etterkommere og våre forfedre til den evige
verden som ligger bortenfor vårt nåværende liv. De siste-dagers-
hellige er i sannhet et høyst begunstiget folk, og ethvert hjerte og
hver bolig i vårt land skulle prise Gud for den store barmhjertig-
het og godhet han har vist oss. Han har gitt oss de mest dyrebare
løfter, og han har innfridd dem opp til nåværende tid. Hvis vi,
etter å ha mottatt slike strålende tilkjennegivelser av hans god-
het, ble mindre flittige eller mindre lydige og hengivne overfor
ham og hans store sak, ville vi være det mest utakknemlige og
uverdige folk som noensinne har levet.12

Vi ønsker å fortsette i disse templene. Vi ønsker at de skal fyl-
les av siste-dagers-hellige. Vi ønsker at våre brødre og søstre skal
fortsette å komme dit og forløse de døde og velsigne de
levende.13

Fra innvielsesbønnen til Salt Lake tempel: O Herre, vi betrak-
ter med intense og ubeskrivelige følelser fullførelsen av dette
hellige hus. Vær så nådig å akseptere dette det fjerde tempel som

Anbefalinger som denne ble delt ut til Kirkens medlemmer som
var verdige til å overvære innvielsesmøter i Salt Lake tempel.
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du har hjulpet dine paktsbarn å oppføre i disse fjellene. I tidli-
gere tider inspirerte du dine tjenere, profetene, med din Hellige
ånd til å tale om en tid i de siste dager da fjellet der Herrens hus
står, skulle grunnfestes på toppen av fjellene og skulle være høyt
hevet over høydene [se Jesaja 2:2, Mika 4:2]. Vi takker deg for at
vi har hatt den store anledning å bidra til å oppfylle disse syner
som dine fordums seere hadde, og at du i din nåde har latt oss
ta del i det store arbeidet.14

Ved slektshistorisk arbeid og tempelordinanser
blir vi beseglet til vår familie og danner et

sammenføyende ledd mellom generasjoner

Jesu Kristi evangeliums prinsipper har kraft og gyldighet etter
døden. De vil bringe menn og deres hustruer og barn sammen i
familieorganisasjonen og vil gjenforene dem i all evighet… De
beseglende ordinanser har blitt åpenbart for de siste-dagers-hel-
lige, og de vil være gyldige etter døden, og, som jeg har sagt, vil
de gjenforene menn og kvinner for evig i familieorganisasjonen.
Derfor er disse prinsipper en del av vår religion, og ved dem vil
ektemenn og hustruer, foreldre og barn bli gjenforenet inntil
leddene i lenken igjen er sammenføyet tilbake til far Adam. Vi
kunne ikke oppnå en fylde av celestial herlighet uten denne
beseglende ordinans.15

Brødre og søstre, herligheten består i at vi, når vi er ferdige
med jordelivet, skal ha vår familie hos oss – vår far og vår mor,
våre brødre og søstre, vår hustru og våre barn – i oppstandelsens
morgen, i den celestiale verdens familieorganisasjon, for å bo
der i all evighet. Dette er verdt alt som dere eller jeg kan ofre de
få årene vi må tilbringe her i kjødet.16

La hver mann bli [beseglet] til sin far, da vil dere gjøre nøyaktig
det Gud sa da han erklærte at han ville sende Elijah, profeten, i
de siste dager [se Malaki 4:5-6]. Profeten Elijah viste seg for
Joseph Smith og fortalte ham at dagen var kommet da dette prin-
sipp måtte iverksettes [se L&p 110:13-16]. Joseph Smith levde
ikke lenge nok til å utdype disse ting nærmere. Hans sjel var viet
dette arbeidet før han led martyrdøden for Guds ord og vitnes-
byrdet om Jesus Kristus. Han fortalte oss at det må være et
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sammenføyende ledd mellom alle evangelieutdelinger og i Guds
verk fra den ene generasjon til den neste [se L&p 128:18]. Dette
lå ham mer på sinnet enn de fleste andre emner som ble gitt ham.

I mine bønner har Herren åpenbart for meg at det var min
plikt å be hele Israel iverksette dette prinsipp, og som oppfyl-
lelse av denne åpenbaringen fremlegger jeg det for dette folk…
Vi vil at de siste-dagers-hellige fra nå av skal spore sin genealogi
så langt tilbake som de kan, og bli beseglet til sine fedre og
mødre. Få barna beseglet til sine foreldre, og fortsett denne kje-
den så langt bakover som dere kan komme.17

Fra innvielsesbønnen for Salt Lake tempel: Fader vår, du som
er i himmelen, vi presenterer for deg alterne som vi har bygget
for at dine tjenere og tjenerinner skal motta sine beseglende vel-
signelser. Vi innvier dem i vår Herre Jesu Kristi navn til ditt hel-
ligste navn, og vi ber deg hellige disse altere, slik at de som
kommer til dem, kan føle Den hellige ånds kraft hvile på seg og
forstå hvor hellige paktene er som de inngår. Og vi ber om at
våre pakter og overenskomster som vi inngår med deg og med
hverandre, må bli ledet ved Den hellige ånd, bli helligholdt av
oss og akseptert av deg, og at alle de uttalte velsignelser må bli
virkeliggjort for alle de hellige som kommer til disse altere, i de
rettferdiges oppstandelses morgen…

O, du Gud til våre fedre, Abraham, Isak og Jakob, du som fry-
der deg over å bli kalt deres Gud, vi takker deg så inderlig i vår
overmåte store takknemlighet for at du har åpenbart de krefter
som gjør det mulig for barnas hjerte å bli vendt til deres fedre og
fedrenes hjerte til barna, så menneskenes sønner i alle genera-
sjoner kan få del i himmelens rikes herligheter og gleder. Vi ber
deg bekrefte Elijahs ånd på oss, så vi derved kan forløse våre
døde og også knytte oss selv til våre fedre som har gått gjennom
sløret, og videre besegle våre døde til å komme frem i den første
oppstandelse, så vi som bor på jorden, kan være bundet til dem
som bor i himmelen. Vi takker deg for deres sak som har fullført
sitt arbeid i jordelivet, så vel som for vår egen, for at fengselsdø-
rene har blitt åpnet, at frihet er forkynt for de fangne og frigjø-
relse for de bundne. Vi priser deg for at våre fedre, fra den siste
til den første, fra nå og tilbake til begynnelsen, kan forenes med
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oss i ubrytelige lenker sammenføyet ved Det hellige preste-
dømme, og for at vi som én stor familie forenet i deg og holdt
sammen ved din kraft, sammen skal stå for deg og ved din Sønns
forsonende blod bli befridd fra all ondskap, bli frelst og hellig-
gjort, opphøyet og herliggjort.18

Vi må forberede oss åndelig til å motta
tempelarbeidets velsignelser

Før du trer inn i templet, … bør du finne et sted hvor du kan
be i lønndom. Oppsend dine bønner til Herren, og be om at
dine synder ikke bare må bli tilgitt, men at dere alle kan ha Guds
ånd og vitnesbyrd om Herren Jesus Kristus, at Guds ånd kan
være med dem som kommer til å være i templet...

Jeg ønsker at de hellige skal gjøre dette, for jeg ønsker å se at
de som trer inn i templet, trer inn med rent hjerte og at Guds
ånd kan være hos dem, så de kan fryde seg og alle føle denne
kraftens påvirkning.19

Intet medlem av Kirken som anses som verdig til å tre inn i
dette hellige hus, kan betraktes som uvitende med hensyn til
evangeliets prinsipper. Det er ikke for meget å anta at alle kjen-
ner sin plikt overfor Gud og sin neste. Det er ikke mulig for noen
å glemme formaningen om at vi må være fylt av kjærlighet til og
barmhjertighet med våre brødre. Derfor kan ingen et eneste
øyeblikk være i tvil om hvor overordentlig viktig det er at hvert
medlem av forsamlingen har fred med alle sine brødre og søstre
og fred med Gud. Hvordan kan vi ellers håpe på å motta velsig-
nelsene han har lovet, hvis vi ikke retter oss etter betingelsene
som disse velsignelsene er en belønning for!

Kan menn og kvinner som krenker en Guds lov, eller slike
som unnlater å vise lydighet mot hans bud, vente at hvis de bare
går inn i hans hellige hus, … vil de bli verdige til å motta – og da
vil de motta – hans velsignelse?

Tror de at de så lett kan bli fritatt for omvendelse og det å
vende seg fra synd?
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Våger de, om så bare i sine tanker, på denne måten å anklage
vår Fader for urettferdighet og partiskhet og tillegge ham skjø-
desløshet med hensyn til å oppfylle sine egne ord?

Visselig vil ingen som hevder å tilhøre hans folk, gjøre seg
skyldig i noe slikt.

Derfor må de som er uverdige, slutte å forvente at de skal bli
velsignet ved å være tilstede i templet når synd de ikke har
omvendt seg fra, fremdeles tilsmusser dem og bitterhet eller
endog en utilgivende holdning finnes i deres hjerte imot deres
brødre og søstre.

Vi føler at det kunne sies meget om dette sistnevnte emne. I
vår streben etter å oppfylle det som veier tyngre i loven, er det
en mulighet for at betydningen av denne kjærlighet og vennlig-
het og barmhjertighet kan bli undervurdert…

… Før vi går inn i templet for å fremstille oss for Herren …,
skal vi kvitte oss med alle bitre og uvennlige følelser overfor
hverandre. Vi skal ikke bare opphøre med å krangle, men årsa-
ken til kranglingen skal fjernes, og alle følelser som fremkalte
den og holdt den ved like, skal fordrives. Vi skal bekjenne vår
synd for hverandre og be hverandre om tilgivelse. Vi skal bønn-
falle Herren om omvendelsens ånd, og når vi har mottatt den,
skal vi følge dens tilskyndelser. Når vi ydmyker oss for ham og
søker hverandres tilgivelse, skal vi vise den nestekjærlighet og
generøsitet overfor dem som ber om den samme tilgivelse fra
oss som vi ber om og forventer fra himmelen.

Slik kan vi komme til det hellige stedet med hjertet fritt for
svik og vår sjel beredt til den oppbyggelse som er lovet! Slik skal
våre bønner, uforstyrret av en uharmonisk tanke, forenet stige
opp til Jehovas ører og nedkalle himmelens Guds utsøkte vel-
signelser! …

Vi formaner [Kirkens enkelte medlemmer] til å søke sine brø-
dres og søstres fellesskap og deres fulle tillit og kjærlighet og
fremfor alt til å søke Den hellige ånds fellesskap og forening. La
denne Ånd søkes og verdsettes like flittig innen den minste og
mest beskjedne familiekrets som innen fellesskapet i den høyeste
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organisasjon og i quorumet. La den gjennomtrenge brødrene og
søstrene, foreldrene og barna i hjemmet, så vel som Det første
presidentskap og De tolv. La den mildne alle uoverensstemmelser
mellom medlemmer av stavspresidentskaper og høyråd, så vel
som mellom naboer som bor innen samme menighet. La den for-
ene ung og gammel, mann og kvinne, hjord og hyrde, folk og
prestedømme i takknemlighetens, tilgivelsens og kjærlighetens
bånd, så [vi] kan føle Herrens bifall, og så vi alle kan komme til
ham med ren samvittighet for alle mennesker. Da vil det ikke
forekomme noen skuffelse med hensyn til velsignelsene som er
lovet dem som oppriktig tilber ham. Den hellige ånds gode til-
skyndelser vil bli gitt dem, og himmelens skatter, englers samvær,
vil også bli gitt fra tid til annen, for hans løfte er gitt og kan ikke
slå feil!20

Fra innvielsesbønnen for Salt Lake tempel: Fader vår i him-
melen, du som har skapt himlene og jorden og alt som i dem er,
du som er den største, fullkommen i barmhjertighet, kjærlighet
og sannhet, vi, dine barn, kommer i dag frem for deg, og i dette
hus som vi har bygget til ditt helligste navn, bønnfaller vi ydmykt
om din enbårne Sønns forsonende blod, så våre synder ikke
lenger må ihukommes imot oss for evig, men at våre bønner må
stige opp til deg og fritt nå din trone, så vi kan bli hørt i din hel-
lige bolig. Og måtte det behage deg å lytte til våre bønner,
besvare dem ifølge din uendelige visdom og kjærlighet, og gi at
velsignelsene vi søker, kan bli skjenket oss, ja, et hundre fold,
ettersom vi søker av et rent hjerte og med ærlig hensikt å gjøre
din vilje og forherlige ditt navn...

Vi kommer frem for deg i glede og takknemlighet, med jubel
og hjerter fylt av pris for at du har tillatt oss å oppleve denne dag
som vi gjennom disse førti år har håpet på og arbeidet for og
bedt om, da vi kan hellige til deg dette hus som vi har bygget til
ditt store navn. For et år siden la vi sluttstenen på plass med
Hosianna-rop til Gud og Lammet. Og i dag innvier vi hele tem-
plet til deg med alt som tilhører det, så det kan være hellig for
dine øyne, så det kan være et bønnens hus, et hus for lovprisning
og tilbedelse, så din herlighet kan hvile på det, så ditt hellige
nærvær alltid kan være tilstede der og det kan være bolig for din
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høyt elskede Sønn, vår Frelser, og englene som står for ditt åsyn,
kan være hellige sendebud som skal besøke det og bringe oss
dine ønsker og din vilje, så det kan bli helliggjort og innviet og i
alle sine bestanddeler være hellig for deg, Israels Gud, mennes-
kehetens allmektige hersker. Og vi ber deg om at alle mennesker
som går over terskelen i dette ditt hus, kan føle din kraft og føle
seg tvunget til å erkjenne at du har helliggjort det, at det er ditt
hus, et hellighetens sted.21

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hvordan reagerte Wilford Woodruff da han hørte om innvi-
elsen av Kirtland tempel og da han så templet for første gang?
(Se s. 167.) Har du hatt lignende opplevelser som det ville
være på sin plass å fortelle om?

• Hvordan viste de tidlige siste-dagers-hellige sin interesse for
templer? (Se s. 170-171.) Hvorfor skulle vi vise tempelarbeid
stor interesse?

• Les det siste avsnittet på s. 169. På hvilke måter betrakter du
tempelarbeid og slektsgranskning som «én funksjon»? (Se s.
172.) Hvordan har dette arbeidet hjulpet deg å vende ditt
hjerte til dine forfedre og dine etterkommere?

• Hvorfor trenger vi beseglingsordinansen for å «oppnå en fylde
av celestial herlighet»? (Se s. 172-173, se også L&p 131:1-4.)

• Les gjennom hele kapitlet og se etter uttalelser om familiefor-
hold. Hva kan vi lære av disse læresetningene? Hvordan kan
vår forståelse av Herrens hus øve innflytelse på det vi føler for
vårt eget hjem?

• Hvordan har tilstedeværelse i templet vært til velsignelse for
deg og din familie? Hvordan kan foreldre lære sine barn å
ha ærbødighet for templet og forberede seg til å motta
tempelordinanser?

• Side 174-176 inneholder noen av president Woodruffs råd for
å hjelpe de hellige å forberede seg til innvielsen av Salt Lake
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tempel. Hvordan kan disse rådene hjelpe oss hver gang vi går
inn i templet?

• Hvilke prinsipper undervises det om i innvielsesbønnen for
Salt Lake tempel? (Se s. 171-72, 173-174, 176-177.) Overvei
eller drøft hvordan teksten i bønnen kan hjelpe oss i vårt tem-
pelarbeid og slektshistorisk arbeid.

Aktuelle skriftsteder: Salme 24:3-5; Matteus 16:18-19; L&p 27:9;
97:10-17; 109; 110; 138:46-48

Noter
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5. Se Wilford Woodruffs dagbok,
28. juli 1847.

6. Wilford Woodruffs dagbok,
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9. I James R. Clark, red., Messages of
the First Presidency of The Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints,
6 bind (1965-75), 3:236.

10. I Brian H. Stuy, red., Collected
Discourses Delivered by President
Wilford Woodruff, His Two
Counselors, the Twelve Apostles,
and Others, 5 bind (1987-92), 5:48.
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Tempelarbeid –
å bli frelsere på Sions berg

Vi har nøklene til frelse for våre forfedre
som har dødd uten evangeliet.

Fra Wilford Woodruffs liv

I oktober 1841, like etter at eldste Wilford Woodruff var kom-
met tilbake fra en misjon i England, var han tilstede på et møte
der profeten Joseph Smith forkynte læren om forløsning for de
døde. Det var første gangen eldste Woodruff hørte at levende
medlemmer av Kirken kunne motta frelsende ordinanser på
vegne av sine forfedre som var gått bort. Han sa: «Det var som en
lysstrime fra Guds trone til våre hjerter. Det åpnet et felt så
utstrakt som evigheten for vårt sinn.»1 Han sa også: «Jeg mente at
en Gud som åpenbarte dette prinsippet for mennesker, var klok,
rettferdig og sann, og i besittelse av både de beste egenskaper og
god forstand og kunnskap. Jeg følte at han var konsekvent når
det gjaldt kjærlighet, barmhjertighet, rettferdighet og dom, og
jeg elsket Herren høyere enn noensinne tidligere i mitt liv… Jeg
hadde lyst til å rope halleluja da åpenbaringen som forklarte dåp
for de døde for oss, ble gitt. Jeg følte at vi hadde rett til å fryde
oss over himmelens velsignelser.»2

Da eldste Woodruff hørte denne læren, tenkte han på sin
mor. «Den første tanken jeg fikk,» sa han, «var at jeg hadde en
mor i åndeverdenen. Hun døde da jeg var 14 måneder gammel.
Jeg kjente aldri [min] mor. Jeg tenkte for meg selv: Er det mulig
for meg å få min mor beseglet til min far? Svaret var ja.»3 Senere
talte han om den gangen da han endelig fikk anledning til å få
sin mor beseglet til sin far: «Hun vil få del i den første oppstan-
delse. Og dette alene ville være betaling nok for alt arbeid jeg
har utført i livet.»4 Han vitnet også om gleden han følte når han
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Salt Lake tempel, innviet av president Wilford Woodruff 6. april 1893.
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utførte tempelordinanser for andre avdøde familiemedlemmer:
«Jeg har fått den velsignelse og det privilegium å forløse omkring
fire tusen av min fars og min mors slekt i vår Guds tempel. Jeg
omtaler dette fordi det er en av våre velsignelser, og fylden og
herligheten av denne vil vi aldri forstå før sløret blir åpnet.»5

Mens Wilford Woodruff var Kirkens president, innviet han Salt
Lake tempel. Ved denne anledningen bønnfalt han Herren om å
hjelpe de hellige i deres innsats for å forløse de døde: «Vil du …
la hellige sendebud besøke oss innen disse hellige vegger og til-
kjennegi for oss det arbeid vi skulle utføre på vegne av våre
avdøde. Og slik du har ansporet mange som ennå ikke har inn-
gått pakt med deg, til å søke etter sine forfedre – og derved har
funnet frem til mange av dine helliges forfedre – ber vi deg om å
styrke dette ønske hos dem, slik at de på denne måte kan bidra
til å utføre ditt verk. Vi ber deg velsigne dem i deres arbeid så de
ikke gjør feil når de utarbeider sin genealogi. Videre ber vi deg
om å åpne nye informasjonskanaler for dem og gjøre fortidens
opptegnelser tilgjengelig for dem, slik at deres arbeid ikke bare
må være riktig, men også komplett.»6

Wilford Woodruffs læresetninger

Vår himmelske Fader er barmhjertig mot alle
sine barn og fordømmer ikke dem som dør uten

å ha fått anledning til å motta evangeliet

Hvis de døde ikke har hørt evangeliet, vil ikke Herren sende
dem til helvete fordi de ikke har mottatt det. Herren er alles
Fader. Han er barmhjertig mot alle… Millioner av mennesker
som har blitt født i kjødet, som har levd og har gått i graven, har
aldri sett en profet i sitt liv. De har aldri sett en mann som var
kalt av Gud og hadde myndighet til å forrette en av ordinansene
i Guds hus. Vil Gud fordømme dem fordi de ikke mottok evan-
geliet? Slett ikke.7

