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Innledning

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum har inn-
ført Læresetninger fra Kirkens presidenter for å hjelpe deg å få en
dypere forståelse av det gjengitte evangelium og holde deg nær-
mere Herren ved hjelp av læresetninger fra Kirkens presidenter 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 ditt hjem. Bøkene i denne serien er utarbeidet med tanke
på både personlig studium og på leksjoner i quorum og klasser.

Denne boken inneholder profeten Joseph Smiths læreset-
ninger, han som ble kalt av Gud til å åpne evangelieutdelingen i
tidenes fylde i disse siste dager. I tiden fra han så Faderen og
Sønnen i et syn våren 1820 til hans martyrdød i juni 1844, eta-
blerte han Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og frembragte
evangeliets fylde, som aldri mer skal borttas fra jorden.

Personlig studium

Søk Åndens inspirasjon når du studerer profeten Joseph Smiths
læresetninger. Husk Nephis løfte: «Den som søker flittig, skal
finne, og Guds mysterier skal foldes ut for dem ved Den Hellige
Ånds kraft» (1. Nephi 10:19). Begynn ditt studium med bønn, og
fortsett å be og grunne i ditt hjerte mens du leser.

På slutten av hvert kapittel finner du spørsmål og skriftsteds-
henvisninger som vil hjelpe deg å forstå og anvende Joseph
Smiths læresetninger. Vurder om du vil gjennomgå dem før du
leser kapitlet.

Overvei også følgende forslag:

• Se etter viktige ord og uttrykk. Hvis du finner et ord du ikke
forstår, bruk en ordbok eller en annen kilde for å få en bedre
forståelse av dets betydning. Skriv et notat i margen for å
hjelpe deg å huske det du har lært om ordet.

v



«Joseph Smith, Herrens profet og seer, har utført mer, bortsett

fra Jesus selv, for menneskenes frelse i denne verden enn noe annet

menneske som noensinne har levet i den... I dette liv var han stor,

og han døde også stor i Guds og sitt folks øyne» (L&p 135:3).
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• Tenk over betydningen av Joseph Smiths læresetninger. Det
kan være nyttig å merke formuleringer og setninger som for-
klarer bestemte prinsipper i evangeliet eller som gjør spesielt
inntrykk på deg. Du kan også skrive ned dine tanker og følelser
i margen.

• Reflekter over erfaringer du har hatt som kan relateres til pro-
fetens læresetninger.

• Grunn på hvordan Joseph Smiths læresetninger angår deg.
Tenk over hvordan læresetningene kan anvendes på bekym-
ringer eller spørsmål du har. Bestem deg for hva du vil gjøre
som et resultat av det du har lært.

Hvordan undervise fra denne boken

Denne boken kan brukes til å undervise både hjemme og i kir-
ken. Følgende forslag vil være til hjelp.

Fokuser på Joseph Smiths ord og Skriftene

Herren har befalt at vi ikke skal undervise 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). Han erklærte også
at «denne kirkes eldster, prester og lærere [skal] undervise i mitt
evangeliums prinsipper som er i Bibelen og i Mormons bok,
hvor evangeliet finnes i sin fylde» (L&p 42:12).

Ditt oppdrag er å hjelpe andre å forstå profeten Joseph Smiths
læresetninger og Skriftene. Legg ikke denne boken til side eller
utarbeid leksjoner fra annet materiell. Bruk en betydelig del av
leksjonstiden til å lese Joseph Smiths læresetninger i denne
boken og drøfte deres betydning og anvendelse.

Oppfordre deltakerne til å ha med seg boken til kirken, slik at
de kan være bedre forberedt til å delta i klassediskusjonene.

Søk Den hellige ånds veiledning

Når du ber Gud om hjelp og forbereder deg omhyggelig, vil
Den hellige ånd lede din innsats. Han vil hjelpe deg å legge vekt
på de delene av hvert kapittel som vil hjelpe andre å forstå og
anvende evangeliet.
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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).

Forbered deg til å undervise

Kapitlene i denne boken er ordnet med tanke på å hjelpe deg
å forberede deg til å undervise. Avsnittet «Fra Joseph Smiths liv»
i hvert kapittel gir informasjon om Joseph Smiths liv og Kirkens
tidlige historie som kan benyttes som en introduksjon og i
undervisningen. Avsnittet «Joseph Smiths læresetninger» er delt
i flere underavsnitt, med overskrifter som sammenfatter kapitte-
lets hovedpunkter. Disse overskriftene kan fungere som en dis-
posisjon for din undervisning. Det siste avsnittet, «Forslag til stu-
dium og undervisning», inneholder spørsmål og skriftsteder
knyttet til læresetningene.

Du vil være mer effektiv i din undervisning hvis du gjør følgende:

1. Studer kapitlet. Les kapitlet for å forsikre deg om at du forstår
Joseph Smiths læresetninger. Du vil undervise med større opp-
riktighet og kraft når hans ord har påvirket deg personlig (se
L&p 11:21). Ha klassens behov i tankene mens du leser. Det
kan være nyttig å merke læresetninger og prinsipper i kapitlet
som du føler vil hjelpe dem.

2. Velg hvilke deler du vil bruke. Hvert kapittel inneholder mer
enn du vil være i stand til å presentere i én leksjon. Istedenfor
å prøve å komme gjennom hele kapitlet, bør du ved hjelp av
bønn velge ut hvilke læresetninger og prinsipper du føler vil
være av størst nytte for klassen. Du kan for eksempel velge å
fokusere på ett eller to underavsnitt og noen få spørsmål som
vil hjelpe deltakerne å drøfte prinsippene i de avsnittene du
har valgt ut.

3. Bestem deg for hvordan du vil innlede leksjonen. For å vekke
interessen i begynnelsen av leksjonen, kan du fortelle om en
personlig erfaring, be en av deltakerne lese en historie fra
begynnelsen av kapitlet eller se på et bilde i kapitlet. Du kan så
spørre: «Hva forteller denne historien (eller bildet) om kapit-
lets hovedemne?» Andre alternativer for å innlede en leksjon
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kan være å lese et skriftsted eller et sitat fra kapitlet eller synge
en salme. Det kan også være nyttig å la deltakerne få vite hva
leksjonens hovedpunkter vil bli. Du kan dessuten minne del-
takerne om den forrige leksjonen i denne boken ved å stille
dem spørsmål om hendelser, personer, prinsipper eller lære-
setninger som ble drøftet.

4. Bestem deg for hvordan du kan oppmuntre til diskusjon. Det
er dette mesteparten av leksjonstiden bør gå med til, for del-
takerne lærer læresetninger og prinsipper best når de er med
på å diskutere dem. Repeter forslagene til hvordan du kan
lede oppbyggende diskusjoner på side x-xi i denne boken. Du
kan bruke «Forslag til studium og undervisning» i slutten av
kapitlet. Du kan også forberede egne spørsmål ved hjelp av
følgende forslag:

• Still spørsmål som hjelper deltakerne å se etter fakta, begi-
venheter, læresetninger og prinsipper. Denne typen spørs-
mål hjelper deltakerne å fokusere på spesifikke sannheter
du ønsker å vektlegge, og å bli kjent med spesifikk infor-
masjon i profetens læresetninger. Etter at du har henvist til
et bestemt sitat, kan du eksempelvis spørre: «Hvilke nøk-
kelord eller -uttrykk inneholder dette sitatet?» eller «Hva er
emnet i dette sitatet?»

• Still spørsmål som hjelper deltakerne å tenke på de læreset-
ningene og prinsippene Joseph Smith forkynte. Denne type
spørsmål oppmuntrer deltakerne til å granske og gi andre
del i sine tanker og følelser angående Joseph Smiths læreset-
ninger. For eksempel: «Hvorfor tror du denne læresetningen
er viktig?» eller «Hvilke tanker eller følelser har du med hen-
syn til dette sitatet?» eller «Hva betyr denne læresetningen for
deg?»

• Still spørsmål som oppmuntrer deltakerne til å sammenligne
det de lærer av profetens læresetninger med sine egne tanker,
følelser og erfaringer. For eksempel: «Hvilke erfaringer har du
hatt som kan relateres til det profeten Joseph Smith sa?»

• Still spørsmål som hjelper deltakerne å anvende det du
underviser om på seg selv. Disse spørsmålene hjelper delta-
kerne å tenke over hvordan de kan leve ifølge Joseph Smiths
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læresetninger. For eksempel: «Hva oppfordrer Joseph Smith
oss til å gjøre? På hvilke måter kan vi anvende det han sa?»
Minn deltakerne om at de vil lære ikke bare av det som blir
sagt, men også av åpenbaring direkte til dem (se L&p
121:26).

5. Bestem deg for hvordan du vil avslutte leksjonen. Du kan velge
å selv gi en rask oppsummering av leksjonen eller be en eller
to deltakere om å gjøre det. Bær vitnesbyrd om læresetningene
dere har drøftet, slik Ånden tilskynder deg. Du kan også invi-
tere andre til å bære sine vitnesbyrd. Oppfordre deltakerne til å
følge de tilskyndelsene de har fått fra Den hellige ånd.

Når du forbereder deg til å undervise, kan du gjerne se etter
ideer i Undervisning, intet større kall (36123 170), del B,
kapittel 14, 16, 28 og 29, eller i Veiledning i undervisningen

(34595 170).

Led oppbyggende diskusjoner

Følgende forslag vil hjelpe deg å oppmuntre til og lede opp-
byggende diskusjoner:

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

• Hjelp deltakerne å fokusere på Joseph Smiths læresetninger. Be
dem lese hans ord for å få i gang en diskusjon og besvare spørs-
mål. Hvis diskusjonen begynner å spore av eller blir spekulativ
eller kontroversiell, leder du diskusjonen inn på rett spor igjen
ved å nevne en hendelse, læresetning eller et prinsipp i kapitlet.

• Når det er aktuelt, kan du fortelle om erfaringer som er knyt-
tet til læresetningene i kapitlet.

• Oppfordre deltakerne til å dele sine tanker, stille spørsmål og
undervise hverandre (se L&p 88:122). Du kan for eksempel be
dem kommentere noe andre har sagt, eller du kan rette ett
spørsmål til flere deltakere.

• Vær ikke redd for stillhet etter at du har stilt et spørsmål.
Deltakerne trenger ofte tid til å tenke eller se i boken sin før
de deler tanker, vitnesbyrd og erfaringer.
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• Lytt oppriktig, og prøv å forstå alles kommentarer. Gi uttrykk
for takknemlighet for deres deltakelse.

• Når deltakerne kommer med flere poenger, kan du overveie å
skrive dem på tavlen eller be en annen om å gjøre det.

• Prøv å finne forskjellige måter å få deltakerne med i diskusjo-
nen på. Du kan for eksempel la dem drøfte spørsmål i små
grupper eller sammen med sidemannen.

• Vurder om du skal kontakte en eller to deltakere på forhånd.
Be dem komme til klassen forberedt på å svare på et av spørs-
målene du har forberedt.

• Bruk en salme, spesielt en salme om gjenopprettelsen, til å
bygge opp under drøftingen av en sannhet i evangeliet. Det å
synge en salme er også en effektiv måte å innlede eller avslutte
en leksjon på.