Gud gjør ikke forskjell på folk. Han vil ikke gi privilegier til én
generasjon og holde dem tilbake for en annen. Og hele den men-
neskelige familie, fra far Adam ned til vår tid, må et eller annet
sted få anledning til å høre Kristi evangelium, og generasjonene
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Winter Quarters Nebraska tempel, bygget der mange siste-dagers-hellige
overvintret fra 1846-47 før vandringen til Saltsjødalen.

som har levd før uten å høre dette evangelium i dets fylde, kraft
og herlighet, vil Gud aldri holde ansvarlig for ikke å adlyde det.
Heller ikke vil han bringe dem under fordømmelse for å ha for-
kastet en lov de aldri har hørt eller forstått. Hvis de lever opp til
det lys de hadde, blir de rettferdiggjort i den samme grad, og det
må forkynnes for dem i åndeverdenen.8

Vi blir redningsmenn på Sions berg når vi bygger templer
og mottar frelsende ordinanser på vegne av de døde

Mange av våre forfedre, som nå er i åndeverdenen, fikk aldri
se noen apostel, profet eller inspirert mann, og de er i varetekt.
Joseph Smith, Heber Kimball, George A. Smith og tusenvis av
Israels eldster kan forkynne for disse ånder, og de kan motta vit-
nesbyrdene som eldstene bærer. Men eldstene døper ikke de
troende der. Det foregår ingen dåp i åndeverdenen, like lite som
det tas eller gis til ekte.9
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En person eller personer på jorden må ta seg av denne delen
av arbeidet for dem. For det kreves like meget for å frelse en død
person som aldri har mottatt evangeliet, som for en levende. Og
alle som har gått bort uten evangeliet, har rett til å vente at noen
i kjødet skal utføre dette arbeidet for dem.10

Det er vår plikt å påta oss ansvaret og bygge disse templene.
Jeg betrakter denne del av vårt virke som en misjon av like stor
betydning som å forkynne for de levende. De døde vil høre Guds
tjeneres røst i åndeverdenen, og de kan ikke komme frem i den
[første] oppstandelses morgen med mindre visse ordinanser er
utført, for og på deres vegne, i templer som er bygget til Guds
navn… Noen må forløse dem ved å utføre slike ordinanser for
dem i kjødet som de ikke selv kan få gjort i ånden, og for at dette
arbeidet skal kunne utføres, må vi ha templer hvor det kan gjø-
res. Og det jeg gjerne vil si til dere, mine brødre og søstre, er at
himmelens Gud krever at vi påtar oss ansvaret og bygger dem så
forløsningsarbeidet kan fremskyndes. Vår belønning vil vente
oss når vi går gjennom sløret…

Det forundrer meg ikke at president [Brigham] Young sa at
han følte seg tilskyndet til å be de siste-dagers-hellige skynde seg
med å bygge disse templene. Han følte hvor viktig arbeidet var.
Men nå som han er borte, påhviler det oss å fortsette det, og Gud
vil velsigne vårt arbeid, og vi vil finne glede i det. Dette er en for-
beredelse som er nødvendig for Frelserens annet komme, og når
vi har bygget templene vi nå har i tankene, vil vi begynne å se at
det er nødvendig å bygge flere, for i forhold til den flid vi vier
dette arbeidet, vil vi forstå hvor omfattende det arbeid som må
gjøres, er, og det vi har gjort nå, er bare en begynnelse. Når
Frelseren kommer, vil tusen år bli viet dette forløsningsarbeidet,
og det vil komme templer over hele dette Josephs land – Nord-
og Syd-Amerika – og også i Europa og andre steder. Og alle
Sems, Kams og Jafets etterkommere som ikke mottok evangeliet
i kjødet, må det utføres arbeid for i Guds templer før Frelseren
kan overlevere riket til Faderen og si: «Det er fullbragt.»11

Dere har fått forklart … noe av det som angår våre dødes for-
løsning, og noe med hensyn til å bygge templer. Dette, brødre og
søstre, er et viktig arbeid. Det er et arbeid vi gjør for andre som
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St. George Utah tempel,
hvor president Wilford Woodruff var tempelpresident.

de ikke kan gjøre selv. Det var det Jesus Kristus gjorde da han
nedla sitt liv for vår forløsning, fordi vi ikke kunne forløse oss
selv. Vi har fedre og mødre og slekt i åndeverdenen, og vi har et
arbeid å utføre på deres vegne. Jeg har personlig hatt stor inter-
esse av arbeidet med å forløse de døde, og det har også mine brø-
dre og søstre. Det er et arbeid vi må fortsette så langt vi har
anledning til det… Dette er et arbeid som påhviler de siste-
dagers-hellige. Gjør alt dere kan i så henseende, slik at deres
fedre, mødre, slektninger og venner vil velsigne dere for det dere
har gjort, når dere kommer til den andre side av sløret, og i den
grad dere har vært redskaper i Guds hender til å tilveiebringe
deres forløsning, vil dere bli anerkjent som redningsmenn på
Sions berg som oppfyllelse av profeti [se Obadja 1:21].12

Vi er velsignet med kraft og myndighet gjennom Det hellige
prestedømme som vi har mottatt på Guds befaling, for å gå frem
på jorden og forløse både levende og døde. Hvis vi ikke gjør det,
vil vi bli fordømt og tatt bort fra jorden, og Israels Gud vil opp-
reise et folk som vil gjøre det.13
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Brødre og søstre, legg dere dette på hjertet. La oss arbeide
videre med våre opptegnelser, fylle dem ut i rettferdighet for
Herren og iverksette dette prinsipp, så vil Guds velsignelser bli
oss til del, og de som blir forløst, vil velsigne oss i en kommende
tid. Jeg ber Gud om at vi som et folk må få våre øyne åpnet for å
se, våre ører for å høre og vårt hjerte for å forstå det store og
mektige verk som hviler på våre skuldre og som himmelens Gud
krever av oss. Disse prinsipper som Gud har åpenbart for oss
angående våre dødes forløsning, er store og herlige.14

De døde er ivrige etter at vi skal motta
ordinanser på deres vegne, og Gud selv iakttar

tempelarbeidet med stor interesse

Vi har et stort arbeid foran oss med hensyn til å forløse våre
døde. Den kurs vi følger, iakttas med stor interesse fra himmelen.15

Våre forfedre stoler på at vi skal ta oss av dette arbeidet. De
iakttar oss med stor iver og ønsker at vi skal fullføre disse tem-
plene og utføre visse ordinanser for dem, så de på oppstan-
delsens morgen kan komme frem og glede seg over de samme
velsignelser som vi gleder oss over.16

«Alle som er døde uten kunnskap om dette evangelium og
som ville ha godtatt det hvis de hadde fått anledning til å bli på
jorden, skal bli arvinger til Guds celestiale rike. Også alle som
heretter kommer til å dø uten kunnskap om det, som ville ha
godtatt det av hele sitt hjerte, skal bli arvinger til dette rike, for
jeg, Herren, vil dømme alle mennesker etter deres gjerninger –
etter deres hjerters ønsker» [L&p 137:7-9]. Slik vil det være med
deres fedre. Det vil være svært få, om noen, som ikke vil aksep-
tere evangeliet… Dette folks fedre vil motta evangeliet.17

President Young har sagt til oss – og det med rette – at hvis de
døde kunne, ville de tale ti tusen ganger så høyt som torden og
kalle på Guds tjenere til å gå i gang og bygge templer, foredle sitt
kall og forløse sine døde.18

Hvis [vi] kjente til og forsto hva profeten Joseph Smith og de
av hans brødre som var sammen med ham, følte, og også hva de
millioner av den menneskelige familie som er i fengsel, føler,
ville vi ikke gå trett… Vi ville arbeide for våre dødes forløsning.19
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Himmelens øyne følger oss. Gud selv og hver profet og apos-
tel i åndeverdenen holder øye med dere, holder øye med dette
prestedømme, for å se hva de gjør og hva de kommer til å gjøre.
Det er langt viktigere enn vi innser og forstår. La oss bli klar over
betydningen av ordinansene i Guds hus og gjøre vår plikt, så vi
kan bli rettferdiggjort.20

Når vi møter våre forfedre i åndeverdenen, vil det
bli enten en gledens eller en sorgens dag, avhengig

av det arbeid vi har utført for dem her

Dere har hatt anledning til å … forløse deres døde. Svært
mange av dere har gjort dette, og jeg håper dere alle vil fortsette
så lenge dere har noen døde å forløse. Opphør aldri med dette
arbeidet mens dere har anledning til å gå inn i templet… Jeg har
forløst noen tusener der. Jeg har utført dåp, ordinasjon, tvetting
og salving, begavelse og besegling for dem, på samme måte som
om de selv var i kjødet. Jeg skal gå og møte dem på den andre
siden av sløret. Dere vil gå og møte deres slektninger.21

Når jeg legger mitt legeme ned i graven og min ånd går til ånde-
verdenen, vil jeg glede meg og oppnå herlighet sammen med
dem på oppstandelsens morgen, all den stund de mottar disse
prinsipper. «Nåvel,» kan du si, «hva om disse menneskene som du
har blitt døpt for, ikke mottar evangeliet?» Det vil være deres feil,
ikke min. Det er en plikt som påhviler hele Israel, å ivareta dette
arbeid i den grad de har mulighet til det her på jorden.22

Hva ville jeg føle, etter å ha levd så lenge som jeg har og med
de anledninger jeg har hatt til å gå inn i disse templer, hvis jeg
kom til åndeverdenen uten å ha utført dette arbeidet? Jeg møter
min fars familie, jeg møter min mors familie, jeg møter mine for-
fedre, og de er i fengsel. Jeg hadde nøklene til deres frelse og
gjorde likevel ikke noe for dem. Hva ville jeg føle, eller hva ville
de føle for meg?23

Jeg ønsker ikke å komme til åndeverdenen og møte mine for-
fedre som aldri hørte evangeliet i sin tid og generasjon, og høre
dem si til meg: «Du hadde anledning til å gå frem og forløse meg,
men du har ikke gjort det.» Jeg ønsker ikke å bli møtt slik. Jeg
ønsker ikke at de siste-dagers-hellige skal bli møtt slik. Jeg tror vi
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gjør det ganske bra. Vi har reist fire templer i disse fjelldalene [i
1897], og de blir benyttet i ganske stor grad av de siste-dagers-
hellige. Men vi ønsker å fortsette dette til vi har forløst alle som
vi har mulighet til å forløse. Hvis vi vil gjennomføre dette prin-
sipp, vil vi få velsignelsen som følger det. Den vil ledsage oss på
oppstandelsens morgen når vår far og mor og våre forfedre opp-
står sammen med oss fordi vi har forløst dem.24

Hvis vi ikke gjør det som kreves av oss i dette, er vi under for-
dømmelse. Hvis vi ivaretar dette, da vil våre venner si når vi
møter dem i det celestiale rike: «Dere har vært våre rednings-
menn fordi dere hadde anledning til å gjøre det. Dere har utført
disse ordinanser som Gud har krevet.»25

Vi har blitt kalt til redningsmenn på Sions berg mens riket har
vært Herrens. Dette er store prinsipper. Hvor strålende det er å
bli frelst selv og frelse våre medmennesker! Hva er gull og sølv,
hva er denne verdens rikdom? Alt vil forgå når det blir brukt. Vi
går bort og forlater det. Men hvis vi oppnår evig liv, hvis vi hol-
der fast ved troen og seirer, skal vi fryde oss når vi kommer til
den andre siden av sløret. Jeg fryder meg over alt dette. Det er
knapt noe prinsipp som Herren har åpenbart, som jeg har gledet
meg mer over enn over våre dødes forløsning, at vi vil ha vår far,
vår mor, vår hustru og våre barn med oss i familieorganisasjonen
på den første oppstandelses morgen og i det celestiale rike.
Dette er store prinsipper. De er verdt ethvert offer.26

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hva følte Wilford Woodruff da han hørte læren om de dødes for-
løsning for første gang? Hva var hans første tanke? (Se s. 179.)
Hva kan vi lære av hans reaksjon?

• President Woodruff sa at tempelarbeid for de døde er like viktig
som misjonærarbeid for de levende (s. 183). Overvei eller drøft
betydningen av denne uttalelsen. Hvilke hendelser har vist deg
forbindelsen mellom tempelarbeid og misjonærarbeid?
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• President Woodruff sa at når vi mottar ordinanser på vegne av
de døde, utfører vi et arbeid som andre «ikke kan gjøre selv»
(s. 184). Hvordan påvirker denne forståelsen det du føler for
tempelarbeid?

• Les den delen som begynner på s. 185. Hva føler våre forfe-
dre for tempelarbeid ifølge president Woodruff? Hvordan
betrakter Gud Faderen arbeidet? Hva føler du når du leser
disse uttalelsene?

• Les det siste avsnittet av kapitlet som begynner på s. 186. Overvei
hva du vil føle når du møter dine forfedre i åndeverdenen.

• Hvordan kan vi finne tid til tempelarbeid og slektshistorisk
arbeid? Hvilke hjelpemidler skaffer Kirken oss til veiledning og
hjelp?

• Hvordan kan deltakelse i tempelarbeid og slektshistorisk
arbeid styrke familien vår? Hva kan vi gjøre for å hjelpe
Kirkens unge å finne glede i sitt ansvar for å forløse de døde?

Aktuelle skriftsteder: 1. Korinterbrev 15:29; L&p 128; 138
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Følg den levende profet

Når vi er lydige mot Herrens ord som åpenbares
til den levende profet, vil vi finne trygghet og lykke i
denne verden og opphøyelse i den kommende verden.

Fra Wilford Woodruffs liv

En ettermiddag da Wilford Woodruff var hjemme, fikk han
beskjed om at president Brigham Young ønsket å snakke med
ham på Kirkens historikers kontor. Da eldste Woodruff hadde
fått denne anmodningen fra Kirkens president, dro han «straks
til kontoret»,1 der han på den tiden arbeidet som Kirkens assis-
terende historiker. Han skrev senere i dagboken sin:

«Da jeg kom inn, spurte president Young meg: “Har du et
[heste]spann?” Jeg svarte at jeg hadde et par små ponnier. Han
spurte om jeg kunne unnvære dem. Jeg nølte et øyeblikk og sa
så: “Ja, sir, jeg kan gjøre alt som ønskes av meg.” Så sa han: “Jeg
har et par gode hester som jeg vil la deg ha mens du arbeider
her.” Jeg ble svært overrasket. Det kom så uventet. Jeg tok imot
hestene og var takknemlig, men jeg sa det kanskje ikke da.»2

Da eldste Woodruff gikk med på å gi avkall på ponniene sine,
valgte han ganske enkelt å rette seg etter president Youngs
instruksjoner. Han ventet ikke noen belønning for det. Men han
visste at man blir velsignet når man følger den levende profet.
Noen måneder tidligere hadde han erklært: «Herren vil åpne
bror Brighams sinn og gi ham mange prinsipper som angår dette
folks frelse, og vi kan ikke lukke vårt sinn og si at vi vil gå så
langt, men ikke lenger. Dette kan vi ikke gjøre uten å sette vår
stilling hos Gud på spill.»3

Denne uttalelsen var i overensstemmelse med hans urokkelige
lojalitet overfor Kirkens presidenter da han var medlem av De
tolv apostlers quorum. Da han selv ble Kirkens president, vitnet
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Wilford Woodruff var Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges
president fra 7. april 1889 til 2. september 1898.
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han om sitt guddommelige kall og forsikret de hellige om at de
alltid ville bli ledet av en levende profet. Han sa:

«Da Herren skjenket Guds rikes nøkler, Det melkisedekske
prestedømmes nøkler, apostelembedets nøkler, og beseglet dem
på Joseph Smiths hode, beseglet han dem på hans hode for at de
skulle forbli her på jorden inntil Menneskesønnens komme.
Brigham Young hadde god grunn til å si: “Guds rikes nøkler er
her.” De var med ham til hans dødsdag. Deretter hvilte de på
hodet til en annen mann – president John Taylor. Han hadde
disse nøkler helt til sin siste time. Deretter kom turen, ifølge
Guds forutseenhet, til Wilford Woodruff.

Jeg sier til de siste-dagers-hellige at Guds rikes nøkler er her,
og de skal også forbli her inntil Menneskesønnens komme. La
hele Israel forstå det. De kommer kanskje ikke til å hvile på mitt
hode så lenge, men de vil hvile på en annen apostels hode og en
annens etter ham, og slik vil det fortsette inntil vår Herre Jesus
Kristus kommer i himmelens skyer.»4

Wilford Woodruffs læresetninger

Helt fra Adams tid har Herren oppreist profeter til
å lede hans kirke og advare jordens innbyggere

Gud har ledet denne kirken fra begynnelsen av ved profeter og
inspirerte menn. Han vil lede denne kirken helt til verdens ende.5

Gud har aldri i noen tidsalder hatt en kirke eller et folk uten
at de har blitt ledet og styrt ved åpenbaring. Guds levende ora-
kler var blant dem – menn som hadde rikets nøkler, og de måtte
motta åpenbaring for å hjelpe dem i alt deres arbeid.6

Herren har aldri sendt straffedommer over noen generasjon
som vi vet noe om, før han har oppreist profeter og inspirerte
menn til å advare jordens innbyggere. Slik har Herrens handle-
måte vært med alle mennesker fra far Adams dager til vår nåvæ-
rende tid.7

KA P I T T E L  1 9
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Herren åpenbarer sin vilje for Kirken og leder oss
på veien til evig liv gjennom levende profeter

Herren har sagt oss … at det er det samme om han taler fra
himmelen med sin egen røst eller ved englers betjening eller ved
sine tjeneres munn når de blir inspirert av Den hellige ånd. Det
er uansett Guds sinn og vilje [L&p 1:38].8

Guds lov kommer til uttrykk gjennom dem som er satt til å
lede oss.9

Selv om vi hadde tilgang til enhver åpenbaring Gud noen-
sinne har gitt menneskene; om vi hadde Enoks bok; om vi hadde
platene som ikke er oversatt, tilgjengelig på engelsk; om vi
hadde åpenbareren Johannes’ forseglede opptegnelser og alle
andre åpenbaringer og de ble stablet opp her i 30 meters høyde,
kunne ikke Guds kirke og rike vokse, hverken i denne eller noen
annen tidsalder, uten Guds levende orakler.10

Vi har åpenbaring til å lede oss. Riktignok har ikke Kirkens
ledere etter profeten Joseph Smiths død [utgitt] mange åpenba-
ringer. Joseph Smith frembragte boken Lære og pakter, og den
er et stort verk med åpenbaringer – en av de mest strålende opp-
tegnelser Gud noensinne har gitt menneskene på jorden. Men
jeg ønsker å si at bror Brigham Young ikke var uten åpenbaring.
Han ble alltid ledet ved åpenbaring. Han kunne ikke arbeide
uten. Han kunne ikke forkynne eller gjøre Guds vilje uten den.
Det kan heller ingen annen mann i den stillingen. Herren ville
ikke tillate noen mann å stå som Kirkens overhode uten at han
ble ledet og styrt ved åpenbaring. Vi er svake redskaper – svake
kryp i støvet. Men Gud har valgt det som er svakt på jorden, til å
gjøre de vise til skamme og til å bygge opp hans Sion, og han gir
oss åpenbaring og gjør sitt sinn og sin vilje kjent for oss.11

Det er annerledes med oss enn med verden. Vi har en hoved-
kanal som vi mottar lys, kunnskap og velsignelser gjennom… Ta
de mest intelligente mennesker med store talenter og den stør-
ste lærdom, og sett dem i Guds kirke. Der kan de aldri stå over
sin leder. Deres visdom ville bli vendt til dårskap. Hvorfor? Fordi
de ikke er kalt til å lede. Hvis en mann som aldri har lært å lese
en bokstav i en bok, blir kalt av Herren til å lede Guds kirke og
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rike, vil han gi ham kraft til å gjøre det. Vi har fått disse leksjoner
fremlagt for oss dag etter dag og blitt bedt om å være forenet og
la våre hjerter bli som ett, så våre bønner og gjerninger kan gå
sammen om å gjennomføre vår leders rettledning.

Herren vil lede [Kirkens president] dit han ønsker at han skal
gå. Vi vet at Gud er med ham og har ledet ham bestandig… Det
er [profeten] som må fortelle oss hva som er rett og hva som er
galt i mange ting, for det er hans stilling og kall… Det er en full-
kommen kommunikasjonskanal mellom Herren og ham.
Gjennom denne mottar han visdom, som blir spredt gjennom
andre kanaler til folket. Det vet vi. Vi må lære å praktisere denne
kunnskapen.12

Herren vil aldri tillate meg eller noen annen mann som er
president for denne kirke, å lede dere på villspor. Det er ikke
ifølge programmet. Det er heller ikke Guds hensikt. Hvis jeg
skulle forsøke det, ville Herren fjerne meg fra min stilling.13

Jeg håper vi alle kan følge den kurs som Herrens tjenere har
stukket ut for oss, for hvis vi gjør det, vet jeg at vi vil være i sik-
kerhet i denne verden og sikre oss lykke og opphøyelse i den
kommende verden… Hvis vi er trofaste, vil de lede oss på livets
vei, og i den grad vi tror på deres instruksjoner, på Den hellige
ånds læresetninger som blir uttrykt gjennom dem, er vi alltid på
den sikre sti og kan være sikre på vår belønning.14

Vi oppholder den levende profet og andre av Kirkens
ledere ved å be for dem og følge deres råd

Jeg og andre menn, apostlene og alle som er kalt til å forrette
i Herrens navn, trenger de siste-dagers-helliges tro og bønner.15

Mens jeg lever, ønsker jeg å være sann og trofast mot min Gud
og mot de hellige. En av de største velsignelser Gud har gitt meg,
er den kjensgjerning at jeg og mine rådgivere stadig er i de siste-
dagers-helliges tanker, og jeg har ønsket å ydmyke meg i støvet
for Herren på grunn av dette. Vi vet at dere ber for oss. Vi vet at
dere har respekt for oss. Og vi stoler på dette prinsipp… «Det
som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke
til skamme… [og] det som ingenting er, for å gjøre det til intet
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som er noe.» [Se 1. Korinterbrev 1:27-28.] Vi føler våre svakheter.
Jeg skulle selv ønske at jeg var et bedre menneske. Naturligvis har
jeg strebet etter å gjøre det beste jeg kunne på min svake måte.
Jeg ønsker fremdeles å gjøre det. Men jeg er avhengig av Herren
og av de helliges bønner – det samme er mine brødre.16

Jeg håper mine brødre og søstre ønsker oppriktig å støtte
denne kirkes presidentskap ved sin tro, sine gjerninger og bøn-
ner, og ikke la dem bære hele ansvaret, mens vi skjuler oss i bak-
grunnen. Hvis vi gjør det, er vi ikke verdige, vi er ikke verdige vår
stilling som eldster i Israel og som fedre og mødre i Israel. La
enhver gjøre sin del. Og hvis vi vil rette på vår dårskap og sette
vårt hus i orden og gjøre det som er riktig, vil vi gjøre noe godt
og bidra til å bære det ansvar som hviler på dem som leder… Det
bedrøver [Kirkens president] å se menneskene være likeglade og
følge sin egen vei som fører dem til ødeleggelse. Men når han ser
at de er villige til å adlyde god rettledning og at de streber etter
å helliggjøre seg for Herren, føler han seg styrket og støttet.17

Vi må ikke være likegyldige overfor
Kirkens presidents rettledning 

Når Herren inspirerer menn og sender dem til en generasjon,
holder han den aktuelle generasjon ansvarlig for hvordan de
mottar hans tjeneres vitnesbyrd.18

Det er nødvendig at alle Kirkens medlemmer bruker sin for-
nuft og tenkeevne, og forstår fullt ut hvorfor de skulle følge den
vei som Gud viser dem. Vår Fader i himmelen ønsker intelligent
lydighet fra sine helliges side. Han har gitt oss vår handlefrihet til
å tenke og handle for oss selv, etter vår egen vilje, for å få vårt
eget vitnesbyrd fra ham angående sannheten av prinsippene han
forkynner, og for så å stå fast og urokkelig når det gjelder å
utføre alt som er nødvendig for frelse.19

Vi har anledning til å leve slik at Guds ånd bærer vitnesbyrd
om sannheten av enhver åpenbaring som kommer fra Gud
gjennom hans profet som leder hans folk. Det har alltid vært et
hovedprinsipp for meg at når profeten som leder, fremsetter en
læresetning eller et prinsipp eller sier «så sier Herren», da går jeg
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inn for å motta det selv om det kommer i konflikt med mine tra-
disjoner eller synspunkter. For jeg er sikker på at Herren vil
åpenbare sannheten til sin profet som han har kalt til å lede
Kirken, før han vil gjøre det til meg. Og Herrens ord gjennom
profeten er den høyeste lov for meg.20

Jeg vil si til mine brødre og søstre at [Kirkens president] er vår
leder, han er vår lovgiver i Guds kirke og rike. Han er kalt til
dette embede. Det er hans rett å fortelle dette folk hva de skal
gjøre, og det er vår plikt å rette oss etter den veiledning han har
gitt i dag til søstrene og brødrene. Som et folk skulle vi ikke ta
lett på denne rettledningen, for jeg vil fortelle dere i Herrens
navn – og jeg har lagt merke til det fra jeg ble medlem av Kirken
– at ingen som setter seg opp imot rettledningen fra den lovlig
bemyndigede leder for dette folk, har noensinne fremgang, og
ingen slike vil noensinne ha fremgang.21

Vi lærer at ifølge gammel praksis gikk [hyrden] alltid foran og
beredte veien, slik at det ikke truet noen fare forut som hyrden
ikke ville oppdage i tide til å redde hjorden. Hvis [dyrene] får

Når vi rekker opp hånden for å oppholde våre ledere, lover vi å
«støtte denne kirkes presidentskap ved [vår] tro, gjerninger og bønner».
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løpe forbi hyrden, vil ulvene kunne ta dem og tilintetgjøre dem,
og i samme øyeblikk som menn i dette rike forsøker å løpe foran
eller krysse sine lederes sti, uansett hva det gjelder, i det øye-
blikk de gjør dette, står de i fare for å bli skadet av ulvene.

Dette er et emne jeg har tenkt meget på, og jeg har fått litt nyt-
tig kunnskap ved å iaktta menneskers adferd. I hele mitt liv har
det aldri slått feil at når noen har gått imot sine lederes råd, …
da har de alltid fått problemer og lidd tap på grunn av det.

Hva jeg enn måtte ha oppnådd av lærdom ved å granske og
studere menneskers kunst og vitenskap, uansett hvilke prinsip-
per jeg kan ha akseptert i mine vitenskapelige studier, forholder
det seg slik at hvis Guds profet skulle si meg at et bestemt prin-
sipp eller en teori som jeg har lært, ikke var sann, så bryr jeg meg
ikke om hva mine ideer kan ha vært. Hvis min prestedømsleder
ba meg om det, ville jeg anse det som min plikt å forkaste dette
prinsippet eller denne teorien…

Jeg har sett menn på Josephs tid fremsette prinsipper, lese og
undervise og hevde teorier når profeten sa: «Det er ikke riktig å
gjøre slik. De er ikke sanne.» Disse menn fortsatte å argumentere
og fastholde sitt syn, og de forsvarte sine teorier skriftlig når pro-
feten fordømte dem. De sa: «Vi tror ikke på din teori, heller ikke
på systemet du presenterer.»

I samme øyeblikk som en mann gjør dette, setter han seg opp
imot den Guds tjener som er satt til å lede veien til liv og frelse.
Dette er noe som eldstene skulle være nøye med å unngå. Det er
en kjensgjerning at svært meget av det som blir forkynt i opp-
byggingen av dette rike, synes underlig for oss, for det strider
imot våre tradisjoner og er ment å prøve menneskene. Bror
Joseph benyttet mange metoder for å sette menneskers inte-
gritet på prøve, og han forkynte svært meget som på grunn av
tradisjoner krevet bønn, tro og et vitnesbyrd fra Herren før
mange av de hellige kunne fatte tro på det…

Med hensyn til å opponere mot en mann som er utpekt til å
lede oss, vil jeg si at vi aldri skulle gjøre det, og jeg bryr meg ikke
om hvilke følelser og syn vi har på emnet hva våre tradisjoner og
vår utdannelse angår.



197

KA P I T T E L  1 9

Hvis Gud har noe å åpenbare, vil han åpenbare det for ham
som står i spissen... Det er ingen annen plan, intet annet system
som menneskene i dette rike skal ledes og styres etter – bare det
som er blitt opprettet ved Guds åpenbaringer i hans kirkes og
rikes orden. Og det går ut på at overhodet skal lede, råde og
styre i alle evangelieutdelinger da Guds vilje er blitt åpenbart for
mennesker.22

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hvilke prinsipper kan vi lære av historien på s. 189?

• Hvilke ansvarsoppgaver har profeter? (Se s. 192-93.) Hvordan
oppfyller Kirkens nåværende president dette ansvaret?

• Les det tredje hele avsnittet på s. 192. Hvorfor er det vikti-
gere å bli ledet av en levende profet enn å ha opptegnelser
fra oldtidsprofeter?

• Les det andre hele avsnittet på s. 193. Hvordan hjelper denne
forsikringen deg?

• Hva kan vi gjøre for å oppholde og støtte Kirkens president?
(Se s. 193-194.) Overvei hva du selv gjør for å oppholde den
levende profet.

• Hvilken rettledning har vi fått fra Kirkens nåværende presi-
dent? Hva har du gjort for å følge denne? Hvilke velsignelser
har du mottatt som følge av din lydighet?

• Hvilke advarsler ga president Woodruff dem som forkaster
eller ignorerer den levende profets ord? (Se s. 196.)

• Les nest siste avsnitt på s. 194. Hva lærer du av uttrykket
«intelligent lydighet»?

• Hvordan kan vi lære barn å støtte Kirkens president?

Aktuelle skriftsteder: Amos 3:7; Matteus 10:41; 1. Tessalonikerbrev
5:25; Mosiah 2:7-9; L&p 21:4-7; 28:6-7; 43:1-3; 107:22
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Handlefrihet –
å velge liv eller død

Nå er tiden inne for oss til å velge
mellom godt og ondt, for våre handlinger

medfører konsekvenser i dette liv og i evighetene.

Fra Wilford Woodruffs liv

President Wilford Woodruff vitnet om at frelse kommer «ved og
gjennom Jesu Kristi blod», og han understreket også at frelsens
fylde kommer «ved lydighet mot evangeliet».1 Med denne forstå-
elsen forkynte han at «vi har alle frihet til å velge det gode og
avvise det onde, eller velge det onde og avvise det gode»2 og at
Gud «vil holde [oss] ansvarlig for hvordan vi bruker denne hand-
lefrihet».3 Han oppfordret innstendig de hellige til å ta rettfer-
dige beslutninger og minnet dem om forskjellen mellom «noen
korte år med jordisk fornøyelse» og «en lang evighet med lys,
sannhet, velsignelser og kunnskap som Herren vil skjenke hvert
menneske som holder hans lov».4

I likhet med oss alle hadde president
Woodruff utallige anledninger til å
benytte den gaven som handlefrihet er.
En slik anledning fikk han i
Herefordshire i England, i hjemmet til
John Benbow (se s. 87). «John Benbow
var en god mann,» mintes president
Woodruff. «Han var som en engelsk lord.
Jeg antar han var en av de rikeste menn
som noensinne kom inn i Kirken. Jeg tror
ikke at han hadde vært døpt en måned da
han kom inn i en liten dagligstue sam-

men med sin hustru. Han brukte trolig tre kvarter på å fortelle meg

John Benbow
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at han hadde lest i Det nye testamente at apostlene på den tiden
solgte alle sine eiendeler og la dem for apostlenes føtter [se
Apostlenes gjerninger 4:31-37], og han sa han følte at det var hans
plikt å oppfylle den loven, og han ønsket å gjøre det. Jeg lyttet tål-
modig til ham, og da han var ferdig, tok det meg kanskje en halv
time å forklare ham forskjellen mellom vår situasjon i dag og apost-
lenes situasjon på den tiden. Jeg fikk ham til å forstå at Gud ikke
hadde sendt meg til England for å ta hånd om hans gull, hans hes-
ter, kuer og eiendom. Han hadde sendt meg dit for å forkynne
evangeliet. Men jeg fortalte ham at Herren ville akseptere hans
offer, og at han skulle benytte alle anledninger til å gjøre godt. Han
skulle hjelpe fattige, hjelpe til med å utgi Mormons bok osv.»

Da president Woodruff fortalte om denne hendelsen, nevnte
han hvilken vidtrekkende innflytelse hans høflige avslag til bror
Benbow fikk:

«Hva ville ha skjedd hvis jeg hadde valgt det motsatte og sagt:
“Ja, gi meg din eiendom, så vil jeg ta vare på den”? Han ville
sannsynligvis ha falt fra. Ikke bare det, men det ville ha vært en
tåpelig apostel, som også ville ha vært en passende kandidat for
frafall. Men var dette noen fristelse for meg? Nei, det var det ikke.
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Fotografi av våningshuset som John Benbow en gang eide.
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Det ville det ikke ha vært for noen eldste som hadde tilstrekke-
lig av Guds ånd til å vite forskjellen mellom hundre tusen pund
og det å få del i den første oppstandelse, med kraft til å passere
englene og gudene og gå til opphøyelse og herlighet og stå i
Guds og Lammets nærhet evindelig og alltid.»5

Wilford Woodruffs læresetninger

Fordi Gud har gitt oss handlefrihet, er
vi ansvarlige for våre handlinger

Gud har gitt alle sine barn i denne evangelieutdeling personlig
handlefrihet, slik han har gitt alle sine barn i tidligere utdelinger.
Handlefrihet har alltid vært menneskenes arv under Guds regje-
ring og styre. [Vi] hadde den i den høyeste himmel før verden ble
skapt, og Herren bevarte og forsvarte den der imot Lucifers
angrep og imot dem som stilte seg på hans side, for å overvinne
Lucifer og en tredjedel av himmelens hærskarer [se Johannes’
åpenbaring 12:1-9, L&p 29:36-37, Moses 4:1-4]. Takket være
denne handlefrihet er du og jeg og alle mennesker ansvarlige per-
soner, med ansvar for den vei vi følger, det liv vi lever og de gjer-
ninger vi gjør i legemet.6

Det er en del av det guddommelige system ikke å tvinge noen
til himmelen, ikke å øve press på sinnet, men la det være fritt til
å handle selv. [Gud] byr mennesket, som han har skapt, det evig-
varende evangelium, livets og frelsens prinsipper, og lar det så
være opp til mennesket selv å velge eller forkaste det, med den
absolutte forståelse at han blir ansvarlig overfor Ham for resulta-
tene av sine gjerninger.7

Våre beslutninger om å gjøre godt eller ondt medfører
konsekvenser i dette livet og i evighetene

Alle vil få ifølge sitt arbeid. Vi kommer til å høste frukten av det vi
sår, enten det er godt eller ondt [se Galaterbrevet 6:7, L&p 6:33].8

Herren har befalt oss, og vi må adlyde hans befalinger hvis vi
[skal] motta lydighetens velsignelser.9

Jo mer vi retter oss etter Guds befalinger, desto sikrere vil vi
bli på at Gud er vår venn, at han våker over oss og at hans Sønn
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Jesus er vår talsmann hos Faderen, at han er midt blant dette
folk, og at han vil kjempe for sine helliges rettigheter og vil
parere ethvert våpen som rettes mot Sion.10

Vi skulle innprente i våre barn de onde konsekvensene av å
begå synd eller av å bryte noen av Guds lover. Vi skulle få dem
til å forstå at de ved å gjøre det som er galt, vil oppleve sorg og
vanskeligheter som de lett kan unnslippe ved å gjøre det rette.
De skulle lære dette prinsipp ved forskrift uten å måtte erfare
sorg og plager ved at de gjør noe galt.11

Jeg har aldri begått en synd i denne kirke og dette rike uten at
den har kostet meg tusen ganger mer enn den var verdt. Vi kan
ikke synde ustraffet. Vi kan ikke neglisjere råd ustraffet og uten at
det medfører sorg.12

Brødre og søstre, søk Gud. Be til ham på deres lønnlige ste-
der, og vend dere ikke bort fra rettferdighet og sannhet. Det er
intet å vinne ved å gjøre det, men alt å tape.13

De som ikke vil vandre ifølge det lys de har, må før eller siden
oppleve stor sorg. De opplever ikke den glede og lykke og frelse
som den som adlyder Guds bud og alltid gjør det som er rett. De
ugudelige lever alltid i frykt. Det er ikke noe ansporende for en
mann eller kvinne å begå synd. Det er ingen lønnsom geskjeft. Det
er bedre for oss å tjene Herren, for de som tjener Herren morgen,
middag og kveld, er lykkelige enten de er rike eller fattige.14

Vi kan stille alle folk, nasjoner, riker eller generasjoner spørs-
målet, og de vil fortelle at de søker lykke, men hvordan søker de
den? Ta størstedelen av menneskeheten som eksempel – hvor-
dan søker de lykke? Ved å tjene djevelen så fort de kan, og nes-
ten den eller det siste menneskenes barn tilber, og den siste hvis
lover de ønsker å holde, er himmelens Guds lover. De vil ikke
tilbe Gud eller ære hans navn, heller ikke holde hans lover, men
de misbruker hans navn dag etter dag, og nesten hele verden
søker lykke ved å begå synd, bryte Guds lov og misbruke hans
navn og forkaste den eneste kilde til lykke.

Hvis vi virkelig forsto at vi ikke kan finne lykke ved å vandre
på syndens veier og bryte Guds lover, ville vi se hvor tåpelig det
er. Hver mann og kvinne ville se at for å finne lykke skulle vi gå
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i gang og utføre rettferdige gjerninger og gjøre vår himmelske
Faders vilje, for fra hans hånd vil vi motta all den lykke, velsig-
nelse, herlighet, frelse, opphøyelse og det evige liv som vi kan
motta enten i tid eller evighet.15

La oss være trofaste og pryde oss selv med evangeliets dyder.
Det er intet å vinne ved å gjøre det som er galt. Løgn, tyveri,
banning, drukkenskap, baktalelse og fornektelse av Herren Jesus
Kristus fører til sorg og anger. Dette forsimpler mennesket som
er skapt i Guds bilde. Men å gjøre rett, å adlyde Guds bud, å være
kjærlig og vennlig bringer glede og fred og Den hellige ånd og til
slutt opphøyelse i vår Faders rike.16

Vi vil få en evig belønning ifølge den lov vi velger
å holde under vårt korte opphold på jorden

Velsigne dere, vårt liv her varer bare noen dager, men på den
andre siden av sløret skal vi leve evig, vi skal leve og være til like
lenge som vår Skaper er til, og vår evige fremtid avhenger av hvor-
dan vi bruker vårt korte liv her i kjødet.17

Når vi virkelig forstår at vår fremtid – vår fremtidige lykke, opp-
høyelse og herlighet eller vår fremtidige elendighet, fornedrelse
og sorg – avhenger av den korte tid vi tilbringer i denne verden,
kan jeg si at det ikke er til fordel for noe menneske under him-
melen å bruke tiden på å gjøre gale ting… Hvis et menneske
noensinne oppnår velsignelser fra noen kilde, må det være fra
Herren, for djevelen har ikke anlegg for å velsigne og vil ikke vel-
signe menneskenes barn. Men han arbeider for å føre dem bort
fra rettferdighetens og sannhetens veier.18

Himmelens Gud, som skapte denne jord og satte sine barn på
den, ga dem en lov hvorved de kan bli opphøyet og frelst i et her-
lighetsrike. For alle riker er gitt en lov, og alt styres ved lov i hele
universet. Uansett hvilken lov man holder, blir man bevart ved
den loven, og man mottar den belønning som loven garanterer
[se L&p 130:21-21]. Det er Guds vilje at alle hans barn skulle
adlyde den høyeste lov, så de kan motta den høyeste herlighet
som er bestemt for alle udødelige. Men Gud har gitt alle sine barn
handlefrihet, de kan velge hvilken lov de vil holde.19
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«De som tjener Herren morgen, middag og kveld,
er lykkelige enten de er rike eller fattige.»
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Intet menneske vil motta celestial herlighet med mindre han
retter seg etter en celestial lov. Intet menneske vil motta terres-
trial herlighet med mindre han retter seg etter en terrestrial lov,
og intet menneske vil motta telestial herlighet med mindre han
retter seg etter en telestial lov [se L&p 88:19-33]. Det er stor for-
skjell mellom solens lys midt på dagen og stjernenes skinn om
natten. Men denne forskjellen er ikke noe større enn forskjellen
mellom herligheten i de forskjellige deler av Guds rike.20

Herren har åpenbart den celestiale lov for oss, det vil si at han
har gitt oss Jesu Kristi evangeliums fylde og kunnskap om det
evige livs prinsipper...