• Ikke avbryt en god diskusjon bare fordi du ønsker å komme
gjennom alt stoffet du har forberedt. Det som er viktigst, er at
deltakerne føler Åndens innflytelse og en sterkere beslutning
om å etterleve evangeliet.

Læresetninger for vår tid

Denne boken tar for seg profeten Joseph Smiths læreset-
ninger som er aktuelle i dag. For eksempel tar boken ikke opp
emner som profetens læresetninger om innvielsesloven slik den
gjaldt forvaltning av eiendom. Herren trakk denne loven tilbake
fra Kirken fordi de hellige ikke var klare for å etterleve den (se
kapitteloverskriften til L&p 119). Boken tar heller ikke for seg
flergifte. Læresetningene og prinsippene i forbindelse med fler-
gifte ble åpenbart til Joseph Smith så tidlig som i 1831. Profeten
forkynte læren om flergifte, og en rekke slike ekteskap ble inn-
gått mens han levde. Under ledelse av Kirkens presidenter som
etterfulgte Joseph Smith, praktiserte et betydelig antall av
Kirkens medlemmer flergifte de påfølgende tiårene. I 1890
utstedte president Wilford Woodruff manifestet, som avskaffet
flergifte i Kirken (se Offisiell erklæring 1). Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige praktiserer ikke lenger flergifte.
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Informasjon om kilder som siteres i boken

Profeten Joseph Smiths læresetninger slik de presenteres i
denne boken, er hentet fra flere kategorier av kildestoff, som pro-
fetens taler, artikler som ble skrevet for offentliggjøring av profe-
ten eller under hans ledelse, profetens brev og dagbøker, ned-
tegnede erindringer fra dem som hørte profeten tale, samt noen
av profetens læresetninger og skrivelser som senere ble kanoni-
sert i Skriftene. Mange av Joseph Smiths læresetninger er sitert fra
History of the Church. For mer informasjon om disse kildene, se
tillegget.

En rekke upubliserte kilder er sitert i denne boken. Staving,
tegnsetning, bruk av store bokstaver og grammatikk har blitt stan-
dardisert for å gjøre den lettere å lese. Avsnittinndeling er også til-
føyd eller forandret for å gjøre stoffet lettere å lese. Når sitatene
er hentet fra offentliggjort kildestoff, er kildene sitert uten foran-
dring, med mindre noe annet er angitt. Alt stoff i hakeparentes er
tilføyd av bokens redaktører, med mindre noe annet er angitt.



Historisk sammendrag

Følgende kronologiske oversikt gir en kort historisk bakgrunn
for profeten Joseph Smiths læresetninger som er presentert i
denne boken.

1805, 23. desember: Født i Sharon, Windsor County, Vermont,
som barn nummer fem av elleve i familien
til Joseph Smith sr. og Lucy Mack Smith.

ca. 1813: 
(7 år)

Pådrar seg tyfoidfeber, og komplikasjoner
gjør det nødvendig med et kirurgisk inn-
grep i hans venstre ben. På denne tiden
bodde familien Smith i West Lebanon,
New Hampshire, ett av flere steder fami-
lien flyttet til mellom 1808 og 1816 på
jakt etter bedre arbeidsmuligheter.

1816: 
(10 år)

Flytter sammen med familien til lands-
byen Palmyra i New York.

ca. 1818–19:
(12 eller 13 år)

Flytter sammen med familien fra lands-
byen Palmyra til et tømmerhus i bykom-
munen Palmyra i New York.

1820, tidlig om våren:
(14 år)

Ber i skogen nær sitt hjem. Besøkt av
Gud Faderen og Jesus Kristus. Spør hvil-
ken sekt han skal slutte seg til. Frelseren
forteller ham at de alle tar feil, og at han
ikke skal slutte seg til noen av dem.

1823, 21.-22. 
september: 
(17 år)

Besøkt av Moroni, som forteller ham om
Herrens verk på jorden i de siste dager og
om Mormons bok. Ser gullplatene, som
er nedgravd i en høyde i nærheten, men
blir forbudt å ta dem på dette tidspunktet.

xiii
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1825: 
(19 år)

Flytter sammen med familien fra tøm-
merhuset til et nybygget reisverkshus på
deres gård i bykommunen Manchester i
New York.

1827, 18. januar:
(21 år)

Gifter seg med Emma Hale fra Harmony
i Pennsylvania. De gifter seg i South
Bainbridge i New York.

1827, 22. september: Mottar platene av Moroni, etter å ha
møtt Moroni 22. september hvert år
siden 1823.

1827, desember:
(22 år)

Flytter til Harmony, Pennsylvania, for
å unnslippe mobben i Palmyra og
Manchester som prøver å stjele platene.
Kort tid senere begynner han å oversette
Mormons bok.

1828, februar: Martin Harris viser en kopi av noen
av skrifttegnene fra gullplatene til
anerkjente vitenskapsmenn, heriblant
Charles Anthon og Samuel L. Mitchill
i New York City.

1828, juni-juli: 116 manuskriptsider av oversettelsen
av Mormons bok blir borte mens Martin
Harris er i besittelse av dem.

1829, 5. april:
(23 år)

Oliver Cowdery kommer til Harmony for
å virke som skriver for Mormons bok.
Oversettelsesarbeidet gjenopptas 7. april.

1829, 15. mai: Mottar sammen med Oliver Cowdery
Det aronske prestedømme av døperen
Johannes. Joseph og Oliver døper hver-
andre i Susquehanna-elven.

1829, mai-juni: Sammen med Oliver Cowdery mottar han
Det melkisedekske prestedømme av de
fordums apostler Peter, Jakob og Johannes
nær Susquehanna-elven mellom Harmony,
Pennsylvania, og Colesville, New York.
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1829, juni: Fullfører oversettelsen av Mormons bok
på Peter Whitmer seniors gård i bykom-
munen Fayette i New York. De tre vit-
nene ser platene og engelen Moroni i
Fayette. De åtte vitnene ser og berører
platene i bykommunen Palmyra.

1830, 26. mars: 
(24 år)

De første trykte eksemplarene av
Mormons bok blir offentlig tilgjengelige i
Egbert B. Grandins bokhandel i Palmyra.

1830, 6. april: Organiserer Kirken formelt i hjemmet til
Peter Whitmer sr. i Fayette (se L&p 20:1).
I begynnelsen er Kirkens offisielle navn
Kristi Kirke. 3. mai 1834 blir navnet for-
andret til De Siste Dagers Helliges Kirke.
26. april 1838 blir navnet etter åpenba-
ring forandret til Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige (se L&p 115:4).

1830, juni: Påbegynner etter befaling fra Herren en
inspirert revisjon av Bibelen, nå kjent
som Joseph Smiths oversettelse av
Bibelen.

1830, 9. juni: Holder Kirkens første konferanse i
Fayette.

1830, september: Flytter fra Harmony, Pennsylvania, til
Fayette, New York. Mellom desember
1827 og denne tiden bodde Joseph og
Emma i Harmony, men Joseph reiste fra
tid til annen til Manchester, Fayette og
Palmyra for å arbeide med saker i forbin-
delse med oversettelsen av Mormons
bok, ordne med utgivelsen av Mormons
bok, organisere Kirken, presidere over
Kirkens første konferanse og utføre
andre plikter i Kirken.
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1830, september: Mottar en åpenbaring om at misjonærer
skal «reise til lamanittene» for å forkynne
evangeliet (L&p 28:8; se også 30:5-6;
32:1-3). I oktober reiser fire eldster på
misjon for å forkynne i indianerterritoriet
vest for delstaten Missouri.

1830, desember:
(25 år)

Mottar en åpenbaring om at de hellige
skal samle seg i Ohio (se L&p 37).

1831, tidlig i februar: Etter å ha reist mer enn 400 km fra
New York, kommer han til Kirtland, Ohio.

1831, 20. juli: Mottar i Independence i Jackson County,
Missouri, en åpenbaring som utpeker
Independence som Sions «sentrum»
(se L&p 57:1-3).

1831, 2. august: Presiderer mens Sidney Rigdon innvier
Jackson County, Missouri, som Sions land.

1831, 3. august: Innvier en tempeltomt i Independence.

1832, 25. januar:
(26 år)

Oppholdt som president for Det høye
prestedømme i Amherst, Ohio.

1832, 8. mars: Organiserer Det første presidentskap, med
Sidney Rigdon og Jesse Gause som rådgi-
vere, i Kirtland. 18. mars 1833 overtar
Frederick G. Williams etter Jesse Gause.

1832, 27.-28.
desember: 
(27 år)

Blir befalt å bygge et tempel i Kirtland
(se L&p 88:119-20).

1833, januar: Starter Profetenes skole.

1833, 2. juli: Fullfører første del av arbeidet med den
inspirerte oversettelsen av Bibelen, nå
kjent som Joseph Smiths oversettelse av
Bibelen. Dette arbeidet frembragte Mose
bok og Joseph Smith – Matteus, som nå
finnes i Den kostelige perle.
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1833, 20. juli: En mobb ødelegger trykkpressen i
Independence, Missouri, som Budenes
bok trykkes på, så vel som mesteparten
av de trykte sidene. I september 1835 blir
åpenbaringene fra Budenes bok, så vel
som andre åpenbaringer, utgitt i Kirtland
i den første utgaven av Lære og pakter.

1833, 23. juli: Hjørnestenene til Kirtland tempel legges.

1833, 18. desember: Joseph Smith sr. ordineres til Kirkens
patriark.

1834, mai-juli:
(28 år)

Leder Sions leir fra Kirtland, Ohio, til
Clay County, Missouri, for å komme de
hellige som er fordrevet fra sine hjem i
Jackson County, Missouri, til unnsetning.
Vender tilbake til Kirtland etter å ha mot-
tatt en åpenbaring om at de hellige må
«[vente] en liten stund på Sions forløs-
ning» (L&p 105:9).

1835, 14. februar:
(29 år)

Organiserer De tolv apostlers quorum.

1835, 28. februar: Organiserer et quorum av De sytti.

1835, juli: Kommer i besittelse av egyptiske papy-
rusruller med opptegnelser av Abraham.

1836, 27. mars:
(30 år)

Innvier Kirtland tempel (se L&p 109).

1836, 3. april: Jesus Kristus viser seg for Joseph Smith
og Oliver Cowdery i Kirtland tempel og
godtar templet. Moses, Elias og Elijah
viser seg også og gir prestedømsnøkler
til Joseph og Oliver. (Se L&p 110.)

1837, juni: 
(31 år)

Sender eldster fra Kirtland og Canada for
å virke som misjonærer i England, den
første misjon utenfor Nord-Amerika.
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1838, 12. januar:
(32 år)

Forlater Kirtland og reiser til Far West,
Missouri, for å unnslippe voldelige
mobber.

1838, 14. mars: Ankommer Far West og etablerer Kirkens
hovedkvarter der.

1838, 27. april: Begynner å skrive sin historie, som blir
utgitt som en serie kalt «Joseph Smiths
historie» i Kirkens tidsskrifter fra og med
1842. Senere utgitt som History of the

Church.

1838, 27. oktober: Missouris guvernør Lilburn W. Boggs utste-
der den skammelige «utryddelsesordren».
Denne ordren og voldsom forfølgelse
fører til at de hellige reiser fra Missouri
til Illinois i løpet av vinteren og våren
1838-39.