Hvis vi skulle tre inn i den celestiale verden, ville vi bli påvir-
ket av den ånd som råder der, og alltid ha de prinsipper klart for
oss som vi skulle styres ved. Vi må ha den samme ånd og de
samme prinsipper i denne verden, og vi må rette oss etter en
celestial lov her og være forenet i det prinsipp som forener Guds
folk som bor i hans nærhet, for å oppnå den samme herlighet
som de gleder seg over.

Disse prinsipper blir forkynt for oss fra dag til dag, og vi må
lære å følge dem, og vi må legge til side vår selviskhet og alle feil-
aktige prinsipper.21

Det vil lønne seg for menneskene å gjøre rett, og de vil sørge
og angre bittert hvis de i denne eller en annen generasjon på
noen måte motarbeider Gud eller hans verk… Hvis menneskene
gjør rett, er tapre i Jesu Kristi vitnesbyrd, adlyder evangeliet og
holder sine pakter, vil de få adgang til Guds og Lammets nærhet
når de går over til den andre siden av sløret. Fordi de har holdt
en celestial lov, går de inn til celestial herlighet, de blir bevart
ved denne lov, og de tar del i denne herlighet gjennom evighe-
tens endeløse tidsaldre. Det lønner seg for ethvert menneske
under himmelen å adlyde og være trofast mot Guds lov de få
dagene han er i kjødet.22

Vi skulle undersøke vårt eget hjerte og straks bestemme oss for
at vi vil gjøre rettferdige gjerninger, ære vår Fader i himmelen,
gjøre vår plikt mot Gud og mennesker, være trofaste og bygge opp
Guds rike. Da vil vi forstå at for å oppnå lykke og tilfredsstille den
udødelige sjel i en fylde av herlighet, må menneskene adlyde en
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celestial lov og bli levendegjort ved en del av Guds celestiale ånd.
Vi vil også forstå at å begå synd, bryte Guds lov og misbruke hans
navn vil bringe sorg og elendighet, og det vil føre til både timelig
og åndelig død. Hvis vi vandrer på urettferdighetens stier, gjør vi
Den hellige ånd og våre brødre bedrøvet og skader oss selv.23

Livets vei er merket opp, og hvis vi lar være å gå på den, er det
intet annet enn døden [som] stirrer oss inn i ansiktet. La oss stanse
opp og tenke et øyeblikk – la oss se om det er best for oss å motta
liv eller død… Dere har hørt tydelige sannheter, og de har blitt uttalt
ved Den hellige ånds kraft og ved Jesu Kristi vitnesbyrd, og nå er
tiden inne til at dere må avgjøre hvem dere vil tjene.24

Deres fremtidige velsignelser, deres fremtidige opphøyelse og
herlighet vil i all evighet avhenge av den kurs dere følger her.
Veien som fører til evig liv, ligger klar foran dere… Det gjenstår
for dere å vandre på den.25

Gud plasserer frelse innen vår rekkevidde og gir oss
enkle prinsipper for adferd og styrke til å følge dem

Frelse, evig liv og en del i den første oppstandelse er innen
din rekkevidde. Alle velsignelser som Gud har lovet noe folk som
noensinne har levd på jorden, blir faktisk tilbudt deg og er innen
din rekkevidde i den grad du gjør din plikt.26

De siste-dagers-hellige blir gitt all hjelp. Deres sti ligger klar og
innbydende foran dem.27

Det er bare en rett vei, og den går rett frem. Prinsippene og
reglene som leder deg på veien, er enkle og lette å forstå. Dette
er stien vi skal vandre på, og jeg mener vi er storlig velsignet som
har lært den sanne vei å kjenne.28

Hva enn Herren krever av oss, krever han ikke noe av oss som vi
ikke kan utrette. Vi kan adlyde hans bud ifølge den stilling vi har og
de midler vi er i besittelse av. Det er ingen mann eller kvinne som
er så fattig at han eller hun ikke kan adlyde evangeliet. De kan bli
døpt til sine synders forlatelse, og hvis de holder Herrens bud, vil
han gi dem kraft og midler til å oppfylle det som kreves av dem.29

Jeg ber om at vi må følge den kurs som vil gjøre oss fornøyd
med vår opptegnelse når vi kommer på den andre siden av sløret.



207

KA P I T T E L  2 0

Vi vil finne vår historie og vår opptegnelse der i det store bibliotek
i vår Guds celestiale rike, og vi vil vite hva vi har gjort i dette livet.
Hvis vi gjør noe som er galt, vil vi være bedrøvet for det. Vi skulle
omvende oss fra det som er galt, og prøve å gjøre det bedre. Jeg
ber om at Guds ånd må være med oss og rettlede og lede oss i vårt
arbeid inntil vi er ferdige her, slik at vi kan bli mottatt i Guds rike
når vi går bort. Vi vil fryde oss hvis vi gjør det rette, for våre øyne
har ikke sett, våre ører har ikke hørt, og det har aldri trengt inn i
menneskebarnas hjerte den herlighet som ligger foran Adams søn-
ner og døtre. Det er skjult for våre øyne i dag og vil aldri åpnes for
oss før vi trer inn i Guds og Lammets nærhet.30

Ingen mann eller kvinne som noensinne har levd på jorden og
har holdt Guds bud, vil skamme seg eller være lei for det når de
går inn i Guds nærhet.31

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les historien på s. 199-200. Hvilke prinsipper lå til grunn for
eldste Woodruffs svar til bror Benbow?

• Les det tredje avsnittet på s. 201. Hvorfor er det imot Guds
natur å «tvinge noen til himmelen» eller «øve press på sinnet»?
Hva gjør vår himmelske Fader for å oppmuntre oss til å velge
den veien som fører til evig liv?

• President Woodruff sa: «Alle vil få ifølge sitt arbeid» (s. 201).
Hva betyr dette for deg? Hvordan kan denne uttalelsen
påvirke våre avgjørelser?

• Hva er ifølge president Woodruff noen velsignelser som kom-
mer i dette livet når vi holder budene? Hva er noen konse-
kvenser som melder seg i dette livet når vi velger ikke å holde
budene? (Se s. 202-3.)

• Les det fjerde og femte avsnittet på s. 202. Hva koster synd oss?

• Hvordan påvirker våre daglige avgjørelser vår evige fremtid?
(Se s. 203-5, 207.) Hvorfor er det viktig å huske at dette livet
er kort sammenlignet med evighetene?
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• Hva ville du si til et familiemedlem eller en venn som søker
lykke uten å holde budene? Hvilke erfaringer kunne du for-
telle om for å hjelpe vedkommende?

• Hvorfor tror du at folk noen ganger føler at frelse er utenfor
deres rekkevidde? Les president Woodruffs læresetninger på s.
206-7. Hvilke av disse uttalelsene tror du ville være spesielt
beroligende for folk som føler dette?

• Hva kan foreldre gjøre for å respektere sine barns handlefri-
het, men likevel hjelpe dem å ta riktige avgjørelser?

Aktuelle skriftsteder: Josva 24:15; Jesaja 64:4; Kolosserbrevet
3:24-25; 1. Nephi 3:7; 2. Nephi 2:25-30; Alma 7:14-25; 41:10;
Helaman 14:30-31; L&p 130:20-21
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Hold trofast ut
prøvelser og motstand

Hvis vi er trofaste og lydige i prøvelser,
vil Herren styrke oss og bruke motgangen til å

hjelpe oss å forberede oss til celestial herlighet.

Fra Wilford Woodruffs liv

Vi er trygge så lenge vi gjør vår plikt,» sa president Wilford
Woodruff. «Uansett hvilke prøvelser eller vanskeligheter vi kan
bli kalt til å gjennomgå, vil Guds hånd være med oss og holde oss
oppe.»1 President Woodruff talte av erfaring om dette prinsippet.
Han utholdt religiøs og politisk forfølgelse, mobbangrep, mot-
stand mot misjonærarbeid, sykdom, familiemedlemmer og ven-
ner som døde, og hverdagslivets prøvelser. Men han reagerte på
slik motgang med tro istedenfor med fortvilelse og stolte på
Herrens løfter og fant styrke i sitt vitnesbyrd om evangeliet.

I november 1835 da Wilford Woodruff var på misjon i den syd-
lige del av USA, mottok han og hans reisekamerater Herrens vei-
ledning i en tid med prøvelser. Han skrev: «Mens vi var på reise
en kveld, … ble vi innhentet av en sterk storm og voldsomt regn.
Vi kom til en bekk som på grunn av regnet hadde vokst i den
grad at vi ikke kunne komme over uten at hestene måtte
svømme… Vi prøvde å finne bekkens utspring for å gå over der.
Men da vi forsøkte dette i mørket mens vinden raste og regnet
pisket, gikk vi oss vill i den tette skogen, i regnet og vinden, blant
bekker og nedfalne tretopper. Vi krysset bekker og elver nesten
tyve ganger… Men Herren var barmhjertig mot oss midt i våre
vanskeligheter, for mens vi famlet rundt i mørket med fare for å
drepe både oss selv og [våre] dyr ved å ri utfor bratte skrenter,
skinte plutselig et klart lys rundt oss og viste oss hvilken farlig

«
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I likhet med de tidlige siste-dagers-hellige står vi alle overfor prøvelser.
President Woodruff forkynte at Gud lar sine hellige bli prøvet «så de kan

vise sin integritet og kjenne beskaffenheten av den grunnvoll de bygger på.»
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situasjon vi var i, for vi befant oss på kanten av en dyp kløft. Lyset
fulgte oss til vi fant et hus og fant riktig vei.»2

President Woodruff sa om denne opplevelsen: «Vi frydet oss
og fortsatte videre, selv om mørket kom tilbake og regnet fort-
satte.»3 Denne uttalelsen er et eksempel på hans holdning til
livets vanskeligheter. Han gikk alltid videre og frydet seg over
Herrens velsignelser selv om noen prøvelser vedvarte.

Wilford Woodruffs læresetninger

Prøvelser og motgang gir oss erfaring og bidrar
til å forberede oss til celestial herlighet

Uten tvil har menn og kvinner mang en gang undret hvorfor
Gud noensinne plasserte menn og kvinner i en verden som
denne, hvorfor han lar sine barn gjennomgå sorg og lidelser her
på jorden. Herren har åpenbart noe for oss om dette, og vi har
lært nok om det til å vite at dette er nødvendig.4

Det synes åpenbart at det er Guds hensikt å la sine hellige bli
grundig prøvet og testet, så de kan vise sin integritet og kjenne
beskaffenheten av den grunnvoll de bygger på.5

Selv om vi noen ganger har og har hatt lyst til å klage fordi vi
opplever motgang, forfølgelse og lidelse, ønsker jeg likevel å si
til mine brødre og søstre at dette er Guds helliges arv… Jeg har
aldri lest at Guds folk i noen evangelieutdeling har opplevd livet,
som den sekteriske verden ville si, som bare en dans på roser,
uten motgang av noe slag... Vi har måttet gjennomgå prøvelser
mange ganger, og jeg tror ikke vi skulle klage, for hvis vi ikke
hadde noen prøvelser, ville vi neppe føle oss hjemme i den
andre verden sammen med profetene og apostlene som ble
gjennomsaget, korsfestet osv. for Guds ords og Jesu Kristi vit-
nesbyrds skyld.6

Det er umulig … for Guds hellige å arve et celestialt rike uten
at de blir prøvet for å se om de vil forbli lydige mot Herrens pak-
ter eller ikke.7

Jesus … steg ned under alt så han kunne heve seg over alt og
fatte alt. Ingen steg lenger ned enn verdens Frelser. Han ble født
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i en stall, svøpt og lagt i en krybbe. Derfra gikk veien til korset
gjennom lidelse blandet med blod til en nådens trone. I hele sitt
liv hadde han ingen jordiske eiendeler som det syntes verdt å
eie. Hele hans liv var preget av fattigdom, lidelse, smerte, plager,
arbeid, bønn, sorg og bedrøvelse inntil han oppga ånden på kor-
set. Likevel var han Guds førstefødte sønn og verdens Forløser.
Man kan spørre hvorfor Herren lot sin Sønn komme hit og leve
og dø som han gjorde. Når vi kommer til åndeverdenen og slø-
ret blir dratt til side, vil vi kanskje forstå hvorfor.

I Guds handlemåte med menneskene synes det som vi er født
for å ha smerte, lidelse, sorg og prøvelser. Gud har bestemt at
den menneskelige familie skal gjennomgå dette. Hvis vi bruker
denne prøvetiden riktig, vil erfaringene vi høster til slutt vise seg
å være en stor velsignelse for oss, og når vi mottar udødelighet
og evig liv, opphøyelse, riker, troner, fyrstedømmer og makter
med alle velsignelser som er forbundet med Kristi evangeliums
fylde, vil vi forstå og fatte hvorfor vi ble kalt til en vedvarende
kamp de få årene vi tilbragte i kjødet.8

Hva er det vi kan gjøre eller lide, sammenlignet med de mange
riker, troner og fyrstedømmer som Gud har åpenbart for oss?9

I krigen mellom mørke og lys
vil Herren og hans folk seire

Motstand mot Gud og hans Kristus, motstand mot lys og sann-
het har eksistert siden verdens begynnelse og til denne dag.
Dette er den krig som begynte i himmelen og som har pågått
gjennom alle tider og som vil fortsette helt til verdens ende, inn-
til han regjerer som har rett til å regjere, når han skal komme i
himmelens skyer med herlighet for å belønne enhver etter de
gjerninger som er gjort i legemet.10

Den krigslyst som tilkjennegis i denne tid, har eksistert i alle
tider når prestedømmet har vært på jorden. Det har alltid pågått
en kamp mellom lys og mørke, Gud og djevelen, hellig og syn-
der, riktige prinsipper og feilaktige læresetninger. Vi har selv en
kamp med de onde tilbøyeligheter i vår natur.11

Det er to krefter på jorden og blant jordens innbyggere –
Guds kraft og djevelens kraft. I vår historie har vi hatt noen svært
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spesielle erfaringer. Når Gud har hatt et folk på jorden – uansett
i hvilken tidsalder – har Lucifer, morgenrødens sønn, og de mil-
lioner falne ånder som ble kastet ut av himmelen, ført krig mot
Gud, mot Kristus, mot Guds verk og mot Guds folk. Og de nøler
ikke med å gjøre det i vår tid og generasjon. Når Herren har løf-
tet sin hånd for å utføre noe, har disse krefter gått inn for å kull-
kaste det.12

Vi må ikke bare kjempe mot mørkets krefter, de usynlige kref-
ter som omgir oss, men vi må kjempe mot svært mange ytre
omstendigheter og svært mange vanskeligheter som vi nødven-
digvis må støte på. Jo mer av dette vi må takle, desto mer skulle
vi bli stimulert til handling og til å arbeide av all vår kraft for
Herren for å opprette rettferdighet og sannhet og for å bygge
opp Guds verk og påse at hans navn blir holdt i ære på jorden.13

Da engelen overleverte [Mormons bok] til Joseph Smith, visste
djevelen at det var grunnlaget til et system som ville felle hans
rike. Den utdrivelse osv. som dette folk har gjennomgått, [har]
ikke vært en følge av at de har brutt loven – at de har vært mer
ugudelige enn andre – men det skjedde fordi de la grunnvollen
til Guds rike som skulle vokse og tilta … og berede veien for
Herren Jesu Kristi komme, han som er kongers Konge og herrers
Herre, som vil komme og regjere over hele jorden. Og alle andre
riker og presidenter og fyrster og deres undersåtter vil bli nødt til
å erkjenne at Jesus er Kristus. Det siste-dagers verk som vi repre-
senterer, vil binde djevelens makt som har dominert blant men-
neskenes barn… Derfor er det ikke underlig at djevelen blir
rasende og opphisser de ugudelige til å kjempe imot det. Herren
vil inspirere sine tjenere og gi dem evne til å opprettholde dette
rike på jorden. Han står ved roret. Jeg ville ikke gi meget for det
hvis ikke han var dets opphavsmann – det kunne ikke bestå uten
at han står imot den store styrke som kjemper imot det.14

Vi må bli klar over og føle vår plikt og kalle på Herren i ydmyk-
het og holde oss nær til ham. Våre øyne vil bli åpnet, slik tilfellet
var med den unge mannen, oldtidsprofeten Elisas tjener, og vi
vil se at det er flere som er med oss enn imot oss [se
2. Kongebok 6:8-17], og at motstanden bare tjener til å frem-
skynde oppfyllelsen av Guds hensikter. Sett din lit til Gud, stol
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«[Jesus Kristus] ble født i en stall, svøpt og lagt i en krybbe. Derfra gikk
veien til korset gjennom lidelse blandet med blod til en nådens trone.»

på hans løfter og lev opp til det lys og den kunnskap du har. Da
vil alt bli vel med deg enten du lever eller dør.15

Herren våker over oss i trengselstider og styrker
oss i forhold til vår tro, ydmykhet og lydighet

Vi har visselig aldri gjennomgått mer enn Frelseren, heller
ikke like meget. Men gjennom hele sitt liv forble han sann og tro-
fast mot sin Fader og sitt kall som verdens Frelser. Han ba meget,
og han sørget over verdens synder. I dag er han i vår midte. Han
er vår talsmann hos Faderen [se L&p 29:5]. Han våker over oss,
og han vil gjøre alt han kan for vår frelse.16

Vi har blitt forfulgt, vi har blitt plaget, og vi har gjennomgått
alvorlige prøvelser i livet. Men Herren har ført oss gjennom alt
dette.17

Katastrofer og uro øker i omfang på jorden, og det er en
mening med dette. Husk dette, og overvei disse saker. Hvis du
gjør din plikt og jeg gjør min, vil vi være beskyttet og komme
gjennom vanskelighetene i fred og trygghet.18
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Det krever selvstendighet, ærlighet, tro på Gud og en fast
karakter å leve som en siste-dagers-hellig i en misbilligende ver-
den og midt oppe i prøvelser og vanskeligheter og forfølgelse.19

Daniel var beredt til å gå inn i løvehulen. De tre hebreerbarna
[Sadrak, Mesak og Abed-Nego] var ikke redd for det som ventet
dem. Apostlene holdt tappert fast ved sannheten og vek ikke til-
bake for døden for sannhetens skyld. Hvorfor kunne disse menn
og andre under lignende forhold holde fast ved sin overbevis-
ning uten å vakle? For det første fordi de hadde sannheten og
kjente den selv. For det annet fordi Den hellige ånd, Trøsteren,
styrket dem slik bare denne kraft kan i alle trengsler som Guds
folk må gjennomgå. Og slik er det i dag.20

Jeg har ofte tenkt at jeg aldri har sett dette folk lykkeligere enn
i tider med den største fattigdom, med fordrivelse og plager for
Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Guds ånd har vært med dem,
og i deres ydmykhet og lidelser har Den hellige ånd, Trøsteren,
vært deres konstante ledsager, og de har blitt fylt med glede og
trøst og har frydet seg for Herren over alle disse ting. De ville ikke
ha følt det slik hvis de ikke hadde forsøkt å holde Herrens bud.21

Vi må omvende oss og ydmyke oss for Herren vår Gud, så vi
kan få Den hellige ånd og i større grad glede oss over at denne
forbereder oss til det som ligger foran oss.22

Jeg ønsker å bære mitt vitnesbyrd for de siste-dagers-hellige.
Gud er med dette folk. Han staker ut vår kurs og vil fortsette å
gjøre så hvis vi bare vil lytte til hans røst, og han vil fortsette å
vise oss tilstrekkelig nåde til å motstå prøvelser og trengsler.
Herren har vært barmhjertig mot sitt folk i enhver tidsalder. Men
som Kristus led, som apostlene led – noen av dem endog til
døden – for Jesu vitnesbyrds skyld, slik har de siste-dagers-hel-
lige lidd, og noen av dem har også beseglet sitt vitnesbyrd med
sitt blod. De har blitt kalt til å gjennomgå alvorlige vanskelighe-
ter for evangeliets skyld, men det har aldri blitt krevet av oss å
utholde mer enn vi er i stand til, og det vil heller aldri skje så
lenge vi følger himmelens råd.23

Guds hånd er utstrakt for å frelse dette folk, og uansett hvor
mørke skyene kan synes, uansett hvor stor forfølgelsen,
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undertrykkelsen og motstanden kan bli mot dette verk, har
Herren helt fra dets begynnelse av og til denne dag våket over
dets interesser, og han har støttet og bevart det og vil fortsette
å gjøre så helt til siste slutt, til Sion står opp og ifører seg sine
skjønne klær og alle de store begivenheter i de siste dager er
fullført.24

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les historien på s. 209-11. Hva lærer du av denne historien?

• Mange lurer på hvorfor Gud lar sine barn «gjennomgå sorg og
lidelser» (s. 211). Hvordan besvarte president Woodruff dette
spørsmålet? (Se s. 211-12.)

• Hvorfor var det nødvendig for Jesus å lide? (Se s. 212, se også
Alma 7:11-12, L&p 88:6.) Hvordan reagerte han på motstand?
(Se s. 214.) Hvordan kan vi følge hans eksempel?

• President Woodruff forkynte at krigen mellom lys og mørke
«har pågått gjennom alle tider» (s. 212). Hvordan ser du at
denne krigen fortsetter i dag? Hva kan vi gjøre for å forsvare
oss selv og vår familie i denne kampen? (Se s. 213-15.)

• Hvordan har du blitt «stimulert til handling» (s. 213) på grunn
av prøvelser?

• Les 2. Kongebok 6:8-17. Hva gjør inntrykk på deg i denne his-
torien? Hva lærte president Woodruff oss da han henviste til
denne beretningen? (Se s. 213-14.)

• Hvordan hjelper Herren oss å takle våre prøvelser? (Se s. 214-
15, se også Mosiah 24:13-16.) Hva må vi gjøre for å motta den
trøst og styrke Herren tilbyr? Hvordan har Herren hjulpet deg
å tåle motgang?

Aktuelle skriftsteder: 2. Nephi 2:11-24; Alma 36:3; L&p 58:2-5;
101:1-5; 121:7-8, 29; 122:5-9
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«Alle skulle gjøre det til en æressak å produsere og ikke bare konsumere.»
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Timelig og åndelig arbeid
«går hånd i hånd»

I våre anstrengelser for å styrke
vår familie og bygge opp Guds rike på jorden

må vi arbeide både timelig og åndelig.

Fra Wilford Woodruffs liv

I Kirkens tidligste tid formante profeter og apostler hyppig fol-
ket til å gjøre sin del for å bygge opp Guds rike. Dette krevde
både åndelig og fysisk arbeid. I tillegg til å be, studere Skriftene
og forkynne evangeliet bygget de hellige boliger og byer, opp-
rettet offentlige skoler, dyrket og vannet hard jord og fraktet gra-
nitt fra fjellene for å bygge Salt Lake tempel. I 1857, ti år etter at
de siste-dagers-hellige pionerer først kom til Saltsjødalen, sa eld-
ste Wilford Woodruff: «Hvis vi setter i gang og bygger opp Guds
rike istedenfor oss selv, spiller det ingen rolle hvordan vi gjør
det, om vi gjør det ved å bygge en kanal eller et tempel, forkynne
evangeliet, dyrke jorden eller noe annet… Vi vil oppdage at
Herren vil hjelpe og støtte oss og gi oss sin kraft og hjelpe oss i
alt vi må gjøre.»1

De som kjente president Woodruff, visste at han ikke bare
snakket om verdien av hardt arbeid – han anvendte prinsippet i
sitt liv. I tillegg til å foredle sine kall i prestedømmet var han flit-
tig i fysisk arbeid, selv i høy alder. Andrew Jenson, en siste-
dagers-hellig historiker, skrev: «Hans flid var så iøynefallende at
da han var nitti år og et av hans barnebarn overgikk ham litt i å
luke grønnsaker i kjøkkenhagen, var han tydelig forlegen og sa:
“Det er første gang i mitt liv at et av mine barn noensinne har
overgått meg i luking.”»2

K A P I T T E L  2 2
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En samtidig av president Woodruff bemerket: «Han elsket
arbeid, ikke bare for arbeidets skyld, men fordi det var forbun-
det med en guddommelig befaling. For ham var det heller ikke
bare et middel til å komme seg frem i verden, til å skaffe flere
bekvemmeligheter og mer komfort for seg selv og dem som var
avhengige av ham. For ham var det en velsignelse, et privilegium,
en anledning som han alltid benyttet seg av så snart hans kall til-
lot det… Å svette var en like stor guddommelig befaling som å
be, og i sitt liv var han i høyeste grad et eksempel på det enkle
kristne liv som bidrar til menneskers fysiske, mentale og moral-
ske ve og vel. Han trodde oppriktig at fysisk slit var overordent-
lig viktig. Han elsket det og gledet seg over det.»3

Wilford Woodruffs læresetninger

Når vi bygger opp Guds rike, har
vi timelige plikter vi må utføre

Vår president [Brigham Young] har ofte fortalt oss at vi ikke
kan skille det timelige fra det åndelige, men at dette må gå hånd
i hånd. Slik er det, og slik må vi arbeide når det gjelder å bygge
opp Guds kirke og rike.4

Noen har vært av den oppfatning at denne kirkes president-
skap og De tolv apostler ikke skulle ha noe med timelige saker å
gjøre. Vi ville være i dårlig forfatning hvis vi ikke tok oss av time-
lige saker.5

Vi bygger opp Guds rike i bokstavelig forstand på jorden, og
vi har timelige plikter å utføre. Vi bebor fysiske legemer, vi spiser
fysisk mat, vi bygger fysiske hus, vi aler opp fysisk kveg og fysisk
hvete. Vi kjemper med fysisk ugress og med fysiske fiender i vårt
jordsmonn, og alt dette medfører naturligvis at det er nødvendig
å ta seg av og utføre mange fysiske og slitsomme oppgaver, og de
er selvfølgelig inkludert i vår religion.6

Vi kan ikke bygge opp Sion sittende på en trestubbe og synge
oss til evigvarende lykksalighet. Vi må dyrke jorden, hente stener
og elementer ut fra fjellene og oppføre templer til Den høyeste
Gud. Og dette fysiske arbeid krever himmelens Gud av oss i like
stor grad som han krevet at Kristus skulle dø for å forløse verden,
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eller i like stor grad som Frelseren krevet at Peter, Jakob og
Johannes skulle gå ut og forkynne evangeliet til jordens nasjoner.
Dette er den store evangelieutdeling da Guds Sion må bygges
opp, og vi siste-dagers-hellige må bygge det.7

I timelige saker skulle vi ønske Herrens
og hans tjeneres råd velkommen

Fra dette verks begynnelse til nåværende tid har det vært van-
skeligere for Guds tjenere å få folket beredt åndelig til å la
Herren styre og kontrollere dem med hensyn til deres fysiske
arbeid og midler enn i saker som angår deres evige frelse…

Det er noe underlig ved dette, men jeg tror at det sannsynlig-
vis er en konsekvens av den stilling vi befinner oss i. Det er et
slør mellom menneskene og det evige. Hvis dette sløret ble tatt
bort og vi var i stand til å se det evige slik det er for Herren, ville
intet menneske bli fristet av gull, sølv eller denne verdens gods,
og ingen ville på grunn av verdens gods og gull være uvillige til
å la Herren styre seg. Men her har vi handlefrihet, og vi befinner
oss i en prøvetid, og det er et slør mellom oss og det som er av
evig natur, mellom oss og vår himmelske Fader og åndeverde-
nen. Herren vår Gud har en vis og betimelig hensikt med dette
– han vil prøve menneskenes barn og se om de vil rette seg etter
hans lov eller ikke i den situasjon de er plassert i her. Siste-
dagers-hellige, overvei disse tingene. Vi har av hele vårt hjerte
vært villige til å la Joseph Smith, president Young og folkets
ledere råde og rettlede oss med hensyn til våre evige interesser.
Velsignelsene som er beseglet på oss ved deres myndighet, strek-
ker seg til den andre siden av sløret og er i kraft etter døden, og
de påvirker vår fremtid inn i evighetens uendelige tidsaldre.

På Abrahams, Isaks og Jakobs tid, på Jesu og apostlenes tid
fikk mennesker velsignelser beseglet på seg, riker, troner, fyrste-
dømmer og makter, med alle velsignelser som tilhører den nye
og evige pakt. Man kan spørre: Er disse evige velsignelser av
interesse for oss? Det er de, eller det skulle de være. Er disse vel-
signelser verdt vår jordiske rikdom, enten vi har lite eller meget?
Er frelse, er evig liv verdt et par okser, et hus, noen mål jord eller
noe vi eier her på jorden? Hvis så er, bør vi sannelig være like
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rede til å la Herren styre og kontrollere oss i alt vårt fysiske
arbeid som i vårt åndelige.

Dessuten, når en mann dør, kan han ikke ta med seg sitt kveg,
sine hester, hus eller landeiendommer. Han går i graven, alt
kjøds hvilested. Ingen unnslipper dette, dødens lov gjelder alle.
Alle dør i Adam, mens alle blir gjort levende i Kristus [se
1. Korinterbrev 15:22]. Alle forstår vi at døden har kommet til
alle mennesker, men … ingen av oss vet når det blir vår tur, selv
om vi vet at det ikke vil gå lang tid før vi vil bli kalt til å følge
generasjonene som har gått før oss. Når vi tenker over dette,
mener jeg vi alle skulle være villige til å la Herren lede oss i
timelige saker.8

Livsførsel som gjenspeiler evangeliet, inkluderer åndelig
og timelig utdannelse kombinert med ærlig arbeid

Det er et ordspråk eller ordtak som jeg har hørt ganske mange
ganger og som jeg synes er ganske vektig, og det lyder:
«Sannheten er mektig og vil seire.» Jeg mener dette har blitt til-
kjennegitt i enhver situasjon der sannhet har blitt brukt enten på
det timelige eller åndelige, på nasjoner eller familier eller enkelt-
personer, på verden eller på Guds rike.9

Oppbyggingen av Guds Sion i disse siste dager omfatter, for å
si som sant er, alt som vi er engasjert i, både timelig og åndelig.
Vi kan ikke omtale noe emne som er rettmessig og lovlig i Guds
og menneskers øyne som ikke er innbefattet i vår religion. Jesu
Kristi evangelium som vi har akseptert og som vi forkynner,
inkluderer all sannhet og alle rettmessige kall og stillinger som
mennesker har.10

Våre barn skulle ikke forsømmes. De skulle få riktig utdan-
nelse både i åndelige og timelige ting. Det er den beste arv for-
eldre kan gi sine barn.11

Etter hvert som sansen for det som kan kalles boklig lærdom,
øker, skulle ikke fysisk arbeid forsømmes. Utdannelse av sinnet
og opplæring av legemet skulle gå hånd i hånd. En dyktig hjerne
skulle forenes med en dyktig hånd. Kroppsarbeid skulle respek-
teres blant oss og alltid betraktes som hederlig. Den tendens
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«God utdannelse for Sions ungdom 
er et emne av største betydning.»

som er altfor vanlig nå, at unge menn får en overfladisk utdan-
nelse og så mener at de er uegnet til mekaniske eller andre
fysiske yrker, er en tendens vi ikke skulle la utvikle seg blant
oss... Alle skulle gjøre det til en æressak å produsere og ikke bare
konsumere. Våre barn skulle lære å være selvhjulpne ved egen
flid og egne ferdigheter, og ikke bare det, de skulle også lære å
hjelpe andre og at å gjøre det ved ærlig arbeid er et av de mest
hederlige midler som Gud har gitt sine barn her på jorden. God
utdannelse for Sions ungdom er et emne av største betydning.12

Når det gjelder vår økonomi, skulle vi
forsørge vår familie, etterleve tiendeloven, være

generøse med våre midler og unngå gjeld

Hva våre timelige saker angår, må vi arbeide og forsørge oss
selv.13

Når det gjelder rikdom og velstand, ønsker jeg ikke dette hvis
det vil fordømme meg. Jeg ville like å ha nok til å gi min [fami-
lie] klær, sko og mat og gjøre det komfortabelt for dem, hvis jeg
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Tiende er en lov «som er gitt for å 
opphøye oss og gjøre oss godt».

kan gjøre dette ærlig overfor Herren. Men jeg ville heller at jeg
selv og de skulle leve i fattigdom fremfor å leve i velstand og så
bli ødelagt. Rikdom er farlig hvis vi ikke kan bruke den slik at
den ikke ødelegger oss. Hvis vi ikke kan bruke den til Guds ære
og til å bygge opp hans rike, er det bedre å være uten.14

Noen har betraktet tiendeloven som en slags skatt og byrde
som er pålagt dem, men hvem er den for? Vår tiende, vårt arbeid
og alt vi gjør i Guds rike, hvem er alt for? … Vår tiende, vårt
arbeid, våre gjerninger er ikke for Den allmektiges opphøyelse,
men for vår… La oss forstå dette slik det er, så vil det gå oss vel.
Å betale tiende, å adlyde enhver lov som er gitt for å opphøye oss
og gjøre oss godt, er alt sammen til vårt eget gagn og til våre
barns gagn. Det er ikke til noen spesiell nytte for Herren, bare at
han finner behag i sine barns trofasthet og ønsker å se dem van-
dre på stien som fører til frelse og evig liv.15

Vi kan bare se oss omkring for å bli overbevist om … at de
som er generøse og bidrar til Guds verk, blir begunstiget av
Herren. Oldtidens Israel erfarte dette, og det er også vår erfa-
ring. Men det er for meget likegyldighet når det gjelder frivillige
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donasjoner, til tross for alle de dyrebare løfter som er forbundet
med dem. De hellige skulle bli minnet om forpliktelsen som
påhviler dem. Våre barn skulle også bli undervist om denne
plikt, så det kan bli en vane hos dem å være punktlige i disse
saker. De som strengt har rettet seg etter disse kravene, kan vitne
om den store glede og de mange belønninger de har mottatt
som følge av dette.

Denne lov om å være gavmild viser seg å være et av sikker-
hetstiltakene Herren har iverksatt for at dette folk skal unngå de
onde følger av å være i besittelse av rikdom. Han har fortalt oss
at det tilfaller ham å gi jordens rikdommer, men han har advart
oss og bedt oss vokte oss for stolthet, så vi ikke blir som nephit-
tene i fordums tid [L&p 38:39]. Vi vet hvilken ødeleggelse det
forårsaket for dem, og vi skulle ta enhver forholdsregel for å hin-
dre at rikdom får en katastrofal virkning på oss. Mange kan
utholde fattigdom og være ydmyke og leve nær til Herren, [men]
kan ikke tåle rikdom. De blir oppløftet i stolthet og blir begjær-
lige og glemmer sin Gud. Men de som alltid husker Herrens
læresetninger angående jorden og dens innbyggere, og som
bidrar av midlene Herren gir dem, for å hjelpe de fattige og for
å fremme Guds verk, legger bånd på seg selv og gir Satan min-
dre makt til å lede dem bort.16

Vi føler at vi skal advare de siste-dagers-hellige mot den dårlige
vane å stifte gjeld og påta seg forpliktelser som ofte pålegger dem
større byrder enn de kan bære, og fører til tap av hjem og andre
eiendeler. Vi vet at det for tiden er vanlig å benytte kreditt så langt
det er mulig… Dette er et stort onde som vi, som et folk og som
enkeltpersoner, omhyggelig skulle sky. Så langt som mulig skulle
vi handle ifølge prinsippet om å betale for det vi kjøper, og våre
behov skulle tilpasses så de er innenfor grensen for våre midler.
Tilbøyelighet til å spekulere og ta sjansen på vågestykker av et
eller annet slag skulle undertrykkes… Vær tilfreds med moderat
inntekt, og bli ikke villedet av illusoriske håp om å erverve deg
rikdom. Husk en vis manns utsagn: «Men den som løper etter å
bli rik, han blir ikke ustraffet» [se Ordspr. 28:20]. La også våre
barn lære gode økonomiske vaner og ikke henfalle til ønsker som
de ikke kan oppfylle uten å sette seg i gjeld.17
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I alt vi gjør må vi først søke Guds rike

Det er et svært vanlig ønske hos dette folk å bli rik og arbeide
for seg selv istedenfor for Guds rike. Men hvilken nytte vil du
eller jeg ha av å gi avkall på bønn og sette i gang og bli rik? Hva
vil det gagne et menneske å vinne hele verden og tape sin sjel?
Ikke meget. Hva vil et menneske gi til vederlag for sin sjel når det
kommer [til] den andre siden av sløret? [Se Markus 8:36-37.]

Jeg forundrer meg meget over hvor liten interesse jordens
innbyggere generelt viser for sin fremtidige tilstand. Det finnes
ikke en person her i dag som ikke skal leve på den andre siden
av sløret så lenge som sin Skaper – til evighetens uendelige tids-
aldre, og den evige fremtiden til enhver person avhenger av
hvordan de få korte årene av livet i kjødet brukes. Jeg spør i
Herrens navn: Hvilken verdi har popularitet for deg eller meg?
Hva er gull eller sølv eller denne verdens gods for noen av oss
utover det å gjøre oss i stand til å skaffe oss det vi trenger å spise,
drikke og kle oss med og det vi trenger for å bygge opp Guds
rike? Og om vi slutter å be og blir besatt av å skaffe oss verdens
rikdom, er dette den aller største tåpelighet og dumhet.

Når vi ser hvordan enkelte oppfører seg, skulle vi tro at de
skal leve her for alltid, og at deres evige fremtid avhenger av hvor
mange penger de har. Jeg spør av og til de siste-dagers-hellige
om hvor meget vi hadde da vi kom hit? Hvor meget hadde vi
med oss, og hvor kom det fra? … Jeg tror ingen av oss ble født
på hesteryggen eller i en vogn, eller at vi hadde med oss jernba-
neaksjer og kveg og hus, men vi ble født nakne som Job, og jeg
tror vi skal forlate jorden like nakne som han gjorde [se Job
1:20-21]. Hva betyr så denne verdens rikdom for oss siden den
skulle forårsake at vi ikke oppnår frelse? Jeg sier la meg heller
være fattig alle mine levedager fremfor dette. Hvis rikdom skal
fordømme meg og frata meg herligheten jeg har håp om når jeg
holder Guds bud, ber jeg til Gud om at jeg aldri må komme i
besittelse av rikdom.