1838, 1. desember: Fengsles sammen med andre ledere av
Kirken i Liberty, Missouri.

1839, 20. mars:
(33 år)

I Liberty fengsel skriver han et brev til de
hellige. Deler av dette blir senere kanoni-
sert i Lære og pakter 121, 122 og 123.

1839, midten av april: Under transport mellom Gallatin og
Columbia, Missouri, lar vaktene ham
rømme.

1839, 22. april: Slutter seg til sin familie i Quincy, Illinois.

1839, 10. mai: Flytter sammen med sin familie inn i et
lite tømmerhus i Commerce, Illinois.
Senere døper han om byen til Nauvoo.

1839, 29. november: Besøker Martin Van Buren, USAs presi-
dent, i Washington, D.C., i et forsøk på å
få oppreisning for den urettferdighet som
er begått i Missouri. Mens han er der, ber
han også USAs kongress om hjelp.
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1840, 15. august:
(34 år)

Offentliggjør læren om dåp for de døde
under en begravelse i Nauvoo. Dåp for
de døde blir først utført i Mississippi-elven
og andre lokale elver.

1840, september: I en tale av Det første presidentskap til
Kirken kunngjør han at tiden er inne for
å bygge et tempel i Nauvoo.

1841, 4. februar:
(35 år)

Utnevnes til generalløytnant i den nyor-
ganiserte Nauvoo-legionen, en enhet i
Illinois’ delstatsmilits.

1841, 6. april: Hjørnestenene til Nauvoo tempel blir lagt.

1841, 21. 
november:

De første dåpshandlinger for de døde
blir utført i Nauvoo tempel i en døpefont
av tre, som blir bygget og innviet før
resten av templet er ferdig.

1842, februar-
oktober: 
(36 år)

Er redaktør for Times and Seasons,

Kirkens tidsskrift i Nauvoo.

1842, 1. mars: Publiserer Wentworth-brevet i Times and

Seasons. I mars og mai publiserer han
også Abrahams bok i Times and Seasons.

1842, 17. mars: Organiserer Den kvinnelige hjelpefor-
ening i Nauvoo, med Emma Smith som
president.

1842, 4. mai: Forretter de første begavelsesordinansene i
et rom ovenpå i hans røde teglstensbutikk.

1842, 19. mai: Velges til borgermester av Nauvoo.

1843, 12. juli:
(37 år)

Nedtegner en åpenbaring om den nye og
evige pakt, innbefattet ekteskapspaktens
evige natur (se L&p 132).

1844, 29. januar:
(38 år)

Kunngjør sitt kandidatur til presidentval-
get i USA.
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1844, mars: I et møte med De tolv apostler og andre
pålegger han De tolv å lede Kirken i til-
felle han skulle falle bort, og forklarer at
han har overdratt til dem alle ordinanser,
all myndighet og alle nøkler som trengs
for å kunne gjøre dette.

1844, 27. juni: Lider martyrdøden sammen med sin bror
Hyrum i Carthage fengsel, Illinois.

1844, 29. juni: Begraves sammen med Hyrum i Nauvoo,
Illinois.



1

Joseph Smiths 
liv og virke

Joseph Smith, Herrens profet og seer, har gjort mer, bortsett fra
Jesus selv, for menneskenes frelse i denne verden enn noe annet
menneske som noensinne har levet i den» (L&p 135:3). Denne
forbløffende erklæringen beskriver en mann som ble kalt av Gud
da han var 14 år gammel og bare ble 38 år. Mellom Joseph
Smiths fødsel i Vermont i desember 1805 og hans tragiske bort-
gang i Illinois i juni 1844, skjedde fantastiske ting. Gud Faderen
og hans Sønn, Jesus Kristus, viste seg for ham, noe som lærte
ham mer om Guds natur enn det som hadde vært kjent i århun-
drer. Oldtidsprofeter og -apostler overdro hellig prestedøms-
kraft til Joseph, noe som gjorde ham til et nytt, bemyndiget vitne
om Gud i denne siste evangelieutdeling. En makeløs utgytelse av
kunnskap og læresetninger ble åpenbart gjennom profeten, inn-
befattet Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle.
Gjennom ham ble Herrens sanne kirke igjen organisert på jor-
den.

I dag videreføres arbeidet som ble påbegynt av Joseph Smith,
over hele verden. President Wilford Woodruff vitnet og sa føl-
gende om profeten Joseph Smith: «Han var en Guds profet, og
han la grunnvollen til det største verk og den største evangelie-
utdeling som noensinne er blitt opprettet her på jorden.»1

Herkomst og barndom

Joseph Smith var amerikaner i sjette generasjon, for hans for-
fedre hadde emigrert fra England til Amerika på 1600-tallet.
Profetens forfedre hadde de typiske kjennetegnene som ofte for-
bindes med de første generasjonene av amerikanere. De trodde
at Gud ga dem veiledning og omsorg, de hadde god arbeidsmo-
ral, og de arbeidet flittig for sine familier og sitt land.

Joseph Smiths foreldre, Joseph Smith sr. og Lucy Mack Smith,
giftet seg i 1796 i Tunbridge, Vermont. De var hardtarbeidende

«
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Da Joseph Smith mottok sitt første syn, bodde han sammen med

sin familie i et tømmerhus i Palmyra, New York.
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og gudfryktige, og tok fatt på sitt ekteskap under gunstige øko-
nomiske omstendigheter. Dessverre mistet Joseph Smith sr. sitt
første gårdsbruk og opplevde en rekke økonomiske tilbakeslag i
de påfølgende årene. Familien Smith ble tvunget til å flytte flere
ganger, ettersom deres far prøvde å tjene til livets opphold ved
å dyrke de skogkledde åsene i New England, påta seg jobber på
andre gårder, drive en landhandel eller undervise i skolen.

Joseph Smith jr. ble født 23. desember 1805 i Sharon,
Vermont, som barn nummer fem av elleve. Han ble oppkalt etter
sin far. Barna i familien Smith var, i den rekkefølgen de ble født:
en ikke navngitt sønn (som døde kort tid etter fødselen), Alvin,
Hyrum, Sophronia, Joseph, Samuel, Ephraim (som levde i min-
dre enn to uker), William, Katharine, Don Carlos og Lucy.2

Tegn på profetens ualminnelige karakter gjorde seg tidlig gjel-
dende i hans liv. Familien Smith bodde i West Lebanon, New
Hampshire, da en dødelig tyfoidfeberepidemi rammet mange i
lokalsamfunnet, heriblant alle Smith-barna. Mens de andre barna
frisknet til uten komplikasjoner, pådro Joseph seg en alvorlig
infeksjon i venstre ben. Han var da ca. syv år gammel. Dr. Nathan
Smith fra Dartmouth Medical School i Hanover, New Hampshire,
gikk med på å utføre en ny kirurgisk prosedyre for å prøve å redde
guttens ben. Mens dr. Smith og hans kolleger forberedte opera-
sjonen, ba Joseph sin mor om å forlate rommet for at hun skulle
slippe å se ham lide. Da han nektet å drikke brennevin for å
dempe smerten og kun fikk lindring av farens trygge armer, måtte
Joseph tappert holde ut mens kirurgen boret inn i og meislet bort
deler av benet. Inngrepet var vellykket, selv om Joseph gikk med
krykker i flere år og hadde en tendens til å halte resten av livet.

I 1816, etter flere år med sviktende avlinger, flyttet Joseph
Smith sr. med familien fra Norwich, Vermont, til Palmyra, New
York, i håp om å finne bedre kår. «På grunn av trange kår,» min-
tes profeten senere, «måtte vi arbeide hardt for å forsørge en stor
familie ... , og ettersom det var nødvendig at alle som kunne,
bidro til å forsørge familien, mistet vi muligheten til å få en
utdannelse. Det er nok å si at jeg kun ble undervist i lesing, skri-
ving og matematikkens grunnregler.»3
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Palmyra, New York-området. Mange viktige begivenheter i Kirkens tidlige historie

fant sted her, blant annet Det første syn og Moronis besøk til Joseph Smith.

Det første syn

Joseph Smith skrev følgende om sin opplæring i barneårene:
«Jeg ble født ... av gode foreldre som gjorde enhver anstrengelse
for å undervise meg i den kristne tro.»4 Men, i likhet med mange
andre kristne, var Josephs foreldre klar over at noen av prinsip-
pene i evangeliet som Jesus og hans apostler forkynte, manglet i
datidens kirker. I Palmyra-området i 1820 var det flere forskjellige
kristne trossamfunn som prøvde å vinne konvertitter. Josephs
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mor, to av hans brødre og hans eldre søster sluttet seg til den
lokale presbyterianske kirken, mens Joseph, hans far og hans
bror Alvin var avventende. Selv om han bare var en gutt, var
Joseph svært opptatt av sin egen stilling overfor Gud og av forvir-
ringen blant de forskjellige trossamfunnene.

Mens han studerte Skriftene, gjorde et skriftsted i Jakobs brev
spesielt inntrykk på den 14 år gamle Joseph: «Om noen av dere
mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og
uten bebreidelse – og så skal han få den» ( Jakobs brev 1:5).
Inspirert av dette løftet fra Herren, gikk Joseph ut i skogen nær
sitt hjem for å be en vårdag i 1820. Han knelte ned og oppsendte
sitt hjertes ønsker til Gud. Umiddelbart ble han grepet av mørkets
krefter, som fullstendig overmannet ham og fikk ham til å frykte
at han skulle bli ødelagt. Men som svar på hans inderlige bønn
ble himlene åpnet, og han ble befridd fra sin usynlige fiende. I en
lysstøtte skarpere enn solen så han to personer stående over seg
i luften. En av dem talte, kalte gutten ved navn og sa: «Dette er
min elskede Sønn. Hør ham!» ( Joseph Smith – Historie 1:17).

I denne enestående tilkjennegivelsen viste Gud Faderen og
hans Sønn, Jesus Kristus, seg personlig for den unge Joseph.
Joseph samtalte med Frelseren, som ba ham om ikke å slutte seg
til noen av de daværende kirkesamfunnene, for «de var alle på
avveie» og «alle deres trosbekjennelser var en vederstyggelighet i
hans øyne, ... de forfekter en lære som er menneskebud og har et
skinn av gudsfrykt, men de fornekter Guds kraft» ( Joseph Smith
– Historie 1:19). Joseph ble også lovet «at evangeliets fylde skulle
gjøres kjent på et senere tidspunkt for [ham]»5. Etter mange hun-
dre år med åndelig mørke hadde Herrens ord og det faktum at
Gud Faderen og hans Sønn, Jesus Kristus, virkelig lever, blitt
åpenbart for verden gjennom dette ungdommelige og rene kar.

Moronis besøk

Tre år gikk, og i denne perioden ble Joseph Smiths erklæring om
at han hadde sett Gud, gjenstand for hån og spott i lokalsamfun-
net. Den unge profeten, som nå var 17 år gammel, undret seg over
hva han hadde i vente. Om kvelden 21. september 1823 ba han
oppriktig om veiledning og om tilgivelse for sine ungdommelige
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Den hellige lund ca. 1907. Våren 1820 gikk den unge Joseph Smith til

dette skogholtet nær sitt hjem for å be Herren om veiledning.