Gud har denne verdens rikdom i sine hender. Gullet og søl-
vet, kveget og jorden tilhører ham, og han gir til hvem han vil.
Da Kristus var på berget, viste Lucifer, djevelen, ham hele ver-
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dens herlighet og tilbød å gi alt til ham hvis han ville falle ned og
tilbe ham [se Matteus 4:8-9]. Men vet du at den stakkars djeve-
len ikke eide en eneste fot land i hele verden, og at han ikke
engang hadde et legeme, eller tabernakel? Jorden er Herrens fot-
skammel, og hvis vi noensinne får noe av den til eget bruk, er det
Herren som gir oss det. Vi bør være like så trofaste mot vår reli-
gion om vi hadde ti tusen millioner dollar som hvis vi ikke hadde
noen i det hele tatt. Evig liv er det vi trakter etter eller bør trakte
etter, og det skulle være vårt fremste mål, uansett hvordan våre
omstendigheter eller vår situasjon er i livet…

Jeg har snakket om å erverve seg rikdom. Jeg finner ingen feil
ved rikdom. Gullet og sølvet er Herrens. Vi ønsker at hus skal
[bygges], og vi må dyrke jorden. Dette er i orden. Jeg finner ingen
feil ved at en mann blir rik. Jeg finner feil ved at vi selger Guds
rike, vår førstefødselsrett, selger evangeliet og berøver oss selv for
evig liv for å tilfredsstille kjødets appetitt, livets forfengelighet og
verdens moter, og går helt opp i dette.18

Jeg henviser til Jesu Kristi ord som han uttalte til sine tilheng-
ere: «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få
alt dette i tillegg!» [Se Matteus 6:33.] Jeg vil si dere, brødre og
søstre, vi kan prøve det alle våre levedager, vi kan prøve hver vei
og ethvert prinsipp i denne verden, men vi som siste-dagers-hel-
lige kan ikke lykkes ved noen annen fremgangsmåte enn ved
først å søke himmelens rike og dets rettferdighet. Når vi gjør
dette, vil enhver velsignelse, alt som er godt, enhver opphøyelse,
gave, nådegave, ethvert ønske og alt som et godt menneske kan
ønske seg som er nyttig og godt i tid og evighet, bli gitt oss.

Svært mange har prøvd å søke lykke uten først å søke himme-
lens rike, … men de har alltid oppdaget at de har arbeidet i mot-
bakke, og det vil også vi hvis vi prøver det.19

Vi sikter høyt. Vårt mål er en plass i Guds celestiale rike, å
oppnå evig liv, den største av alle Guds gaver til menneskene. All
verdens ære, herlighet og rikdom skulle reduseres til ubetyde-
lighet i vårt sinn sammenlignet med en arv i Guds og Lammets
nærhet, sammen med alle profetene, apostlene og de hellige,
inkludert vår fars hus. Det første er flyktig og forgår snart, mens
det andre varer for evig.20
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Hva gjorde president Wilford Woodruff for å følge prinsippene
i dette kapitlet? (Se s. 219, 221.)

• Hvorfor kan vi ikke «skille det timelige fra det åndelige»? (Se
s. 221-22, se også L&p 29:34-35.) Hvordan kan vi anvende
denne sannheten i vårt daglige liv? I vår tjeneste i Kirken?

• President Woodruff sa at mange ikke følger Herrens råd i
timelige saker. Hvorfor tror du det er slik? (Se s. 222-23.)
Hvilken rettledning har Kirkens nåværende president gitt om
timelige saker?

• Les siste avsnitt på s. 222. Hvilken nytte har vi av fysisk
arbeid? Hva tror du det betyr å «produsere og ikke bare kon-
sumere»?

• Hvilke advarsler ga president Woodruff om penger? (Se
s. 224-25.) Hvilke råd ga han om gjeld og kreditt? Hva kan vi
gjøre for å bevare et riktig perspektiv?

• Hvordan er tiende og offergaver «til vårt eget gagn og til våre
barns gagn»? (Se s. 224.)

• Hva betyr Frelserens læresetning i Matteus 6:33 for deg? (Se s.
226-27.)

• Se gjennom kapitlet for å finne prinsipper som foreldre skulle
lære sine barn. Nevn noen konkrete ting som foreldre kan
gjøre sammen med sine barn for å undervise om disse prin-
sippene. Hvilke erfaringer har du hatt i forbindelse med å lære
og undervise om disse prinsippene?

Aktuelle skriftsteder: Malaki 3:8-11; Matteus 6:19-21; Jakobs brev
2:14-26; Jakobs bok 2:12-19; L&p 42:42; 58:26-28
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President Wilford Woodruff understreket behovet for
enhet og sammenlignet Kirkens og familiens ledelse med

«vintreet med dets grener, smågrener og kvister».
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«Av ett hjerte og ett sinn»

Når vi er forenet i evangeliet, er vi beredt til
å motta himmelens rikeste velsignelser.

Fra Wilford Woodruffs liv

President Wilford Woodruff elsket fellesskapet med andre med-
lemmer av Kirken. Mange ganger skrev han i dagboken sin at han
var takknemlig for den «ånd av enhet og kjærlighet» som rådet
på Kirkens møter.1 Etter et slikt møte skrev han at to av talerne
måtte dra for å utføre et annet oppdrag. Det var vanskelig for
dem å rekke avtalen, for «de kunne knapt komme seg ut av huset
fordi så mange ønsket å håndhilse på dem». Han skrev om det
samme møtet: «Herrens ånd var med oss. Kjærlighet og enhet
gjennomstrømmet forsamlingen. Det gledet meg å se så mange
hellige forenet i den nye og evige pakt.»2

President Woodruff håpet å se denne enhetens ånd videreføres
fra Kirkens møter til alle livets aspekter. I sine offentlige taler og
ved sitt eksempel i hverdagen oppfordret han de hellige til å være
forenet i sine hjem, i sine oppgaver i Kirken og i sitt praktiske
arbeid. Matthias F. Cowley skrev: «Etter hans mening hørte ikke
ordstrid, tvil og motsetninger hjemme i Kirken. Verket var av Gud
– det var nok. Der fantes de behørig utpekte myndighetsperso-
ner. Ansvaret for riket var blitt lagt på dem. Han var derfor ikke
bekymret for det andre måtte mene var mangel på visdom hos
dem. Han var ikke pengekjær, og for ham kunne aldri økono-
miske problemer forpurre Guds hensikter. Han var ikke opptatt
av hvor meget av denne verdens gods han kunne erverve seg. Et
strålende budskap var gitt til jorden, og han ønsket at alle skulle
forstå hvor verdifullt det var for den menneskelige familie, og for-
stå frelsens velsignelser for dem som var lydige.

Wilford Woodruff følte seg alltid utilpass når det oppsto strid.
Han unngikk slike situasjoner og brydde seg aldri om å pleie
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omgang med mennesker som hadde lett for å finne feil, kritisere
og beklage seg. Han så aldri behov for dette. Han hadde aldri
vanskelig for å være enig med sine brødre. Han var aldri urime-
lig i sine krav, fremmet aldri personlige interesser og nølte aldri
når det var noe viktig som måtte gjøres. Han var lojal mot profe-
ten, trofast mot sine brødre.»3

Wilford Woodruffs læresetninger

Enhet råder blant Guddommens
medlemmer og i det celestiale rike

Frelseren sa til sine apostler i fordums tid og til apostlene i vår
tid: «Jeg sier til dere: Vær ett, og hvis dere ikke er ett, er dere ikke
mine» [L&p 38:27]. «Jeg og Faderen er ett» [Johannes 10:30].
Det er et prinsipp forbundet med dette som jeg mener er svært
viktig for oss som et folk og som en kirke her på jorden. Med all
den splid, misnøye og krangel og de motsetninger som finnes
blant jordens befolkning, eller om alt som har kommet fra him-
melen, har jeg aldri hørt at det noensinne har blitt åpenbart for
menneskenes barn at det har forekommet splid mellom Gud
Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige ånd. Det er ett. De har
alltid vært ett. De vil alltid være ett, fra evighet til evighet. Vår
himmelske Fader står i spissen. Han er frelsens opphav for men-
neskenes barn og har skapt og befolket verden og gitt lover til
jordens innbyggere.4

Jesus var ett med Faderen. Han sa: «For jeg er kommet ned fra
himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje
som har sendt meg» [Johannes 6:38]. Denne enhet ble aldri brutt
mellom Faderen og Sønnen. Den første åpenbaring som Joseph
Smith mottok, var om Faderen og Sønnen. Himlene ble åpnet, og
sammen med sin Sønn viste Faderen seg for Joseph som svar på
hans bønn, og han pekte på sin Sønn og sa: «Dette er min elskede
Sønn. Hør ham!» [Se Joseph Smith – Historie 1:17.]5

Det finnes et celestialt rike, et terrestrialt rike og et telestialt
rike. Det finnes en solens herlighet, en månens herlighet og en
stjernenes herlighet, og slik en stjerne skiller seg fra en annen
stjerne i herlighet, slik er det også med de dødes oppstandelse
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[se 1. Korinterbrev 15:41-42]. I Guds celestiale rike råder enig-
het, der er harmoni.6

Hvem, for å bruke en sammenligning, venter å få en tomt på
ti hektar for seg selv i Guds rike, eller i himmelen, når vi kom-
mer dit? Ingen trenger å forvente det, for i dette rike, i himme-
len eller på jorden, skal vi finne enhet, og Herren krever av oss
at vi er forenet ifølge prinsippene i hans celestiale lov.7

Profeter må være forenet med Guddommens medlemmer,
og alle Kirkens medlemmer skulle søke den samme enhet

Når vi leser historien om Guds handlemåte med menneskene,
i Bibelen, Mormons bok og Lære og pakter, kan vi se at helt fra
far Adams dager av har Herren i enhver evangelieutdeling opp-
reist menn som han har skjenket sitt prestedømme, og som han
har gitt kraft og myndighet til å utføre hans verk på jordens over-
flate blant menneskenes barn. Og disse menn har hatt prinsipper
for enhet med Gud, med Guds Sønn og med Den hellige ånd.
Den hellige ånd ble gitt til far Adam. Han var fylt av Ånden da han
på sine siste dager velsignet sine sønner som var høyprester,
samt de øvrige av sine etterkommere [se L&p 107:53-56].

Far Adam, Enok, Moses, Noah, Abraham, Isak og Jakob og alle
de gamle patriarker og profeter var forpliktet til å ha samfunn
med Gud. Det var nødvendig for dem å søke Herren, for med
mindre de hadde dette samfunn, var de ikke kvalifisert til å gjøre
sin plikt. De måtte stole på at Herren skulle gi dem åpenbaring,
lys og instruksjoner for at de skulle ha makt til å utføre Guds
befalinger. Denne enhet som Herren krevet av de fordums patri-
arker og profeter og som Jesus krevet av sine apostler, ble også
krevet av Joseph Smith og hans brødre. Den har blitt krevet av
alle Guds hellige fra verdens grunnleggelse frem til i dag.8

Jeg innser at denne kirkens presidentskap står mellom dette
folk og Herren, for de er lederne, og jeg innser at Gud åpenbarer
sin vilje til dem, og derfor skulle vi se hen til dem for å motta lys
og informasjon. Lederne kan være fylt av lys, inspirasjon, åpen-
baring og av Guds sinn og vilje, men hvis embedsmenn og funk-
sjonærer som står under dem, og vi selv er uoppmerksomme
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Det første presidentskap i 1894.
Fra v. til h., president George Q. Cannon, førsterådgiver;

president Wilford Woodruff og president Joseph F. Smith, annenrådgiver.

med hensyn til våre plikter og ikke i stand til å motta dette lyset,
ser dere ikke da at elven er oppdemmet ved sin kilde? Det er
ingen mulighet for lyset til å flomme ut til legemets lemmer og
grener.

Jeg innser at hele dette folk, og ikke bare vi som har preste-
dømmet, er pliktig til å fremstille oss for Herren i ydmykhet og
tro så vi kan motta velsignelsene som venter oss, og vi kan motta
alt det lys, all den kunnskap, tro, intelligens og kraft som er nød-
vendig for vår frelse, ved ydmykhet, lydighet og ved at vi under-
kaster oss Guds vilje. Vi skulle rette oppmerksomhet mot dette
så vårt sinn kan være beredt og vårt legeme bli skikket til å motta
Den hellige ånd, slik at Guds ånd fritt kan bevege seg gjennom
hele vårt legeme fra isse til fotsåle. Når dette skjer, vil vi alle se
likt, føle likt og være like og bli ett hva evangeliet og Guds rike
angår, slik Faderen og Sønnen er ett. Da vil dette folk begynne å
se hvilken stilling vi står i og hvilket forhold vi har til hverandre
og til Gud, og vi vil forstå hvor viktig det er at vi utfører våre plik-
ter, og vi vil villig gå frem og utnytte vår tid, gjøre god bruk av
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våre talenter og oppnå velsignelsene som Herren vil at vi skal
nyte. Men ser dere ikke at hvis folket sover og er sløve og ikke
lever opp til sine muligheter og Guds ånd begynner å strømme
fra Kirkens ledere til medlemmene, at den snart blir hindret og
oppdemmet?

Vi kan se dette prinsippet i hele kirken og Guds rike, og du
kan bringe det inn i familiens ledelse… Det er som vintreet med
dets grener, smågrener og kvister [se Johannes 15:1-11]. Dette er
et svært godt symbol for å lære oss prinsippet rettferdighet.

For at vi skal være beredt til å gjøre Guds vilje og være i stand
til å bygge opp hans rike på jorden og utføre hans hensikter, må
vi ikke bare bli forenet og handle som med ett hjerte, men vi må
motta Guds hellige ånd og forstå Guds sinn og vilje med oss og
bli styrt og kontrollert av den overalt og i alt vi gjør, for å være i
sikkerhet og for å sikre vår egen frelse.9

Enhet bringer styrke

Jeg tror ikke det er nødvendig med mange argumenter for å
bevise for oss at enhet er styrke og at et forenet folk har en kraft
som et delt folk ikke har.10

Vi skulle være forenet og stå sammen midt oppe i den mot-
standen som vi må takle.11

Det er ikke bestemt at de ugudelige skal kunne forårsake at vi
lider, hvis vi er forenet.12

Babylon kan være splittet. Jordens innbyggere kan være så
splittet de bare vil, men de vil oppleve følgene av denne uenig-
heten, og det har de alltid gjort. By etter by, nasjon etter nasjon
har alltid blitt tilintetgjort ved Den allmektiges straffedommer
når de har blitt modne i ugudelighet, slik det var med Sodoma
og Gomorra, med Babylon, Ninive, Tyrus og Sidon og mange
andre byer og land i oldtiden. Men Guds hellige kan ikke ha
fremgang hvis de ikke er forenet.13

Etter hvert som Kirken vokser og Guds rike blir mer fullt ut
etablert, vil betydningen av enhet blant dens medlemmer bli
enda tydeligere. Det er absolutt nødvendig at vi ikke bare hevder
å ha enhet, men at det er en virkelig enhet i hjerte og sjel hos
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alle presidenter, råd og grener i Kristi kirke, så Guds hensikter
kan oppfylles når det gjelder å bygge opp Sion eller å motta de
velsignelser som det er deres privilegium å nyte godt av. For
dere, Den aller høyestes hellige, kan være sikre på at himlene vil
holde sin hjelp tilbake for ethvert presidentskap, quorum, råd
eller enhver gren som ikke er forenet i hjerte og følelser, og slik
vil det vedvare, og velsignelsene vil bli holdt tilbake inntil ondet
er fjernet. For Herren vil aldri utøse himmelens største velsig-
nelser og prestedømmet og evangeliets gaver [uten] at det skjer
ifølge prinsippet om enhet, slik Guds celestiale lov forlanger…
Bare ved Guds helliges forente innsats vil oppbyggingen av Sion
i denne siste evangelieutdeling bli iverksatt og Guds rike på jor-
den bli beredt til å forenes med Guds rike i himmelen. Slik skal
båndene som har forenet himmelens hærskarer til ett, utvides og
omslutte alle som har vært lydige mot Guds befalinger.

Vi skulle være forenet i vår lære, i vårt arbeid i
Guds rike og i vår kjærlighet til hverandre

Lære

Jeg fryder meg alltid når jeg ser mine medmennesker komme
til kunnskap om sannheten ved å være lydige mot evangeliet slik
Herrens tjenere forkynner det. Når mennesker har gått ned i
dåpens vann og mottatt Den hellige ånds gave ved håndspåleg-
gelse, mottar de den samme sannhet, det samme lys som vi har
mottatt, og slik blir vi ett av hjerte og sinn og følger Den hellige
ånds inspirasjon, som ledsager Hans evangelium. Når de som
leder, forkynner evangeliet og forretter ordinansene i Herrens
hus, er himmelens inspirasjon og ånd med dem og vil alltid for-
bli hos dem hvis de er trofaste i alle livets plikter.

Når jeg hører brødrene tale om Guds handlemåte med den
nåværende generasjon, skjønner jeg at deres sinn er forenet.
Vitnesbyrdet som de bærer, er ett. De er alle enige, de er ett i å
erklære at Herren vår Guds verk vil seire over alle sine fiender.15

Det er ett spesielt trekk ved forkynnelsen av evangeliet: Vi kan
sende ut tusen eldster, og alle forkynner de de samme læreset-
ninger. De vil alle arbeide for å bygge opp den samme kirke, de
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er forenet. For deres tro, deres læresetninger og Kirkens organi-
sasjon har alt sammen blitt gjort kjent for dem ved Guds åpen-
baringer. Derfor har de det samme syn på evangeliets
prinsipper... Vår enighet og enhet i følelser utgjør noe av det
vakreste i Guds rikes organisasjon.16

Arbeid i Guds rike

Vi må bygge opp dette rike ved forenet innsats og ved trofast
å følge de menn som er satt til å lede oss, ellers vil vi bli
adspredt, og Guds velsignelser vil bli tatt fra oss hvis vi slår inn
på en annen kurs.17

Det er min plikt å ha fellesskap med Gud, for jeg er et svakt
redskap i Guds hender. Det er min plikt å ha kraft fra Gud. Og når
jeg har dette, skulle mine rådgivere stå ved meg og sammen med
meg. Vi skulle være av ett hjerte og sinn i alle saker, timelige og
åndelige, som blir lagt frem for oss i vårt arbeid i Kirken og Guds
rike. Og jeg er takknemlig for å kunne si at slik har det vært siden
jeg ble kalt til denne stillingen, eller siden organiseringen av
[dette] Kirkens presidentskap. Sammen med oss her står De tolv
apostler. Det er deres plikt å være ett av hjerte og sinn. De har
ikke rett til å være annerledes. De kan ikke være annerledes og ha
fremgang for Gud. De skulle være ett med oss og vi ett med dem.
De har sine rettigheter, de har sin handlefrihet. Men når Kirkens
presidentskap sier til en av dem: «Dette er Herrens ord» eller
«Dette er riktig», skulle de akseptere det fullt og helt og samar-
beide med oss. Guds lov krever denne enhet av oss. Det er også
de syttis plikt å være forenet med De tolv apostler. De sytti er kalt
av apostlene til å gå ut og arbeide i Herrens vingård, og de arbei-
der sammen. Slik, brødre og søstre, er det med alle organisasjo-
ner i denne kirken. Det skulle være enhet. Det skulle ikke være
noen disharmoni, ingen uenighet. Hvis det finnes, er ikke Herren
tilfreds med det, og vi blir hindret i vårt arbeid.18

Overalt på jordens overflate kan vi se hvilken virkning uenig-
het har. Jo mer splittet nasjoner, samfunn, familier eller folke-
grupper under himmelen er, desto mindre evne har de til å
oppnå noen som helst hensikt eller iverksette ethvert tenkelig
prinsipp. Og jo større enhet de har, enten det gjelder innen
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lovgivning eller noe annet område, desto større evne har de til
å gjennomføre det de ønsker. Vi kan se at verdens befolkning
blir mer og mer splittet for hver dag, og ondene dette fører til
er synlige overalt. Vi er blitt kalt til å bygge opp Sion, og vi kan
ikke bygge det opp uten at vi er forenet. Og i slik forening må
vi utføre Guds befalinger til oss, og vi må adlyde dem som er
satt til å styre og lede Guds rikes anliggender…

Jesu Kristi evangeliums prinsipper som har blitt åpenbart i vår
tid, er Guds kraft til frelse for alle som tror, både jøde og hedning,
i denne tidsalder så vel som enhver annen. I den grad vi er for-
enet når det gjelder å følge rettledningen vi har mottatt, kan vi
overvinne ethvert onde som kommer i vår vei, bygge opp Guds
Sion og sette oss selv i en stilling som gjør at vi kan bli frelst der.19

Kjærlighet til hverandre

Vær vennlige mot hverandre. Finn ikke feil hos hverandre…
Støtt hverandre.20

Det skulle ikke forekomme egoisme hos noen i en familie.
«Jeg bryr meg ikke om hva som skjer med det ene eller det
andre, bare jeg får det jeg ønsker.» Dette er selviskhet. Den fører
til uenighet og er ikke i harmoni med trosbekjennelsen til en
Guds hellig. Hver og en av oss skulle arbeide for å drive slike
følelser ut fra vårt hjerte, og så skulle vi i vår egen familie strebe
etter å fremme familiemedlemmenes fellesinteresser.21

Hvis vår religion ikke får oss til å elske vår Gud og vår neste og
til å opptre rettferdig overfor alle mennesker, da er vår trosbe-
kjennelse forgjeves. Apostelen sier:

«Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! - og likevel hater sin bror,
så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han
har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett?»
[1. Johannes 4:20.]

Vi viser best vår kjærlighet til vår Gud ved å etterleve vår reli-
gion. Det nytter ikke å hevde at vi har kjærlighet til Gud når vi
snakker ondt om eller gjør noe galt mot hans barn. De hellige
pakter vi har inngått med ham, pålegger oss strengt de plikter vi
har overfor hverandre, og religionens store oppgave er å lære oss
hvordan vi skal utføre disse plikter så de fører til den største lykke
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for oss selv og for våre medmennesker. Når vi overholder for-
pliktelsene i vår religion, vil ingen ord bli uttalt eller handlinger
begått som vil skade et medmenneske. Hvis de siste-dagers-hel-
lige levde slik de skulle og slik deres religion lærer dem, ville det
ikke finnes andre følelser i noe bryst enn broderlig og søsterlig
hengivenhet og kjærlighet. Det ville ikke finnes baktalelse og
onde ord, men fred og kjærlighet og velvilje ville råde i alle våre
hjerter og boliger og bosetninger. Vi ville være det lykkeligste folk
på jordens overflate, og himmelens velsignelse og fred ville hvile
på oss og på alle som tilhører oss.

Hvis det finnes bedrøvelse, nag, krangel og hat blant oss, er
det fordi vi ikke etterlever den religion vi bekjenner oss til. Dette
er ikke religionens frukter. Der disse onder finnes, er det et skri-
kende behov for omvendelse…

Som siste-dagers-hellige er det vår skikk å ta del i nadverden
en gang i uken. Denne hellige ordinans blir utført til minne om
vår Herre, og hvis hans læresetninger blir fulgt, kan ingen som
har syndet, tillates å ta del i den før vedkommende har gjort opp
for seg. Det er vår Herre Jesu uttrykkelige befaling at ingen skal
få ta uverdig del i hans kjød og blod [se 3. Nephi 18:28-32]. Det
kan ikke tenkes et mer fullkomment system for å hindre at det
finnes upassende følelser og feil blant brødre og søstre. Hvis de
hellige gjør sin plikt, skal det ikke være uløste uoverensstem-
melser etter Herrens dag da de samles for å spise og drikke til
minne om ham.22

Jeg vil formane alle de hellige til at vi i forening etterkommer
vår Herres uttalelser som er nedtegnet i det 12., 13. og 14. vers
av det [15. kapittel] av Johannes – hvis vi elsker hverandre slik
Kristus har elsket oss, kan vi lett bilegge alle uoverensstem-
melser som kan oppstå blant oss, tilgi hverandre og bli fylt av
barmhjertighet. Og lys, kjærlighet, glede, enhet, fred og felleskap
vil sørge for stabilitet i vår tid, noe som vil være langt bedre i
Guds, englers og menneskers øyne enn langvarig krangling om
ubetydeligheter på grunn av våre brødres feil.23

Vi skulle være av ett hjerte og av ett sinn og ikke la noe av
timelig eller åndelig natur skille oss fra Guds og menneskers
kjærlighet.24
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les første avsnitt på s. 231. Har du erfart noe lignende?

• Hvordan er vår himmelske Fader, Jesus Kristus og Den hellige
ånd «ett»? (Se s. 232-33.)

• Hvordan er profeter forenet med Guddommens medlemmer?
(Se s. 233-34.) Hvordan kan vi alle oppnå slik enhet? (Se
s. 234-36.)

• Les s. 232-33 og se etter president Woodruffs uttalelser om en
tomt på ti hektar, en elv og et vintre. Hva kan vi lære av disse
analogiene?

• Les tredje avsnitt på s. 235. Hvilke erfaringer har vist deg at
«enhet er styrke»?

• Tenk over eller drøft forskjellen i bakgrunn, egenskaper, inter-
esser, talenter og plikter hos menighetens, grenens eller fami-
liens medlemmer. Hvordan tror du slike personer kan ha
nytte av å være forenet?

• Hvilke velsignelser får vi når vi er forenet i våre hjem? I våre orga-
nisasjoner i Kirken? Hvilke konsekvenser har uenighet i hjem-
met og i kirken?

• Hvilke ressurser skaffer Kirken til veie for å hjelpe oss å være
forenet i den læren vi forkynner? Hva kan vi gjøre for å forsi-
kre oss om at vår undervisning er i overensstemmelse med
læresetningene til profeter i de siste dager?

• Hvorfor er det umulig å si at vi elsker Gud, men hater vår
bror? (Se s. 238.)

• Les tredje avsnitt på s. 239. Hvordan hjelper nadverden oss å
være forenet?

Aktuelle skriftsteder: Salme 133:1; Mosiah 18:21; 3. Nephi 11:28-29
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Forberedelse til Jesu Kristi
annet komme

Idet vi ser frem til at Frelseren skal komme tilbake
for å regjere på jorden, må vi forberede oss som

enkeltpersoner, som familier og som et folk.

Fra Wilford Woodruffs liv

I en generalkonferansetale i april 1950 sa eldste Richard L.
Evans i De tolv apostlers quorum: «Jeg minnes en uttalelse som,
etter hva jeg husker, skal ha blitt tillagt president Wilford
Woodruff. Det sies at noen av brødrene på hans tid gikk til ham
… og spurte ham om når han mente enden ville komme – når
ville Mesterens komme finne sted? Jeg tror ikke det følgende er
helt nøyaktig de ordene han brukte, men de formidler ånden i
det han skal ha svart: “Jeg ville leve som om det skulle være i
morgen – men jeg planter fremdeles kirsebærtrær!”»1

Selv om dette kanskje ikke er nøyaktig det president Woodruff
sa, viser det hva han følte for Jesu Kristi annet komme. Han
erkjente: «Jeg tror ingen kan si hvilken dag og time
Menneskesønnen vil komme... Vi trenger ikke vente på at tids-
punktet for denne begivenheten skal kunngjøres.»2 Men han så
frem til at Frelseren skulle komme tilbake for å regjere på jor-
den. Med et vitnesbyrd om at Kirken var blitt opprettet i de siste
dager, underviste han de hellige med stor kraft og formante dem
til å forberede seg til Frelserens annet komme. «Alle tegnene
både på himmelen og på jorden indikerer vår Herre Jesu Kristi
komme,» sa han. «Når mitt sinn er åpent under Guds ånds inn-
flytelse og kan forstå disse ting, undres og forundres jeg mange
ganger, ikke bare over verden, men også over oss selv, over at vi
ikke er ivrigere og flittigere når det gjelder å forberede oss selv
og våre familier til de begivenheter som står for døren, for selv
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«Herren Jesus Kristus kommer for å regjere på jorden…
Herren vil ikke utsette sitt komme.»

om himmel og jord forgår, skal hver bokstav og hver minste tød-
del av Herrens ord bli oppfylt.» 3

Wilford Woodruffs læresetninger

Vi lever i de siste dager, og vi skulle være oppmerksomme
på tegnene på Frelserens annet komme

Som en eldste i Israel og som Herren Jesu Kristi apostel vil jeg
si til de siste-dagers-hellige at vi nærmer oss noen av de største
straffedommer som Gud noensinne har utøst over verden. Iaktta
tidens tegn, tegnet på Menneskesønnens komme. De begynner
å tilkjennegi seg både på himmelen og på jorden… Vi nærmer
oss disse ting. Alt de siste-dagers-hellige må gjøre, er å være
rolige, omtenksomme og kloke for Herren, iaktta tidens tegn og
være sanne og trofaste. Når dere har kommet gjennom dette, vil
dere forstå mange ting som dere ikke forstår i dag… Vi lever i
tidenes fyldes siste evangelieutdeling. Det er en stor dag, og alles
øyne i himlene følger oss, også Gud selv og alle patriarkene og
profetene. De iakttar deg med stor interesse for ditt ve og vel, og
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våre profeter som ble slått ihjel og som beseglet sitt vitnesbyrd
med sitt blod, er sammen med Gudene og ber for sine brødre.
La oss derfor være trofaste og overlate det som skal skje, i Guds
hender, og han vil ta vare på oss hvis vi gjør vår plikt.4

Herren Jesus Kristus kommer for å regjere på jorden. Verden
kan si at han drøyer med sitt komme inntil jordens ende. Men de
kjenner hverken Herrens tanker eller veier. Herren vil ikke
utsette sitt komme på grunn av deres vantro, og tegnene både på
himmelen og på jorden viser at det er nær. Fikentrærnes blader
springer ut for øynene på alle jordens nasjoner [se Joseph Smith
– Matteus 1:38-40], og hvis de hadde Guds ånd, kunne de se og
forstå dem.5

Vi kan lære om tegnene på Det annet
komme ved å studere Skriftene

Hvis verdens folk ønsker å vite hva som skal skje, la dem lese
Bibelen, Mormons bok og Lære og pakter. La dem lese Johannes’
åpenbaringer. Så sant Gud lever, vil disse bli oppfylt. Hver eneste
en vil bli oppfylt. Og Guds hånd begynner å gi seg til kjenne på
jorden. Dommen står for døren, ulykker venter jordens nasjo-
ner, men vi selv skulle være beredt til å stå på hellige steder når
Guds straffedommer kommer over jorden.6

Vi leser i det 24. kapittel av Matteus at Jesus ved en anledning
underviste sine disipler i mange ting angående sitt evangelium,
templet, jødene, sitt annet komme og verdens ende. De spurte
ham: Mester, hva skal være tegnet på disse ting? Frelseren svarte
dem, men svært kort. Mitt sinn har vært opptatt av dette, og jeg
ønsker å lese noen av Herrens ord til oss som forklarer denne
saken mer fullstendig enn Frelseren forklarte den for sine disi-
pler. De Herrens ord som jeg skal lese, er en åpenbaring som ble
gitt de siste-dagers-hellige 7. mars 1831. [Etter å ha sagt dette
leste eldste Woodruff åpenbaringen som nå er kapittel 45 i Lære
og pakter.] …

Vi lever i en sen tidsalder, selv om det er riktig at det er mange
store og viktige hendelser som skal finne sted i disse dager. Men
én ting er sikker, selv om Herren ikke har åpenbart dagen eller
timen for Menneskesønnens komme, har han pekt ut generasjo-
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nen, og de forutsagte tegn som er forløperne for den store begi-
venheten, har begynt å vise seg på himmelen og på jorden, og de
vil fortsette inntil alt er fullbyrdet. Hvis vi siste-dagers-hellige
ønsker å bli motivert, så la oss lese Bibelen, Mormons bok og
Lære og pakter. De inneholder nok til å oppbygge og instruere
oss om det som hører Gud til. Samle Guds åpenbaringer og
Kristi evangelium som finnes i dem.7

Dere vil finne tallrike forutsigelser om hans komme, som: «Jeg
kommer hastig», «Jeg kommer i en time dere ikke tenker», «Mitt
komme står for døren», «Jeg kommer som en tyv om natten»,
«Jeg kommer i en time da dere ikke venter meg» og «Velsignet er
den som ser frem til vår Herre og Frelser Jesu Kristi komme». Jeg
sier at gjennom hele Skriften – Det gamle og Det nye testamente,
Mormons bok og Lære og pakter blir Herrens annet komme ofte
omtalt. Har Herren lovet disse ting uten å ha til hensikt å opp-
fylle dem? Nei, det har han ikke, de vil bli oppfylt.8

Som Herrens paktsfolk påhviler det oss å
forberede veien for hans annet komme

Jeg ønsker å spørre hvem som ser etter oppfyllelsen av disse
hendelsene, og hvem på jorden forbereder seg til at Herrens ord
gjennom de siste seks tusen år skal oppfylles gjennom profeters,
patriarkers og apostlers munn? Ingen som jeg vet om [unntatt]
de siste-dagers-hellige, og jeg for min del mener at vi ikke er
halvparten så årvåkne som vi burde være, og ikke halvparten så
godt forberedt som vi burde være på de fryktelige hendelser som
skal komme over jorden i rask rekkefølge i disse siste dager.
Hvem utenom de siste-dagers-hellige kan Herren forvente skal
forberede seg til hans annet komme? Ingen.9

Herren har et stort arbeid som må gjøres, og han forbereder et
folk til å gjøre det før hans komme. Nå melder spørsmålet seg,
brødre og søstre, er vi forberedt i vårt hjerte? Forstår vi disse ting?
Forstår vi som et folk vårt ansvar for Herren? Herren har oppreist
et kongerike av prester her i de siste dager for å opprette hans
kirke og rike og for å berede veien for Menneskesønnens annet
komme, og himmelens Gud har lagt rikets nøkler i sine tjeneres
hender, og han har sagt: «Det jeg har uttalt ved disse mine tjenere,
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skal oppfylles, for de er gitt makt til å binde og besegle både på
jorden og i himmelen til den dag da Den allmektige Guds vrede
skal utøses over verden» [se L&p 1:7-9].

Mange ganger tror jeg at vi, som Israels eldster og som siste-
dagers-hellige, ikke helt forstår vår stilling overfor Herren. Det
arbeid som kreves av oss, er stort og mektig. Det er Den allmek-
tige Guds arbeid. Det er vårt ansvar å forkynne Kristi evangelium
for alle jordens nasjoner… Vi stilles til ansvar for alt dette og for
å bygge templer til Den aller helligste, hvor vi kan tre inn og
utføre ordinanser til frelse for våre døde…

Hvor meget har ikke Herren advart jordens nasjoner for å
kunne gi dem celestial herlighet, ære, udødelighet og evig liv?
Han har advart dem de siste seks tusen år og har oppreist sine
tjenere fra tid til annen og har bedt jordens innbyggere forbe-
rede seg til den store dagen for hans annet komme, som er nær
for hånden. Han kaller høylydt på dem i dag, og som jeg har sagt
til noen av mine brødre nylig, Herren ønsker nå å vite om de
siste-dagers-hellige er villige til å arbeide med ham eller ikke. Det
er en dag for beslutninger.10

Før Kristus kommer, må et folk være beredt ved å bli hellig-
gjort for Herren. Templer må oppføres. Sion må bygges opp. Det
må være et trygt sted for Guds folk mens hans straffedommer
feier over jorden, for Guds straffedommer vil komme over jor-
den, det er ikke til å ta feil av. Åpenbaringene er fulle av forutsi-
gelser om dette, og som Herren har sagt, vil han ikke unnlate å
holde sitt ord.11

Jeg tror ikke vi fatter hvor stort dette verk er. Det er vanskelig
for oss å forstå det ansvar vi har overfor Gud, himlene, de døde
så vel som de levende av våre medmennesker.

Når jeg nå overveier disse ting, overveier jeg også det som lig-
ger foran oss. Organisasjonene som har blitt opprettet i Kirken
fra begynnelsen av, er alle hjelpemidler og styreformer, og de går
sammen om å utføre dette store verk. Himlenes øyne følger oss.
Guds Sønn og alle profetene og patriarkene som har levd på jor-
den, iakttar dette store verk – denne store organisasjon som gjør
forberedelser til Menneskesønnens komme.12
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Vi må forberede oss personlig til Jesu Kristi annet komme

Vi lever i en viktig tid. Profetiene om vår tid kommer over oss.
Er vi beredt til å møte dem?13

Frelseren … sammenlignet Guds rike med ti jomfruer som tok
sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen [se Matteus
25:1]. «Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De ufor-
standige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de
kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lam-
pene sine. Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle
inn og sov. Men midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen
kommer! Gå ham i møte! Da våknet alle jomfruene og gjorde sine
lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av
deres olje, for våre lamper slokner! Men de kloke svarte: Nei, det
ville ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som
selger og kjøp til dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom
brudgommen. Og de som var rede, gikk inn med ham til bryl-
lupsfesten. Og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre
jomfruene, og de sa: Herre, herre, lukk opp for oss! Men han
svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Jeg kjenner dere ikke!»
[Matteus 25:2-12.] De som har olje på sine lamper, er mennesker
som etterlever sin religion, betaler sin tiende, betaler sin gjeld,
holder Guds bud og ikke misbruker hans navn. Det er menn og
kvinner som vandrer i Herrens lys, menn og kvinner som ikke vil
selge sin førstefødselsrett for linsevelling eller for gull eller sølv.
Dette er de som vil være tapre i vitnesbyrdet om Jesus Kristus.

Slik føler jeg i dag. Jeg vil advare mine brødre og søstre, de
siste-dagers-hellige, og be dem etterleve sin religion, gjøre sine
lamper i stand, for like sikkert som Herren lever, vil hans ord bli
oppfylt. Jesu komme står for døren… Den rettferdige kan ikke
frelse den ugudelige. Vi må selv leve rettferdig, det vil si holde
Guds bud.14

Lignelsen om de ti jomfruer har til hensikt å representere
Menneskesønnens annet komme, Brudgommens komme for å
møte bruden, Kirken, Lammets hustru, i de siste dager. Jeg for-
utsetter at Frelseren hadde rett da han med tanke på Kirkens
medlemmer sa at fem av dem var kloke og fem uforstandige. For
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hvis himmelens Herre, når han kommer i makt og stor herlighet
for å belønne enhver etter de gjerninger som er gjort i legemet,
da finner at halvdelen av dem som hevder å være medlemmer av
hans kirke, er beredt til frelse, vil det være så mange man kan for-
vente ut fra den vei som mange følger.15

Herrens ord til meg er at tiden er inne til at Sion skal stå opp
og la sitt lys skinne, og Guds ånd vitner for meg at hele dette rike,
dette store kongerike av prester … som har hatt prestedømmet,
virkelig har oppfylt en del av lignelsen om de ti jomfruer.
Hvordan har det seg? Jo, mens Brudgommen har drøyet, har vi
alle slumret og sovet. Som kirke og rike har vi slumret og sovet,
og Herrens ord til meg sier at vi har sovet lenge nok. Nå har vi
anledning til å stå opp og sette våre lamper i stand og helle olje i
våre kanner. Dette er Herrens ord til meg.16

Nå er spørsmålet: Hvordan kan vi beholde olje på våre lam-
per? Ved å holde Guds bud, huske våre bønner, gjøre det Jesu
Kristi åpenbaringer ber oss gjøre og ellers bidra til å bygge opp
Sion. Når vi arbeider for Guds rike, vil vi ha olje på våre lamper,
vårt lys vil skinne, og vi vil føle Guds ånds vitnesbyrd. På den
annen side, hvis våre hjerter begjærer det som hører denne ver-
den til og trakter etter menneskers ære, vil vi vandre i mørket og
ikke i lyset. Hvis vi ikke verdsetter vårt prestedømme og dette
prestedømmes arbeid, oppbygging av Guds rike, oppføring av
templer, forløsning av våre døde og det å utføre det store verk
som vi har blitt ordinert til av Israels Gud – hvis vi ikke mener at
alt dette er mer verdifullt for oss enn det som hører verden til,
vil vi ikke ha noe olje på våre lamper, intet lys, og vi kommer ikke
til å være tilstede ved Lammets bryllupsfest.17

Hvem kommer til å være beredt når Messias kommer? [De]
som har Den hellige ånd med seg og lever under Den allmekti-
ges inspirasjon, som er trofaste mot Jesus Kristus og frembringer
frukter til Guds ære og herlighet. Ingen andre vil være beredt.18

Jeg ber om at vi må leve slik at vi ikke er blant de uforstandige
jomfruer, men forstår tidenes tegn, gjør vår plikt, bevarer vår
integritet, overvinner verden og er beredt til å motta vår Forløser
når han kommer, med glede og ikke med sorg og skam.19
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«Når vi arbeider for Guds rike, vil vi ha olje på våre lamper,
vårt lys vil skinne, og vi vil føle Guds ånds vitnesbyrd.»
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Stol på Gud. Gjør din plikt. Husk dine bønner. Fatt tro på
Herren, ta i et tak og bygg opp Sion. Alt vi bli bra. Herren vil
besøke sitt folk, og han skal i rettferdighet fremskynde sitt verk,
ellers ville intet kjød bli frelst [se L&p 84:97, Matteus 24:22]. Jeg
sier til dere: Legg merke til tidenes tegn, og forbered dere til det
som skal komme.20

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. V-IX for ytterligere hjelp.