«synder og tåpeligheter» ( Joseph Smith – Historie 1:29). Som svar
på hans bønn ble hans loftsrom fylt med lys, og et himmelsk sen-
debud som het Moroni, viste seg for ham. «[Han] sa at han var en
Guds engel,» mintes Joseph, «sendt for å overbringe den glade
nyheten om at den pakten Gud inngikk med oldtidens Israel, snart
skulle bli oppfylt, at det forberedende arbeid før Messias’ annet
komme snarlig skulle settes i gang. Tiden var inne til at evangeliet
i sin fylde skulle forkynnes med kraft til alle nasjoner, for at et folk
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kunne være beredt til tusenårsriket. Jeg fikk vite at jeg var utvalgt til
å være et redskap i Guds hender til å oppfylle noen av hans hen-
sikter i denne strålende evangelieutdeling.»6

Moroni fortalte også Joseph at en samling av oldtidsskrifter,
gravert på gullplater av oldtidsprofeter, lå nedgravd i en høyde i
nærheten. Denne hellige opptegnelsen skildret et folk som Gud
hadde ført fra Jerusalem til den vestlige halvkule 600 år før Jesu
fødsel. Moroni var den siste profeten blant dette folket, og han
hadde gravd ned opptegnelsen som Gud hadde lovet å bringe
frem i de siste dager. Joseph Smith skulle oversette dette hellige
verket til engelsk.

De neste fire årene skulle Joseph møte Moroni på høyden 22.
september hvert år for å motta ytterligere kunnskap og instruk-
sjoner. Han ville trenge disse årene med forberedelse og person-
lig lutring for å kunne oversette den gamle opptegnelsen. Han
måtte bli i stand til å utføre den oppgave det var å frembringe et
verk hvis hensikt var å overbevise «jøde og hedning om at Jesus
er Kristus, den evige Gud, som åpenbarer seg for alle nasjoner»
(Mormons boks tittelside).

Guds rike etableres på jorden

Oversettelsen av Mormons bok begynner

Mens han ventet på å motta gullpla-
tene, hjalp Joseph Smith til med å dekke
familiens timelige behov. I 1825 reiste
han til Harmony, Pennsylvania, for å
arbeide for Josiah Stowell. Der bodde
han hos familien til Isaac og Elizabeth
Hale og møtte deres datter Emma, en
høy, mørkhåret skolelærer. 18. januar
1827 giftet Joseph og Emma seg i South
Bainbridge, New York. Selv om deres
ekteskap ble satt på prøve på grunn av
barn som døde, økonomiske vanskelig-

heter og Josephs hyppige fravær fra hjemmet i forbindelse med
hans plikter, elsket alltid Joseph og Emma hverandre høyt.

Emma Smith
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22. september 1827, fire år etter at han så platene for første
gang, ble Joseph endelig betrodd dem. Men så snart platene var
i hans besittelse, gjorde en lokal mobb gjentatte ganger store
anstrengelser for å stjele dem. For å unngå denne forfølgelsen
vendte Joseph og Emma i desember 1827 tilbake til Harmony,
hvor Emmas foreldre bodde. Så snart de hadde funnet seg til rette
der, begynte Joseph arbeidet med å oversette platene.

Tidlig i 1828 fikk Martin Harris, en velstående gårdbruker fra
Palmyra, et vitnesbyrd om Herrens verk i de siste dager, og reiste
til Harmony for å hjelpe Joseph med oversettelsen. I juni samme
år hadde Josephs arbeid med oversettelsen resultert i 116 manu-
skriptsider. Martin ba gjentatte ganger profeten om tillatelse til å
ta med seg manuskriptet hjem til Palmyra for å vise det til visse
familiemedlemmer. Profeten adspurte Herren og fikk nei til svar,
men han spurte Herren to ganger til, og til slutt fikk Martin lov
til å ta med seg manuskriptet. Mens manuskriptet var i Palmyra,
ble det borte og kom aldri til rette igjen. Herren tok urim og
tummim og platene fra profeten en periode, noe som gjorde
ham ydmyk og angerfull. I en åpenbaring fra Herren fikk Joseph
vite at han alltid måtte frykte Gud mer enn mennesker (se L&p
3). Selv om han bare var 22 år gammel, bar hans liv deretter preg
av at han viet seg fullstendig til å følge alle Herrens befalinger.

5. april 1829 kom Oliver Cowdery, en skolelærer som var et år
yngre enn Joseph, til Josephs hjem i Harmony. Som svar på bønn
hadde han fått et vitnesbyrd om sannheten av profetens arbeid.
To dager senere begynte oversettelsesarbeidet igjen, ved at
Joseph dikterte og Oliver skrev.

Gjengivelsen av Guds prestedømme

Mens Joseph og Oliver arbeidet med oversettelsen av Mormons
bok, leste de beretningen om Frelserens besøk hos nephittene i
oldtiden. På grunn av det som sto der, bestemte de seg for å søke
veiledning fra Herren om dåp. 15. mai gikk de til bredden av
Susquehanna-elven, nær Josephs hjem i Harmony, for å be. Til
deres forbløffelse kom et himmelsk sendebud og presenterte seg
som døperen Johannes. Han overdro til dem Det aronske preste-
dømme og ba dem om å døpe og ordinere hverandre. Senere,
som døperen Johannes lovet, kom også de fordums apostler Peter,
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Jakob og Johannes til Joseph og Oliver og overdro til dem Det
melkisedekske prestedømme og ordinerte dem til apostler.

Før disse besøkene hadde Joseph og Oliver hatt kunnskap og
tro. Men etter at de himmelske sendebudene kom, hadde de også
myndighet – makt og myndighet fra Guds prestedømme til å eta-
blere hans kirke og forrette frelsende ordinanser.

Mormons bok utgis og Kirken organiseres

I løpet av april og mai 1829 forstyrret forfølgelsene i økende
grad profetens oversettelsesarbeid i hans hjem i Harmony. Som et
resultat av dette flyttet Joseph og Oliver midlertidig til bykom-
munen Fayette, New York, for å fullføre oversettelsen i hjemmet
til Peter Whitmer sr. Oversettelsen var ferdig i juni, mindre enn
tre måneder etter at Oliver begynte å virke som profetens skriver.
Innen august hadde Joseph inngått kontrakt med forleggeren
Egbert B. Grandin i Palmyra om å trykke boken. Martin Harris
pantsatte gården sin til Grandin som sikkerhet for at trykkekost-
nadene ble betalt, og han solgte senere 60 hektar av gården for å
betale gjelden. Mormons bok kunne kjøpes av allmennheten i
Grandins bokhandel fra og med 26. mars 1830.

Kopi av Peter Whitmer seniors hjem i Fayette, New York. Dette rekonstruerte huset

står på tomten der profeten formelt organiserte Kirken 6. april 1830.
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6. april 1830, bare elleve dager etter at Mormons bok ble aver-
tert for salg, kom en gruppe på rundt 60 mennesker sammen i
Peter Whitmer seniors tømmerhus i Fayette, New York. Der orga-
niserte Joseph Smith formelt Kirken, som senere ved åpenbaring
ble kalt Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (se L&p 115:4).
Det var en gledens dag, med stor utgytelse av Ånden. Nadverden
ble forrettet, troende ble døpt, Den hellige ånds gave ble meddelt,
og menn ble ordinert til prestedømmet. I en åpenbaring som ble
mottatt under møtet, utpekte Herren Joseph Smith til Kirkens
leder: «En seer, en oversetter, en profet, en Jesu Kristi apostel, en
eldste i kirken ved Gud Faderens vilje og din Herres Jesu Kristi
nåde» (L&p 21:1). Jesu Kristi Kirke var igjen etablert på jorden.

Kirtland, Ohio – Kirken vokser

Etter hvert som Kirkens medlemmer begeistret delte den
sannheten de hadde funnet med andre, vokste den spede Kirken
raskt. Snart ble det opprettet grener i byene Fayette, Manchester
og Colesville i New York. I september 1830, kort tid etter at
Joseph og Emma Smith flyttet fra Harmony, Pennsylvania, til
Fayette, åpenbarte Herren til profeten at misjonærer skulle «reise
til lamanittene» som bodde langs Missouris vestlige grense (L&p
28:8). Misjonærene reiste i denne forbindelse gjennom Kirtland-
området i Ohio, hvor de møtte en religiøs gruppe som søkte
sannheten og døpte rundt 130 av dem, heriblant Sidney Rigdon,
som senere ble medlem av Det første presidentskap. Gruppen av
hellige i Kirtland vokste til flere hundre etter hvert som medlem-
mene delte evangeliet med menneskene rundt seg.

Etter hvert som Kirken vokste i New York, vokste også mot-
standen mot Kirken. I desember 1830 mottok profeten en åpen-
baring hvor Kirkens medlemmer ble bedt om å «[reise] til Ohio»
(L&p 37:1), mer enn 40 mil unna. I de kommende månedene
solgte det store flertallet av de hellige i New York sine eiendom-
mer, ofte med stort tap, og gjorde de nødvendige ofrene for å
kunne samles i Kirtland, Ohio. Joseph og Emma Smith var blant
de første som dro til Ohio, og ankom Kirtland ca. 1. februar 1831.
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To samlingssteder for de hellige

I juni 1831, mens Kirken opplevde stor vekst i Kirtland,
befalte Herren profeten og andre av Kirkens ledere å reise til
Missouri. Der skulle Han åpenbare for dem «deres alles arve-
land» (se L&p 52:3-5, 42-43). I løpet av juni og juli 1831 reiste
profeten og andre de nesten 150 milene fra Kirtland til Jackson
County, Missouri, som lå i den vestlige utkanten av det ameri-
kanske nybyggerområdet. Kort tid etter at han kom frem, mot-
tok profeten en åpenbaring hvor Herren sa at «Missouris land
… [er] det landområde jeg har utvalgt og innviet til de helliges
innsamling. Derfor er dette det lovede land, og det sted hvor
byen Sion skal ligge... Det sted som nå kalles Independence, er
stedets sentrum, og tempeltomten ligger på et jordstykke mot
vest» (L&p 57:1-3).

Som oppfyllelse av profetier som ble uttalt av oldtidsprofeter
i Bibelen, begynte den 25 år gamle Joseph Smith å legge grunn-
vollen for byen Sion i Amerika. I august 1831 presiderte han over
innvielsen av landområdet som et samlingssted og innviet en
tempeltomt. Kort tid senere returnerte profeten til Ohio, hvor
han oppfordret noen av de trofaste til å samles i Missouri.
Hundrevis av hellige utholdt strabasene som en reise som
denne, langs den amerikanske koloniseringsgrensen på 1800-tal-
let, innebar, og kjempet seg frem til sitt nye hjem i Missouri.

Fra 1831 til 1838 bodde Kirkens medlemmer både i Ohio og i
Missouri. Profeten, medlemmene av De tolvs quorum og mange
av Kirkens medlemmer bodde i Kirtland, mens andre medlem-
mer av Kirken samlet seg i Missouri og ble ledet av sine preste-
dømsledere der, under ledelse av profeten. Kirkens ledere kom-
muniserte pr. brev, og reiste ofte mellom Kirtland og Missouri.

Fortsatt åpenbaring

Mens han bodde i Kirtland-området, mottok profeten mange
åpenbaringer fra Herren angående evangeliets gjengivelse i de
siste dager. I november 1831 bestemte Kirkens ledere seg for å
publisere mange av åpenbaringene i en samling som skulle bli
kjent som Budenes bok. Boken skulle trykkes i Independence,
Missouri. Men i juli 1833 ødela mobber trykkpressen og mange
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Kirtland tempel ca. 1900. Dette templet ble bygget ved hjelp av store ofre fra de

hellige, men måtte forlates da forfølgelsen drev dem bort fra Kirtland.

av de trykte arkene. Med unntak av noen få eksemplarer av
boken som ble reddet, ble aldri Budenes bok tilgjengelig for
Kirkens medlemmer. I 1835 ble åpenbaringene som var tiltenkt
Budenes bok, så vel som mange andre åpenbaringer, utgitt i
Kirtland som Lære og pakter.

Mens han bodde i Kirtland-området, fortsatte også profeten
arbeidet med Joseph Smiths oversettelse av Bibelen, et arbeid han
hadde påbegynt i 1830 etter befaling fra Herren. Mange klare og
verdifulle ting hadde gått tapt fra Bibelen gjennom århundrene,
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og profeten ble veiledet av Ånden til å gjøre rettelser i teksten i
kong Jakobs versjon av Bibelen og gjengi informasjon som var
gått tapt. Dette arbeidet førte til gjengivelsen av viktige sannheter
i evangeliet, blant annet mange åpenbaringer som nå finnes i
Lære og pakter. Selv om profeten hadde til hensikt å utgi sin revi-
sjon av Bibelen, hindret presserende saker, ikke minst forfølgelse,
ham i å utgi den i sin helhet mens han levde.

Som en del av hans inspirerte revisjon av Bibelen mottok
Joseph Smith åpenbaringen som nå er Mose bok og en inspirert
oversettelse av Matteus 24, som nå kalles Joseph Smith –
Matteus. I 1835 begynte profeten å oversette Abrahams bok fra
noen gamle egyptiske papyrusruller som Kirken hadde kjøpt.
Alle disse oversettelsene ble senere deler av Den kostelige perle.

Blant åpenbaringene profeten mottok i Kirtland var de som fast-
satte hvordan Kirken skulle ledes. Under ledelse av Herren orga-
niserte Joseph Smith Det første presidentskap i 1832.7 Han orga-
niserte De tolv apostlers quorum og et quorum av De sytti i 1835.
En stav ble organisert i Kirtland i 1834. I denne perioden etablerte
han også quorumer i Det aronske og Det melkisedekske preste-
dømme for å dekke behovene til lokale medlemmer av Kirken.

Det første templet i denne evangelieutdelingen

Som en av de viktigste delene av gjenopprettelsen åpenbarte
Herren for Joseph Smith behovet for hellige templer. I desember
1832 befalte Herren de hellige å begynne å bygge et tempel i
Kirtland, Ohio. Selv om mange av Kirkens medlemmer manglet
det mest grunnleggende når det gjaldt bolig, arbeid og mat, rea-
gerte de med begeistring på Herrens befaling. Profeten arbeidet
ved deres side.

27. mars 1836 innviet Joseph Smith templet under en utgy-
telse av Ånden lik den som fant sted på pinsedagen. En uke
senere, 3. april 1836, fant noen av de viktigste hendelsene i reli-
gionshistorien sted. Herren Jesus Kristus kom til Joseph Smith
og Oliver Cowdery i templet og erklærte: «Jeg har godtatt dette
hus, og mitt navn skal være her, og jeg vil åpenbare meg for mitt
folk i barmhjertighet i dette hus» (L&p 110:7). Tre sendebud fra
evangelieutdelinger på gammeltestamentlig tid – Moses, Elias og
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Elijah – kom også. De gjenga prestedømmets nøkler og myndig-
het som lenge ikke hadde vært å finne på jorden. Profeten
Joseph Smith hadde nå myndighet til å samle inn Israel fra jor-
dens fire hjørner og besegle familier for tid og all evighet. (Se
L&p 110:11-16.) Denne gjengivelsen av prestedømsnøkler fulgte
Herrens mønster ved at profeten mottok «linje på linje, bud på
bud, litt her og litt der» (L&p 128:21) helt til Jesu Kristi evange-
liums fylde var gjengitt til jorden.

Det evige evangelium forkynnes

Gjennom hele profetens virke befalte Herren ham å sende ut
misjonærer for å «[forkynne] evangeliet til enhver skapning»
(L&p 68:8). Profeten selv følte byrden av denne befalingen og
forlot hjem og familie mange ganger for å forkynne evangeliet. I
Kirkens første tid ble misjonærene kalt til å forkynne i forskjel-
lige deler av USA og Canada.

Så, sommeren 1837, ble profeten inspirert til å sende eldster til
England. Profeten ba Heber C. Kimball, et medlem av De tolv
apostlers quorum, om å lede en liten gruppe misjonærer i dette
viktige oppdraget. Eldste Kimball etterlot seg sin familie i dyp fat-
tigdom og reiste med tro på at Herren ville lede ham. Innen et år
hadde ca. 2000 sluttet seg til Kirken i England. Joseph Smith
sendte senere flere medlemmer av De tolv til Storbritannia, hvor
de virket fra 1839 til 1841, og denne misjonen var også usedvan-
lig vellykket. Innen 1841 hadde mer enn 6000 tatt imot evange-
liet. Mange av disse emigrerte til Amerika og fornyet og styrket
Kirken i en svært vanskelig periode.

De hellige forlater Kirtland

De hellige i Kirtland hadde måttet tåle forfølgelse nesten fra
det øyeblikk de kom dit, men motstanden vokste i 1837 og 1838.
«Når det gjelder Guds rike,» sa profeten, «oppretter djevelen all-
tid sitt rike samtidig for å gjøre motstand mot Gud»8. Profeten
måtte tåle hovedtyngden av fiendtligheten, både fra fiender
utenfor Kirken og fra apostater som hadde vendt seg mot ham.
Han ble urettmessig anklaget for mange forbrytelser, plaget i ret-
ten i en rekke ubegrunnede straffesaker og sivile søksmål, og
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tvunget til å gjemme seg for dem som var ute etter å ta hans liv.
Men han sto trofast og tapper midt i nesten konstant trøbbel og
motstand.

Til slutt ble imidlertid forfølgelsen i Kirtland-området uuthol-
delig. I januar 1838 ble profeten og hans familie tvunget til å for-
late Kirtland og søke tilflukt i Far West, Missouri. Innen utgangen
av året hadde de fleste av de hellige i Kirtland fulgt etter ham og
forlatt sine hjem og sitt kjære tempel.

De hellige i Missouri

Utdrivelsen fra Jackson County og Sions leirs marsj

Mens de hellige i Kirtland strevde for å styrke Kirken i sitt
område, gjorde mange andre medlemmer av Kirken det samme
i Jackson County, Missouri. Siste-dagers-hellige begynte å bosette
seg i området sommeren 1831. To år senere var det ca. 1200
medlemmer, eller omtrent en tredjedel av befolkningen der.

Det at det kom så mange hellige, gjorde de gamle nybyggerne
i området urolige. Innbyggerne i Missouri fryktet at de skulle
tape den politiske kontrollen til nykommerne, som for det meste
var fra det nordlige USA og ikke støttet slaveriet i syd. De var
også mistenksomme overfor læresetninger som var unike for de
siste-dagers-hellige – som at de trodde på Mormons bok, ny
åpenbaring og innsamlingen til Sion – og de mislikte at de siste-
dagers-hellige hovedsakelig handlet seg imellom. Mobber og
den lokale militsen begynte snart å plage de hellige, og i novem-
ber 1833 drev de dem ut av Jackson County. Mesteparten av de
hellige flyktet nordover, over Missouri-elven og inn i Clay
County, Missouri.

Joseph Smith var alvorlig bekymret for de hellige i Missouri. I
august 1833 skrev han fra Kirtland til Kirkens ledere i Missouri:
«Brødre, hvis jeg hadde vært hos dere, ville jeg tatt aktivt del i
deres lidelser, og selv om det er naturlig å søke å unngå lidelser,
ville jeg ikke ha sviktet dere, om jeg så måtte dø, så hjelpe meg
Gud. Vær ved godt mot, for vår forløsning nærmer seg. O Gud,
frels mine brødre i Sion.»9
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I februar 1834 mottok Joseph Smith en åpenbaring om at han
skulle lede en ekspedisjon fra Kirtland til Missouri for å bistå de
lidende hellige og hjelpe dem å få tilbake sine eiendommer i
Jackson County (se L&p 103). Ifølge Herrens befaling organi-
serte profeten en gruppe som ble kalt Sions leir, som skulle mar-
sjere til Missouri. I mai og juni 1834 reiste gruppen, som til slutt
besto av over 200 medlemmer, vestover gjennom Ohio, Indiana,
Illinois og Missouri. De møtte mange vanskeligheter, blant annet
et kolerautbrudd. 22. juni 1834, idet ekspedisjonen nærmet seg
Jackson County, mottok profeten en åpenbaring om å oppløse
leiren. Herren lovet imidlertid at Sion ville bli forløst i hans egen
beleilige tid. (Se L&p 105:9-14.) Etter å ha organisert en stav i
Clay County med David Whitmer som president, vendte profe-
ten hjem til Ohio.

Selv om Sions leir ikke fikk tilbake de helliges eiendom, ga
den uvurderlig opplæring for fremtidige ledere av Kirken, for
deltakerne lærte prinsipper for rettferdig lederskap av profetens
eksempel og undervisning. I et møte med medlemmene av Sions
leir og andre medlemmer av Kirken i Kirtland 14. februar 1835,
organiserte profeten De tolv apostlers quorum. To uker senere
organiserte han et quorum av De sytti. Ni av medlemmene av De
tolvs quorum og alle medlemmene av De syttis quorum hadde
tatt del i Sions leir.

Bosetting i det nordlige Missouri

Et stort antall medlemmer fortsatte å bo i Clay County,
Missouri, frem til 1836, da innbyggerne der sa at de ikke lenger
kunne gi dem tilflukt. De hellige begynte derfor å flytte inn i det
nordlige Missouri, hvor mesteparten av dem bosatte seg i
Caldwell County, som myndighetene organiserte for de hjem-
løse siste-dagers-hellige. I 1838 sluttet en stor gruppe hellige
som hadde blitt tvunget til å forlate Kirtland, seg til dem. I mars
samme år ankom profeten og hans familie Far West, den blom-
strende bosettingen av siste-dagers-hellige i Caldwell County, og
etablerte Kirkens hovedkvarter der. I april befalte Herren Joseph
Smith å bygge et tempel i Far West (se L&p 115:7-16).
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Dessverre ble freden kortvarig for de hellige i det nordlige
Missouri. Høsten 1838 begynte igjen mobber og militsstyrker å
plage og angripe siste-dagers-hellige. Da Kirkens medlemmer slo
tilbake og forsvarte seg, ble Joseph Smith og andre av Kirkens
ledere arrestert og anklaget for forræderi. I november ble de
fengslet i Independence og deretter i Richmond, Missouri, og 1.
desember ble de ført til fengselet i Liberty, Missouri. Den vinte-
ren led profeten og hans venner under umenneskelige forhold.
De ble sperret inne i fengselets fangehull – en mørk, kald og
uhygienisk kjeller – og de fikk så dårlig mat at de ikke klarte å
spise før sulten tvang dem til det. Profeten beskrev sin og de hel-
liges tilstand som «en prøve på tro på linje med Abrahams»10.