• Les første avsnitt på s. 242. Hva lærer du av uttalelsen som eld-
ste Evans tilla president Woodruff?

• Hvordan kan vi lære om tegnene på Frelserens annet komme?
(Se s. 244-45.)

• Hva er hensikten med tegnene på Det annet komme? (Se s. 243-
44, se også L&p 45:34-39.) Hva ser du som tyder på at noen av
disse tegnene nå blir oppfylt? Hvordan kan vi «være rolige,
omtenksomme og kloke for Herren» selv når noen av disse teg-
nene innebærer tragedie?

• Les det president Woodruff sier om Kirkens rolle når det gjel-
der å berede veien for Det annet komme (s. 245-46). Hvordan
kan vi delta i dette arbeidet?

• Hvorfor skulle vi være opptatt av vår egen forberedelse iste-
denfor av det nøyaktige tidspunkt for Det annet komme?
Hvordan kan vi hjelpe våre familier å forberede seg? Hvordan
kan vi «stå på hellige steder når Guds straffedommer kommer
over jorden»? (s. 244).

• Hvem representerer de kloke og de uforstandige jomfruer i lig-
nelsen om de ti jomfruer? Hvem representerer brudgommen og
hvem bruden? Hva representerer bryllupsfesten? Oljen på lam-
pene? Hva kan vi gjøre for å «beholde olje på våre lamper» når vi
forbereder oss til Det annet komme? (Se s. 247-48, se også L&p
45:56-57.)

Aktuelle skriftsteder: L&p 45:15-75; Joseph Smith – Matteus
1:21-55
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Emneregister 

A

Apostler
må være forenet, 233-34, 237 
under Herrens virke på jorden,

4 

Arbeid. Se også Timelige saker
fysisk, ære i, 223
nødvendig for å bygge opp

Guds rike, 219, 222-23
timelig og åndelig, kan ikke

adskilles, 220-21

Arv, betydningen av å huske, 130

B

Barn. Se også Familie; Foreldre
forbered, til å tjene i Kirken og

forbli trofaste, 160-62
før ansvarsalderen er, uskyldige

for Herren, 79-82 
sendt av vår himmelske Fader,

161 
skulle lære å be, 108 
skulle prioriteres høyt i forel-

dres liv, 159-60, 162-63 
skulle skrive dagbok, 126-28 
trenger timelig og åndelig

utdannelse, 222 
trenger vennlighet og godt

eksempel fra far og mor, 163-
64 

velsignelser ved å oppdra, 159-
60 

viktig at foreldre underviser,
160-61, 202

Benbow, John, 86-87, 199-201

Benbow, William, 86-87

Beseglende kraft, forener familier
for evig, 169, 172-74

Bibelen
redskap i omvendelsen av

Wilford Woodruff, 34-35
underviser om sannheten sam-

men med Mormons bok, 114-
15 

vitner om Det annet komme,
244-245 

Bønn. Se også Familiebønn
om veiledning, 107
velsignelser av, ved å etterleve

evangeliet, 108-09
vårt behov for, 106-07

C

Cheney, Elijah, XIX, 36

D

Dagbøker
barn og unge skulle skrive, 126-

28
skulle inneholde opptegnelser

over Guds velsignelser til oss,
125

skulle skrives etter hvert som
tingene skjer, 126

til gagn for oss selv, vår familie
og Kirken, 124

255



E M N E R E G I S T E R

256

Wilford Woodruffs, inneholder
Kirkens historie og læreset-
ninger, XXVI, 121, 123

Den hellige ånd. Se også Den hel-
lige ånds gave

dens innflytelse på de rettfer-
dige, 176

dens misjon, 47-48
dens natur, 46-47
ett med Faderen og Sønnen,

232-33
gjenkjenn dens røst, 49
hjelper oss å forberede oss til

Det annet komme, 248
hjelper oss å være forenet i

sannheten, 235, 237
styrker oss i prøvelser, 215
svar på bønn gjennom, 107
undervise og lære ved dens

kraft, VI, 55-61, 92-93, 197

Den hellige ånds gave. Se også
Den hellige ånd

den største gave i dette liv, 48
for alle verdige siste-dagers-hel-

lige, 49
gitt i alle evangelieutdelinger, 3-

4, 69 
krever konstant trofasthet, 52-

53
velsignelser gjennom, 49-51

Den kostelige perle, inneholder
store rikdommer, 116-17

Det første syn, 16, 232-33

Død
adskillelse av ånd fra legeme,

78-79
forberedelse til, 82
kommer til alle, 222  
oppstandelse fra, 79-82
Sarah Emma Woodruffs, 75, 77-

78

små barns, 79-82
sorg når noen dør, 78, 80-82
trøst når noen dør, 80-82
vi kan ikke beholde materielle

eiendeler når vi dør, 222, 226-
27

Wilford Woodruffs, XXXIV

Dåp
gitt i alle evangelieutdelinger, 3 
nødvendig for frelse, 69 

Dåp for de døde. Se
Tempelarbeid

E

Eksempel
foreldre må undervise ved, 160-

62
påvirker andres følelser for

Kirken, 92

Ekteskap, innstiftet av Gud, 159

Enhet
blant Guddommens medlem-

mer, 232-33
i det celestiale rike, 233
i familier, 231, 235, 238
i Kirken, 233-39
i kjærlighet til hverandre, 236-

37
i undervisning, 236
ved å ta del i nadverden, 239

Evangeliet
dets velsignelser, 90-91
uforanderlig, 3

Evangelieutdelingen i tidenes
fylde

Kirkens fremgang i, 25-26
oldtidens profetier om, 26-27
siste-dagers-helliges plikter i,

26, 30-33
vi er midt i, 30
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Evangelieutdelinger, Guds rike
opprettet i, 3, 25

F

Familie. Se også Ekteskap;
Foreldre

behov for vennlighet i, 158, 163
dens evige natur, 158, 164, 167,

169-71
enhet i, 238, 242, 243
fedres og mødres roller i, 163-

64
forsørge, 223
skulle ha høy prioritet, 162-63

Familiebønn, 108

Far West, Missouri, tempeltomt
innviet i, 134-37

Fedre, 163

Finanser, 223-25. Se også
Timelige saker

Foreldre. Se også Barn; Familie 
fedres og mødres roller, 163-64
må lære barn å be, 108
må undervise barn ved ord og

eksempel, 160-62
privilegert til å ha omsorg for

vår himmelske Faders ånde-
barn, 159-60

Forutordinasjon til å leve i de
siste dager, 29-30

Frafall
det store frafall, 4-5 
representert i Robert Masons

syn, 1-2 

Frelse, innen vår rekkevidde, 206

Frelsere på Sions berg. Se
Tempelarbeid

G

Gjeld, 225

Gjengivelsen/gjenopprettelsen
Wilford Woodruffs takknemlig-

het for, 10
Wilford Woodruffs søken etter,

XVIII-XIX, 1-3
av Kirken, 5-6
av prestedømmet, 5-8
dens velsignelser, 8-10
av evangeliets sannheter, 6, 8-10

«God Moves in a Mysterious
Way», Wilford Woodruffs ynd-
lingssalme, XIV-XV

Grant, Heber J.
om Wilford Woodruffs misjo-

nærtjeneste, 85
om Wilford Woodruffs yndlings-

salme, XIV

Gud Faderen
barn av, 159
be til, 107-09
ett med Sønnen og Den hellige

ånd, 232-33
frelsens opphavsmann, 232
ga sin enbårne Sønn, 65
hans barmhjertighet, 10, 181-82
hans kraft oppholdt Frelseren,

150
hans sinn og vilje gjort kjent

gjennom Den hellige ånd, 52
har gjort alt han kan for vår

frelse, 67
motta hans anerkjennelse, 10
organiserte og forløste alle ver-

dener ved prestedømskraft,
37-38

samfunn med, gjennom Den
hellige ånd, 52
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Guds rike
bygg opp, 28-32, 220, 222-23
søk først, 226-27

H

Handlefrihet
bruk av, fører til konsekvenser

nå og for evig, 201-03 
definisjon av, 199
gave fra Gud til alle hans barn,

201 

Hjem. Se Familie

J

Jesu Kristi forsoning. Se også
Jesus Kristus

forløser oss fra fallet, 65-66 
frelser barn som dør før

ansvarsalderen, 79-82 
fullkommengjør den angrende

og trofaste, 71, 176 
tilbyr de rettferdige frelse, 67-

71, 90-91 
utfører for oss det vi ikke kan

gjøre selv, 67, 183 

Jesu Kristi Kirke
dens fremgang og fremtid, 27-

29, 31 
forbereder verden til Det annet

komme, 28, 246-48
følger det samme mønster i

hver evangelieutdeling, 3-4 
gjennomfører vår himmelske

Faders plan, 27-29
opprettet mens Frelseren virket

på jorden, 4, 34

Jesus Kristus. Se også Jesu Kristi
forsoning; Jesu Kristi annet
komme

besøkte folket i Amerika etter
sin oppstandelse, 115

den eneste som kan tilby oss
frelse, 71

ett med Faderen og Den hellige
ånd, 232-33

forble trofast mot Faderen, 214
forkynte evangeliet enkelt og

klart, 92
hans bønner, 106, 214
hans død, 66-67, 77
hans motgang, 212, 214
hans oppstandelse, 77
opprettet sin kirke, 4
virket ved tro, 150
vokste fra nåde til nåde, 58

Joseph Smith. Se Smith, Joseph

K

Kamp mellom mørke og lys, 212-
14

Kirkens president
farer ved ikke å følge, 189, 196-

97
Gud åpenbarer sin vilje

gjennom, 192-93
hvordan vi kan støtte, 193-94

Kjærlighet til hverandre, 238-39

Kristus. Se Jesus Kristus

L

Lov, lydighet mot, i dette liv
avgjør evig belønning, 203-04,
206. Se også Handlefrihet

Lydighet, intelligent, 194. Se også
Handlefrihet; Lov

Lærdom
anvend det vi lærer, 59
fra denne bok, V
ved Ånden, V, 59-61
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Lære og pakter 
vitner om Det annet komme,

245-46 
vårt testamente i de siste dager,

116-17

M

Manifest, XXXI-XXXII

Mason, Robert, XVIII, 1-3

Misjonærarbeid
behov for Den hellige ånd i, 91-

93
eksemplets makt i, 91
gleden ved å dele evangeliet

med andre, 88, 90-91
troens rolle i, 150
viktig å ikke kritisere andres

religion, 91
vår plikt til å dele evangeliet

med andre, 88-90
Wilford Woodruffs erfaring med,

XIX-XXIII, 85-88, 91-92, 105,
113, 111, 147, 148, 158, 167,
199-201

Mormons bok 
oversatt av Joseph Smith, 8 
redskap i omvendelsen av

Wilford Woodruff, 36
underviser om sannheten sam-

men med Bibelen, 114-15 
vitner om Det annet komme,

245 

Motgang. Se Motstand; Prøvelser

Motstand. Se også Prøvelser
forbereder oss til celestial her-

lighet, 211-12
mot sannheten vil ikke seire,

211-13

Mødre, 163-64

N

Nadverd, bringer enhet, 239

O

Omvendelse
nødvendig for å motta alle for-

soningens velsignelser, 71
nødvendig for å motta Åndens

veiledning, 52, 215

Oppstandelse, 77-81

Ordinanser. Se Prestedømme

P

Pakter, velsignelser når vi er tro-
faste mot, 32 

Pionerenes vandring til
Saltsjødalen, XXVI, 141-44

Prestedømme
definisjon av, 37-38
dets ed og pakt, 42
dets ordinanser, 37-38, 40
foredle kall i, 39-40
gjengivelse av, 5-8
kraft hvorved Gud virker, 37
prestedømsbæreres ansvar, 38-

40
velsignelser gjennom, deres

evige natur, 41-42

Profeter, har alltid ledet Guds
kirke, 3, 191-92

Prøvelser. Se også Motstand
forbereder oss til celestial her-

lighet, 211-12
Herren styrker vår tro i, 214-16
holde ut, i tro, 31

Pulsipher, Zera, XIX, 36-37



E M N E R E G I S T E R

260

S

Salt Lake tempel, utdrag fra inn-
vielsesbønnen, 152, 171-72,
173-74, 176-77

Saltsjødalen, pionerenes van-
dring til, XXV-XXVI

Sions leir, 131-34

Skriftene
forberedelse til, som enkeltper-

soner, 247-48
forberedelse til, som kirke, 245-

46
hjelper oss å forberede oss til

de siste dager, 118-19
iaktta tegnene på, 244-45
Jesu Kristi annet komme
studium av, 113-14
tegn på, i Skriftene, 245

Slektshistorie. Se også
Tempelarbeid

sammen med tempelarbeid, 170
ved hjelp av personlige dagbø-

ker, 124-28

Smith, Joseph
gir rikets nøkler til apostlene,

18-21
hans forutordinasjon, 15
hans kall, 30
hans karakter, 14-15
hans martyrdød, 21
helbreder syke i Commerce,

Illinois og Montrose, Iowa,
139-41

leder Sions leir, 131-34
lærte av Faderen, Sønnen og

Den hellige ånd, 15-17
lærte av himmelske sendebud,

15-17
profeterer om Kirkens vekst, 25-

26

utholdt forfølgelse, 17-18
veileder John Taylor angående

personlig åpenbaring, 49
virket ved tro, 150-51
Wilford Woodruff samtaler med,

i syn, 25

Stolthet, 100-05. Se også
Ydmykhet

Strev. Se Arbeid

T

Taylor, John
hans død, XXIX
mottar veiledning fra Joseph

Smith om personlig åpenba-
ring, 49

Tempelarbeid
betydning av, 170-71
bli frelsere på Sions berg, 182-

85
etter Det annet komme, 183-84
for de døde, Wilford Woodruffs

innsats, XXVII-XXIX, 3, 40, 181
glede i, 170-71
Guds barmhjertighet i, 181-82
går hånd i hånd med slektshis-

torisk arbeid, 169
personlig forberedelse for å

gjøre, 174-77
våre forfedres iver etter å motta

ordinanser, 185-86

Tempelbygging, XXVII-XXIX, 169,
182

Tiende og offergaver, 30, 224-25

Timelige saker. Se også Arbeid
akseptere Herrens råd i, 222-23
riktig perspektiv i, 222-26
sammen med åndelig arbeid,

219, 221-26
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Tro
blir sterkere når vi holder pak-

ter, 151-52
definisjon av, 148-49
nødvendig i Guds verk, 149-51
vist ved gjerninger, 149

U

Undervise
enhetlig, 236
fra denne boken, VI-IX
om enkle sannheter, er mest

oppbyggende, 58-59, 61
ved Ånden, 55, 58-61, 92-93

Utdannelse, 222-23

V

«Vi ber til Gud for deg», XXXIII

Visdomsordet, 30

W

Woodruff, Aphek (far)
et eksempel på integritet og

hardt arbeid, XV-XVI
hans dåp, 87

Woodruff, Azmon (bror), blir
døpt same dag som Wilford,
XVI, 36-37

Woodruff, Azubah Hart (stemor)
gifter seg med Wilfords far, XV
underviser Wilford i evangeliet,

XVI

Woodruff, Beulah Thompson
(mor)

hennes død, XV, 179
Wilford Woodruff påser at det

blir gjort tempelarbeid for, 179

Woodruff, Phoebe Whittemore
Carter (hustru)

forteller sin mann om datterens
død, 75, 77-78

oppvekket fra de døde ved pres-
tedømmets kraft, 156-57

støtter sin mann i plikter i
Kirken, 157-58

Woodruff, Sarah Emma (Wilford
Woodruffs datter), hennes
død, 75, 77-78

Woodruff, Wilford
ber om styrke til å fortsette

misjon, 105
ber sammen med andre om at

et uvær må opphøre, 105-06
blir inspirert til å redde de hel-

lige fra en katastrofe, XXV,
XXVI

blir kalt på misjon til England,
86

blir kalt til De tolvs quorum,
XXII-XXVI

blir reddet fra fare på sin første
misjon, 148

blir reddet fra farlig uvær, 209-
11 

deltar i hjørnestensnedleg-
gelsen til et tempel i Far West,
Missouri, 135-37

deltar i utgivelse av Skriftene,
111, 113

døper sin far og sin fars hus, 87
forblir trofast mens andre faller

fra, 14
forkynner evangeliet for John

Benbow og hans familie, 87-88
får vite om sin datters død, 75,

77-78
gir sine ponnier til Brigham

Young, 189
hans barndom, XVI-XVIII
hans dagbøker, XXVI, 121-24
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hans død, XXXIV
hans dåp og bekreftelse, 36
hans følelser for sine kall i

Kirken, 97
hans første misjonskall, 85, 147,

149
hans interesse for tempelarbeid,

167-70
hans omvendelse, 2-3, 36-37
hans personlige forberedelse til

Det annet komme, 242
hans ydmykhet, 97
hjelper de hellige å samles,

XXIV, XXVI-XXVII
i Sions leir, 131-34
imøtegår en mann som taler

imot forsoningen, 63-65
innvier Manti tempel, 169
innvier Salt Lake tempel, 169
inspirert til å flytte familiens

vogn, 46
inspirert til å lære andre å søke

Ånden, 57
kjærlighet til familien, XV-XVI
kjærlighet til hardt arbeid, XV,

XXVI-XXVII, 220, 221
lager lydopptak av sitt vitnes-

byrd, 14
lærer av Robert Mason, 1-2
lærer om tempelarbeid for de

døde, 179
mottar instruksjoner fra

Brigham Young i syner, 45,
169

mottar tempelbegavelsen fra
Joseph Smith, XXX-XXXI, 19,
167

møter Joseph Smith, 13-14
opplever motgang, 214-16
oppvekker sin hustru Phoebe

fra de døde ved prestedøm-
mets kraft, 157

reiser med pionerer til
Saltsjødalen, XXIV, 143-44

ser et tempel for første gang,
167

ser Salt Lake tempel i et syn,
169

sikrer opphavsrett for Lære og
pakter i England, 111

som historiker, XXVI
som Kirkens president, XXIX-

XXXIV
som misjonær, XIX-XXIV, 85-88,

90-91, 98, 105, 111, 147, 148,
158, 167, 199-201, 209-11

studerer Skriftene som ung, 34
søker etter den sanne kirke,

XVIII-XIX, 1-3, 34-36
ulykker, XVI-XVII
Utfører tempelarbeid for mange

tusen i sin familie, 180-81, 186
utfører tempelarbeid for Robert

Mason, 3

Woodruff, Wilford jr. (sønn), 73,
75

Y

Ydmykhet. Se også Stolthet
erkjenn vår avhengighet av Gud,

98-99
et krav i Guds verk, 99-100
fører til Herrens beskyttelse,

101-2
vist av Wilford Woodruff, 97

Young, Brigham
alltid ledet ved åpenbaring, 192
forkynner at timelig og åndelig

arbeid ikke kan adskilles, 220
gir et par hester til Wilford

Woodruff, 189
instruerer Wilford Woodruff i et

syn, 46, 169
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kjører i Wilford Woodruffs vogn
til Saltsjødalen, XXIV, 141

leder apostlene i å legge ned
hjørnestenen til et tempel i
Far West, Missouri, 135-36

taler om betydningen av tem-
pelarbeid, 183, 185

velger tomt til Salt Lake tempel,
143, 169

Å

Ånd. Se Den hellige ånd
Åndelig arbeid, hånd i hånd

med timelig arbeid, 219, 221-
27

Åndeverdenen, møte våre forfe-
dre i, 186-87

Åpenbaring
anerkjenn, 49
for å lede Kirken, 50, 192-93,

194-95, 232-34
personlig, 48-51
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