Mens profeten satt i fengsel, ble tusener av siste-dagers-hel-
lige, også profetens egen familie, tvunget til å forlate sine hjem i
Missouri i løpet av vinteren og våren 1838-39. 7. mars 1839 skrev
Emma til Joseph fra Quincy, Illinois: «Bare Gud kjenner mine
tanker og følelser da jeg forlot vårt hus og hjem og nesten alt vi
eide unntatt våre små barn, og tok fatt på reisen ut av delstaten
Missouri, mens du var innesperret i det ensomme fengselet.»11

Under ledelse av Brigham Young og andre av Kirkens ledere ble
de hellige ledet østover til Illinois.

Liberty fengsel, der profeten Joseph Smith satt fengslet vinteren 1838-39.
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Årene i Nauvoo

Sitt folks avholdte leder

I april 1839 ble profeten og de som var med ham i fengselet,
overført fra Liberty fengsel til Gallatin, Missouri. Under nok en
overføring fra Gallatin til Columbia, Missouri, lot vaktene dem
unnslippe sin urettmessige frihetsberøvelse. De klarte å komme
seg til Quincy, Illinois, hvor mesteparten av Kirkens medlemmer
var samlet etter å ha flyktet fra Missouri. Snart, under profetens
ledelse, begynte de fleste av de hellige å bosette seg 8 mil lenger
nord, i Commerce, Illinois, en landsby ved en sving i Mississippi-
elven. Joseph omdøpte byen til Nauvoo, og i de følgende årene
strømmet medlemmer og nye konvertitter til Nauvoo fra USA,
Canada og Storbritannia, noe som gjorde den til et av de tettest
befolkede områdene i Illinois.

Joseph og Emma bosatte seg nær elven i et lite tømmerhus, som
også fungerte som profetens kontor den første tiden i Nauvoo.
Han tjente til livets opphold som gårdbruker, og senere drev han
en landhandel. Men siden Kirken og hans samfunnsplikter la
beslag på mye av hans tid, fant profeten det ofte vanskelig å dekke
sin families timelige behov. I oktober 1841 ble hans personlige
eiendeler ramset opp som «gamle Charley, (en hest) som ble gitt
ham i Kirtland, to hjorter han hadde som kjæledyr, to gamle og fire
unge kalkuner, den gamle kua som ble gitt ham av en bror i
Missouri, gamle Major (en hund) ... og noen få møbler.»12

I slutten av august 1843 flyttet profeten og hans familie over
gaten til et nybygget, toetasjes hus kalt Mansion House. Joseph og
Emma hadde nå fire levende barn. De hadde begravd seks av sine
kjære barn i årenes løp, og ytterligere et barn ble født etter
Josephs død. De elleve barna i Joseph og Emma Smiths familie
var: Alvin, født 1828, som døde kort tid etter fødselen; tvillingene
Thadeus og Louisa, født i 1831, som døde kort tid etter fødselen;
adoptivtvillingene Joseph og Julia, som John og Julia Murdock fikk
i 1831 og som ble adoptert av Joseph og Emma etter at søster
Murdock døde i barsel (11 måneder gamle Joseph døde i 1832);13

Joseph III, født i 1832; Frederick, født i 1836; Alexander, født i
1838; Don Carlos, født i 1840, som døde 14 måneder gammel; en
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Mansion House i Nauvoo. Profeten Joseph Smith og hans

familie flyttet inn i dette huset i august 1843.

sønn født i 1842, som døde samme dag som han ble født; og
David, født i 1844, nesten fem måneder etter at faren led martyr-
døden.

Gjennom hele sitt virke elsket profeten å være sammen med de
hellige. Om byen Nauvoo og dens innbyggere sa han: «Dette er det
peneste sted og det beste folk under himmelen.»14 Til gjengjeld
elsket de hellige ham og følte at han var deres venn, og de kalte
ham ofte «bror Joseph». En konvertitt sa: «Han hadde en egen
utstråling som tiltrakk seg alle som ble kjent med ham.»15 «Han
utgir seg ikke for å være uten feil og mangler,» skrev en av Nauvoos
innbyggere. «Han er en mann en ikke kan unngå å like… Han er
ikke oppblåst på grunn av sin storhet, slik mange tror, men er tvert
imot vennlig mot ethvert anstendig menneske.»16 William Clayton,
en engelsk konvertitt, skrev hjem fra Nauvoo om profeten og sa:
«Jeg skulle virkelig ønske jeg var som ham.»17

Profeten holdt mange taler i Nauvoo, og Kirkens medlemmer
elsket å høre på ham, for han forkynte evangeliets åpenbarte
sannheter med kraft. Angus M. Cannon mintes: «Jeg hørte ham
aldri tale uten at jeg ble fullstendig fascinert, og det fikk hele min
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sjel til å prise Herren.»18 Brigham Young erklærte: «Jeg lot aldri
noen anledning gå fra meg til å være sammen med profeten
Joseph og høre ham tale offentlig eller privat, slik at jeg kunne
hente forståelse fra det han sa, slik at jeg kunne tilegne meg det
og bringe det frem når det var behov for det... Slike stunder [var]
mer dyrebare for meg enn all verdens rikdom.»19

Joseph Smiths lederskap omfattet mer enn hans religiøse
ansvarsoppgaver. I Nauvoo engasjerte profeten seg i samfunns-
spørsmål, lovgivning, næringsliv, utdannelse og militærtjeneste.
Han ville at byen Nauvoo skulle tilby sine borgere alle fordelene
og mulighetene i forbindelse med den kulturelle og samfunns-
messige fremgang. I stor grad fordi han var skuffet over at del-
statlige og føderale embedsmenn ikke sørget for oppreisning for
de rettighetene og eiendommene som ble frastjålet de hellige i
Missouri, kunngjorde Joseph Smith i januar 1844 at han stilte
som kandidat i USAs presidentvalg. Selv om de fleste var klar
over at han hadde små muligheter til å bli valgt, rettet hans kan-
didatur det offentlige søkelyset mot de omfattende overtram-
pene mot de helliges lovfestede rettigheter. Alle mennesker,
erklærte profeten en gang, «har den samme rett til fruktene av
vår nasjonale frihets store tre».20

Helliget Herren – et tempel bygges til Gud i Nauvoo

Da de hellige ble tvunget til å forlate Kirtland, måtte de forlate
templet som de hadde arbeidet så hardt for å bygge. Men nok en
gang skulle de få et hellig tempel i sin midte, for Herren befalte
dem å bygge et tempel i Nauvoo. Arbeidet begynte høsten 1840,
og hjørnestenene ble lagt 6. april 1841 i en seremoni som pro-
feten presiderte over. Byggingen av Nauvoo tempel var et av de
største byggeprosjektene i det som da var det vestlige Amerika.
Byggingen av templet fordret enorme ofre av de hellige, for med
den jevne strømmen av immigranter til den voksende byen, var
de fleste av Kirkens medlemmer fattige.

Profeten begynte å forkynne læren om dåp for de døde så tid-
lig som 15. august 1840. Ettersom templet var på et tidlig byg-
gestadium, utførte de hellige i begynnelsen dåp for de døde i
lokale elver og bekker. I januar 1841 åpenbarte Herren at denne
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Nauvoo tempel midt på 1840-tallet. Templet ble påtent i 1848, etter at de hellige

ble tvunget til å forlate Nauvoo. Noen av veggene ble senere ødelagt av en tornado,

og de resterende veggene ble så svekket at de måtte rives.

praksisen bare kunne fortsette frem til det kunne utføres dåp i
templet (se L&p 124:29-31). I løpet av sommeren og høsten
1841 bygget de hellige en midlertidig døpefont i tre i den nylig
utgravde kjelleren i templet. Dåp for de døde ble første gang
utført i denne fonten 21. november 1841.

I 1841 ble de første beseglingene av ektepar utført, og i 1843
dikterte profeten åpenbaringen som beskriver ekteskapspaktens
evige natur (se L&p 132). Læresetningene i denne åpenbaringen
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hadde vært kjent av profeten siden 1831.21 Etter befaling fra Gud
forkynte han også læren om flergifte.

Ettersom templet ikke ville bli ferdig på en god stund, valgte
Joseph Smith å gjennomføre tempelbegavelsen utenfor dets hel-
lige vegger. 4. mai 1842, i et rom ovenpå i hans røde teglstens-
butikk i Nauvoo, forrettet profeten de første begavelsene for en
liten gruppe brødre, heriblant Brigham Young. Profeten levde
ikke lenge nok til å se Nauvoo tempel fullført. Flere tusen hellige
mottok imidlertid i 1845 og 1846 sin tempelbegavelse av
Brigham Young og andre som hadde mottatt disse velsignelsene
av profeten.

Joseph Smiths tjenestegjerning nærmer seg slutten

Selv om de hellige i begynnelsen kunne nyte relativ fred i
Nauvoo, hang forfølgelsens skyer i stadig større grad over profe-
ten, og han følte at hans jordiske tjenestegjerning nærmet seg
slutten. I et minneverdig møte i mars 1844 påla profeten De tolv
å lede Kirken etter hans bortgang, og forklarte at de nå hadde
alle nøkler og all myndighet som trengtes for å kunne gjøre
dette. Wilford Woodruff, et medlem av De tolvs quorum på den
tiden, erklærte senere: «Jeg bærer vitnesbyrd om at profeten
Joseph Smith tidlig om våren 1844, i Nauvoo, kalte apostlene
sammen og ga dem Kirkens og Guds rikes ordinanser. Og alle de
nøkler og krefter som Gud hadde skjenket ham, beseglet han på
våre hoder, og han fortalte oss at vi måtte rette skuldrene og påta
oss ansvaret for dette rike, ellers ville vi bli fordømt... Hans
ansikt var så klart som rav, og han var omsluttet av en kraft som
jeg aldri før hadde sett i noe menneske i kjødet.»22 Etter profe-
tens død skulle ansvaret for Kirken og Guds rike på jorden hvile
på De tolv apostlers quorum.

I juni 1844 ble profeten siktet for å ha oppviglet til opptøyer.
Selv om han ble frikjent for denne siktelsen i Nauvoo, insisterte
guvernøren i Illinois, Thomas Ford, på at Joseph skulle stilles for
retten for den samme siktelsen i Carthage, Illinois, hovedsetet i
Hancock County. Da profeten og hans bror Hyrum kom til
Carthage, ble de løslatt mot kausjon for den opprinnelige sik-
telsen, men de ble deretter siktet for forræderi mot delstaten
Illinois og fengslet i det lokale fengselet.
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Carthage fengsel, der profeten Joseph Smith og hans

bror Hyrum led martyrdøden 27. juni 1844.

I løpet av den varme og trykkende ettermiddagen 27. juni
1844 stormet en mobb med svertede ansikter fengselet og myr-
det Joseph og Hyrum Smith. Ca. tre timer senere sendte Willard
Richards og John Taylor, som hadde vært i fengselet sammen
med martyrene, en nedslående melding til Nauvoo: «Carthage
fengsel, kl. 20.05, 27. juni 1844. Joseph og Hyrum er døde...
Gjerningen ble utført på et øyeblikk.»23 I en alder av 38 år hadde
profeten Joseph Smith beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod. Nå
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som hans arbeid i jordelivet var fullført, og Kirken og Guds rike
var etablert på jorden for siste gang, falt Joseph Smith for atten-
tatmennenes kuler. Om profeten Joseph Smith vitnet Herren
selv: «Jeg kalte på [Joseph Smith] ved mine engler – mine hjel-
pende tjenere – og ved min egen røst fra himlene for å frem-
bringe mitt verk, hvis grunnvoll han la og var trofast, og jeg tok
ham til meg. Mange har undret seg over hans død, men det var
nødvendig at han beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod, så han
kunne bli hedret og de ugudelige bli fordømt» (L&p 136:37-39).

Joseph Smith, den store profet, seer og åpenbarer i de siste
dager, var en tapper og lydig tjener av Den Høyeste. President
Brigham Young vitnet og sa: «Jeg tror ikke det finnes et men-
neske på jorden som kjente ham bedre enn jeg gjorde, og jeg er
frimodig nok til å påstå at, med unntak av Jesus Kristus, verken
lever eller har noe bedre menneske levd på denne jorden. Jeg er
hans vitne.»24
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Det første syn – 
Faderen og Sønnen viser 

seg for Joseph Smith

«Jeg så to personer hvis glans og herlighet overgår
enhver beskrivelse, stående over meg i luften. En av dem
talte til meg, kalte meg ved navn og sa idet han pekte på

den annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham!»

Fra Joseph Smiths liv

Etter Jesu Kristi død og oppstandelse grep etter hvert frafallet
om seg. Frelserens apostler ble forkastet og drept, hans læreset-
ninger ble forvrengt, og Guds prestedømme ble borttatt fra jor-
den. Oldtidsprofeten Amos hadde forutsagt en tid med frafall og
åndelig mørke: «Se, dager kommer, sier Herren Herren, da jeg
sender hunger i landet, ikke hunger etter brød og ikke tørst etter
vann, men etter å høre Herrens ord. Da skal de flakke om fra hav
til hav, fra nord til øst. De skal flakke omkring og søke etter
Herrens ord, men de skal ikke finne det» (Amos 8:11-12).

En av dem som søkte Herrens ord som hadde gått tapt fra jor-
den, var Joseph Smith, en ung mann som bodde i den landlige
bykommunen Palmyra, New York, i 1820. Joseph var en sterk og
aktiv ung mann med lys hud, lysebrunt hår og blå øyne. Han var
barn nummer fem av elleve i familien til Joseph Smith sr. og Lucy
Mack Smith. Han arbeidet lange dager med å hjelpe sin far og sine
eldre brødre med å felle trær og så avlinger på familiens tett skog-
vokste 40 ha store gård. Ifølge hans mor var han «et bemerkelses-
verdig rolig, velvillig innstilt barn,»1 som var «mye mer tilbøyelig til
refleksjon og inngående studium» enn noen av sine søsken2. Den
unge Joseph arbeidet for å bidra til sin families underhold, og var
derfor bare i stand til å skaffe seg nok formell utdannelse til å ha
grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.
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«Jeg [så] en lysstøtte rett over mitt hode, klarere enn solen,

stige ned inntil den hvilte på meg.»
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På denne tiden feiet en religiøs vekkelse over det vestlige New
York, hvor familien Smith bodde. I likhet med mange andre gikk
Smith-familien på vekkelsesmøtene til de kristne trossamfun-
nene i området. Selv om noen av hans familiemedlemmer sluttet
seg til et av kirkesamfunnene, gjorde ikke Joseph det. Han skrev
senere om denne tiden:

«Mitt sinn ble alvorlig motivert av den meget viktige omsorg for
min udødelige sjels velferd, noe som fikk meg til å granske
Skriftene i den tro, som jeg hadde lært, at de inneholdt Guds ord.
Ved at jeg fordypet meg i dem og ble godt kjent med personer fra
de forskjellige trossamfunnene, ble jeg storlig forundret, for jeg
oppdaget at de ikke prydet sin teologi med hellig vandel og gude-
lig tale i tråd med det jeg fant i denne hellige boken. Dette bedrø-
vet min sjel...

Jeg grunnet på mange ting i mitt hjerte med hensyn til situa-
sjonen i menneskenes verden, stridighetene og splittelsene,
ondskapen, avskyelighetene og mørket som gjennomtrengte
menneskets sinn. Mitt sinn ble ytterst ulykkelig, for jeg ble over-
bevist om mine synder, og ved å granske Skriftene fant jeg ut at
menneskeheten ikke kom til Herren, men at de hadde falt fra
den sanne og levende tro, det fantes intet trossamfunn som byg-
get på Jesu Kristi evangelium slik det er nedtegnet i Det nye tes-
tamente, og jeg følte sorg for mine egne og verdens synder.»3

Den unge Joseph Smiths søken etter sannhet fikk ham til å gå
til et skogholt for å be Gud om den visdommen han trengte.
Som svar på hans bønn viste vår himmelske Fader og Jesus
Kristus seg for ham og åpnet veien for evangeliets gjengivelse i
de siste dager. Denne strålende begivenheten er beskrevet med
Joseph Smiths enkle, men veltalende ord.

Joseph Smiths læresetninger

Joseph Smiths søken etter sannhet lærer oss at
skriftstudium og oppriktig bønn innbyr til åpenbaring.

Joseph Smith – Historie 1:5, 7-13: «Det [oppsto] i det område
vi bodde en usedvanlig sterk religiøs vekkelse. Den begynte hos
metodistene, men ble snart alminnelig blant alle sekter i denne
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delen av landet, ja, hele dette området syntes å være grepet av
den, og store skarer sluttet seg til de forskjellige religiøse sam-
funn, noe som skapte en ganske så stor splid blant folk idet noen
ropte: “Se her,” og andre: “Se der.” Noen kjempet for metodis-
tenes tro, noen for presbyterianernes og noen for baptistenes...

Jeg gikk på denne tid i mitt femtende år. Min fars familie ble
vunnet for den presbyterianske tro, og fire av dem sluttet seg til
denne kirken, nemlig min mor, Lucy, mine brødre Hyrum og
Samuel Harrison og min søster Sophronia.

I denne opprørte tid ble mitt sinn tilskyndet til alvorlig over-
veielse og stor uro, men selv om mine følelser gikk dypt og ofte
var intense, holdt jeg meg likevel utenfor alle disse samfunn selv
om jeg var tilstede på deres mange møter så ofte som anled-
ningen bød seg. Etter en tid begynte jeg å bli noe tiltrukket av
metodistene, og jeg ønsket til en viss grad å slutte meg til dem,
men forvirringen og striden mellom de forskjellige trossamfunn
var så stor at det var umulig for meg – ung og ukjent med verden
og menneskene som jeg var – å komme frem til en bestemt
avgjørelse om hvem som hadde rett og hvem som tok feil.

Jeg var til tider meget urolig til sinns på grunn av stadig høy-
lytte utrop og konstant uenighet. Presbyterianerne sto sterkest
mot baptistene og metodistene og brukte alle sine krefter både
på fornuftige argumenter og villedende resonnementer for å
bevise deres villfarelser eller i det minste for å få folk til å tro at
de var på villspor. Baptistene og metodistene var på sin side like
ivrige etter å fremheve sine egne læresetninger og motbevise alle
andres.

Midt i denne ordstrid og meningsbrytning sa jeg ofte til meg
selv: Hva skal jeg gjøre? Hvilket av disse trossamfunn er det rette,
eller er de alle på villspor? Hvis et av dem er det rette, hvilket er
det, og hvordan kan jeg få vite det?

Mens jeg kjempet med de store vanskeligheter som var forårsa-
ket av striden mellom de forskjellige religiøse samfunn, leste jeg
en dag femte vers i det første kapittel i Jakobs brev hvor det står:
Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, han

som gir alle villig og uten bebreidelse – og så skal han få den.
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«Aldri har et skriftsted gått så rett til hjertet på noe

menneske som tilfellet da var med meg.»

Aldri har et skriftsted gått så rett til hjertet på noe menneske
som tilfellet da var med meg. Det syntes å trenge inn i mitt hjer-
tes innerste med stor kraft. Om og om igjen overveide jeg det,
for jeg visste at om det var noen som trengte visdom fra Gud, så
var det meg. Hva jeg skulle gjøre, visste jeg ikke, og hvis jeg ikke
fikk mer visdom enn jeg hadde i øyeblikket, ville jeg aldri få vite
det, for de forskjellige sekters religionslærere tolket de samme
skriftsteder så forskjellig, at de tilintetgjorde all min tro på at
spørsmålet kunne besvares ved å henvende seg til Bibelen.

Omsider kom jeg til den konklusjon at jeg enten måtte forbli
i mørke og forvirring, eller gjøre som Jakob anviste, det vil si, be
til Gud. Etter en stund bestemte jeg meg for å gå til Gud i bønn,
og jeg trakk den slutning, at hvis han ga visdom til dem som
manglet visdom og gjorde det villig og uten å bebreide, kunne
jeg driste meg til å gjøre det.»4
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Joseph Smith ble utfridd fra makten
til all rettferdighets fiende.

Joseph Smith – Historie 1:14-16: «I overensstemmelse med
denne min beslutning om å be til Gud, dro jeg således ut i sko-
gen for å gjøre et forsøk. Det var en skjønn og klar morgen tid-
lig om våren i atten hundre og tyve. Det var første gang i mitt liv
at jeg forsøkte noe slikt, for til tross for all min engstelse, hadde
jeg aldri før forsøkt å be høyt.

Etter å ha trukket meg tilbake til det sted jeg på forhånd hadde
valgt meg ut, og etter å ha sett meg omkring og forvisset meg om
at jeg var alene, knelte jeg ned og begynte å oppsende mitt hjer-
tes ønsker til Gud. Jeg hadde knapt begynt, før jeg straks ble gre-
pet av en makt som fullstendig overmannet meg, og den hadde
en så forbløffende innvirkning på meg at den bandt min tunge
så jeg ikke kunne tale. Tykt mørke omsluttet meg, og en stund
forekom det meg at jeg var dømt til en øyeblikkelig ødeleggelse.

Men mens jeg av alle krefter påkalte Gud for å be ham befri
meg fra denne sterke fiende som hadde grepet meg, og i samme
øyeblikk som jeg var i ferd med å synke ned i fortvilelse og overgi
meg til ødeleggelse – ikke til en innbilt tilintetgjørelse, men til et
virkelig vesens makt fra den usynlige verden som hadde en så
overveldende kraft som jeg aldri før hadde følt hos noe vesen –
nettopp i dette skremmende øyeblikk så jeg en lysstøtte rett over
mitt hode, klarere enn solen, stige ned inntil den hvilte på meg.»5

Vår himmelske Fader og Jesus Kristus kom til
Joseph Smith som svar på hans ydmyke bønn.

Joseph Smith – Historie 1:17-20: «Den var knapt kommet til
syne før jeg oppdaget at jeg var befridd fra den fiende som hadde
holdt meg bundet. Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer hvis
glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg
i luften. En av dem talte til meg, kalte meg ved navn og sa idet
han pekte på den annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham!

Min hensikt med å gå og adspørre Herren i bønn var å få vite
hvilket av alle trossamfunnene som var det rette, så jeg kunne
vite hvilket jeg skulle slutte meg til. Så snart jeg derfor hadde fått
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herredømme over meg selv så jeg kunne tale, spurte jeg de per-
soner som sto over meg i lyset hvilket av alle trossamfunnene
som var det rette og hvilket jeg skulle slutte meg til (for på det
daværende tidspunkt hadde aldri den tanke streifet meg at de
alle var på avveie).

Jeg fikk til svar at jeg ikke måtte slutte meg til noen av dem,
for de var alle på avveie, og den person som talte til meg, sa at
alle deres trosbekjennelser var en vederstyggelighet i hans øyne,
at alle som bekjente seg til den slags var fordervet, og at “de hol-
der seg nær til meg med sine lepper, men deres hjerter er langt
borte fra meg, og de forfekter en lære som er menneskebud og
har et skinn av gudsfrykt, men de fornekter Guds kraft”.

Han forbød meg igjen å slutte meg til noen av dem, og mange
andre ting sa han til meg som jeg ikke kan skrive på dette tids-
punkt. Da jeg kom til meg selv igjen, oppdaget jeg at jeg lå på
ryggen og så opp mot himmelen. Da lyset hadde forsvunnet,
hadde kreftene forlatt meg, men etter ganske snart å ha kommet
meg litt, gikk jeg hjem. Mens jeg sto og støttet meg til ildstedet,
spurte mor hva som var i veien, og jeg svarte: “Vær ikke bekym-
ret, alt er i orden, jeg føler meg vel.” Deretter sa jeg til min mor:
“Jeg har funnet ut at den presbyterianske tro ikke er sann.” Det
later til at motstanderen på et meget tidlig tidspunkt i mitt liv var
klar over at jeg var bestemt til å bli til uro og skade for hans rike.
Hvorfor skulle ellers mørkets makter forene seg mot meg?
Hvorfor all den motstand og forfølgelse som reiste seg mot meg
nesten helt fra min spede barndom?»6

Når våre vitnesbyrd er sterke, kan ikke forfølgelse
få oss til å fornekte det vi vet er sant.

Joseph Smith – Historie 1:21-26: «Noen få dager etter at jeg
hadde hatt dette synet, var jeg tilfeldigvis sammen med en av
metodistenes predikanter som deltok meget aktivt i den før
nevnte religiøse vekkelse, og mens vi snakket sammen om reli-
gion, benyttet jeg anledningen til å gi ham en beretning om
synet jeg hadde hatt. Jeg ble meget overrasket over hans opp-
førsel, for ikke bare behandlet han min beretning overfladisk –
men med stor forakt – og sa at det hele var fra djevelen, at det
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ikke fantes noe slikt som syner og åpenbaringer i disse dager, at
alle slike ting hadde opphørt med apostlene, og at det aldri ville
bli mer av den slags.

Jeg fant imidlertid snart ut at min beretning hadde blåst liv i
ganske mange fordommer mot meg blant religiøst bekjennende,
og var årsak til stor forfølgelse som stadig tiltok, og selv om jeg
var en uanselig gutt, bare mellom fjorten og femten år gammel,
og mine omstendigheter i livet var slik at de gjorde en gutt ube-
tydelig i verden, la likevel fremtredende mennesker såpass
merke til meg at de opphisset folk mot meg og skapte en bitter
forfølgelse, og dette var vanlig blant alle trossamfunn – alle gikk
sammen om å forfølge meg.

Dette fikk meg, både den gang og ofte siden, til å reflektere
alvorlig over hvor høyst forunderlig det var at en uanselig gutt på
litt over fjorten år, og som attpå til var nødt til å tjene sitt magre
levebrød ved daglig arbeide, skulle anses betydningsfull nok til å
tiltrekke seg oppmerksomhet hos de ledende menn i datidens
mest populære trossamfunn, og det på en måte som fylte dem
med den bitreste forfølgelsens og spottens ånd. Men forunderlig
eller ikke var det likevel slik, og det voldte meg ofte stor sorg.

Ikke desto mindre var det likevel en kjensgjerning at jeg
hadde sett et syn. Jeg har siden tenkt at jeg på mange måter følte
meg som Paulus da han forsvarte seg for kong Agrippa og fortalte
om synet han hadde da han så et lys og hørte en røst, men like-
vel var det bare noen få som trodde ham. Noen sa han var uær-
lig, andre sa han var gal, og han ble latterliggjort og spottet. Men
alt dette tilintetgjorde ikke at hans syn var en realitet. Han hadde
sett et syn, det visste han, og all forfølgelse under himmelen
kunne ikke forandre dette, og selv om de forfulgte ham like til
døden, visste han og ville vite til sitt siste åndedrag at han både
hadde sett et lys og hørt en røst tale til seg, og hele verden kunne
ikke få ham til å tenke eller tro annerledes.

Slik var det også med meg. Jeg hadde virkelig sett et lys, og
midt i lyset så jeg to personer, og de talte virkelig til meg, og selv
om jeg ble hatet og forfulgt fordi jeg sa jeg hadde sett et syn, var
det likevel sant, og mens de forfulgte meg, spottet meg og med
urette talte ondt om meg på alle måter for å ha sagt dette, ble jeg
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ledet til å si i mitt hjerte: Hvorfor forfølge meg fordi jeg forteller
sannheten? Jeg har virkelig sett et syn, og hvem er jeg at jeg kan
stå Gud imot, eller hvorfor forsøker verden å få meg til å for-
nekte det jeg virkelig har sett? For jeg hadde sett et syn, det vis-
ste jeg, og jeg visste at Gud visste det, og jeg kunne ikke fornekte
det, heller ikke våget jeg å gjøre det, i det minste visste jeg at ved
å gjøre det, ville jeg krenke Gud og komme under fordømmelse.

Mitt sinn var nå tilfredsstilt med hensyn til de forskjellige tros-
samfunn – at jeg ikke var forpliktet til å slutte meg til noen av
dem, men vedbli å være som jeg var inntil jeg mottok ytterligere
veiledning. Jeg hadde funnet ut at Jakobs vitnesbyrd var sant – at
den som manglet visdom, kunne be til Gud og motta uten å bli
bebreidet.»7

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Gjennomgå side 27-31. Tenk på hvordan Joseph Smith gir oss
et eksempel når vi søker svar på våre spørsmål. Hva lærer du
om å lese Skriftene når du studerer hans beretning om Det
første syn? Om å grunne? Om bønn?

• Gjennomgå side 32. Tenk på hvilke sannheter Joseph Smith
lærte om Gud Faderen og Jesus Kristus da han mottok Det før-
ste syn. Hvorfor må vi alle ha et vitnesbyrd om Det første syn?

• Da Joseph fortalte andre om Det første syn, var det mange som
ble fordomsfulle mot ham og forfulgte ham (side 33). Hvorfor
tror du folk reagerte på denne måten? Tenk over Josephs reak-
sjon på forfølgelsen (side 33-34). Hvordan kan vi følge hans
eksempel i møte med forfølgelse eller andre prøvelser?

• Hvilken virkning hadde det på deg første gang du hørte beret-
ningen om Det første syn? Hvilken virkning har det hatt på
deg siden? På hvilke måter har du blitt styrket ved å studere
beretningen på nytt i dette kapitlet?

Aktuelle skriftsteder: Jesaja 29:13-14; Joel 2:28-29; Amos 3:7;
Mormon 9:7-9
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Noter

1. Lucy Mack Smith, «The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet»,
1845-manuskriptet, s. 72; Kirkens
arkiver, Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige, Salt Lake City, Utah.
Lucy Mack Smith, profetens mor, dik-
terte sin historie, som forteller mye
om profetens liv, til Martha Jane
Knowlton Coray mellom 1844 og
1845. Martha Coray kalte dette første
manuskriptet for «et historisk manu-
skript i grove trekk». Senere i 1845
reviderte og utvidet Lucy Mack Smith,
Martha Coray og Marthas mann,
Howard Coray, det første manuskrip-
tet. 1845-manuskriptet har tittelen
«The History of Lucy Smith, Mother of
the Prophet» («Lucy Smith, profetens
mors historie»). Denne boken siterer
fra 1844-45-manuskriptet, med unn-
tak av noen få tilfeller hvor 1845-
manuskriptet inneholder stoff som
ikke finnes i 1844-45-manuskriptet.

2. Lucy Mack Smith, «The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet»,

1844-45-manuskriptet, bok 4, s. 1,
Kirkens arkiver.

3. Joseph Smith, History 1832, s. 1-2;
Letter Book 1, 1829-35, Joseph
Smith, Collection, Kirkens arkiver.

4. Joseph Smith – Historie 1:5, 7-13. Ved
flere anledninger skrev eller dikterte
profeten Joseph Smith detaljerte
beretninger om Det første syn.
Sitatene i dette kapitlet er hentet fra
beretningen om Det første syn som
ble utgitt første gang i 1842 i «History
of Joseph Smith», Times and Seasons,
15. mars 1842, s. 726-28; 1. april
1842, s. 748-49; og senere tatt med i
Den kostelige perle og utgitt i History
of the Church, 1. bind, s. 1–8. Dette
er den offisielle beretningen i
Skriftene. Profeten Joseph Smith ned-
tegnet denne beretningen i 1838 og
1839 med hjelp av sine skrivere.

5. Joseph Smith – Historie 1:14-16.
6. Joseph Smith – Historie 1:17-20.
7. Joseph Smith – Historie 1:21-26.



Gud den evige Fader

«Guds hensikter er store, hans kjærlighet ufattelig, 
hans visdom uendelig og hans makt ubegrenset. 

Derfor har de hellige grunn til å fryde seg og være glade.»

Fra Joseph Smiths liv

Blant Joseph Smiths forfedre var det mange som søkte kunn-
skap om den sanne Gud på sin tid. Josephs egne foreldre var
meget åndelige, og selv om de ikke fant den fulle sannheten om
Gud i kirkene rundt seg, anerkjente de Bibelen som Guds ord og
gjorde bønn til en del av hverdagen. Profetens bror William min-
tes: «Min fars religiøse vaner var strengt gudfryktige og moral-
ske... Jeg fikk lytte til bønner både kveld og morgen... Mine forel-
dre, far og mor, utøste sin sjel til Gud, han som skjenker alle
velsignelser, og ba ham våke over deres barn og holde dem unna
synd og alt ondt. Slik var mine foreldres strenge gudfryktighet.»1

William sa også: «Vi har hatt familiebønn så lenge jeg kan huske.
Jeg husker så godt at far pleide å ha brillene sine i vestelommen,
og når vi gutter så ham ta etter brillene, visste vi at det var et sig-
nal om å gjøre oss klar til bønn, og hvis vi ikke så det, pleide mor
si: “William,” eller hvem det enn var som var uoppmerksom, “gjør
deg klar til bønn.” Etter bønnen hadde vi en sang vi pleide å
synge. Jeg husker ennå noe av den: “Enda en dag er over, vi leg-
ger fra oss våre klær.”»2

Denne tidlige åndelige opplæringen trengte dypt inn i Joseph
Smiths sjel. Da han ble opptatt av sin evige velferd og søkte å få
vite hvilken kirke han skulle slutte seg til, visste han at han kunne
henvende seg til Gud for å få svar:

«Jeg lærte fra Skriftene at Gud var den samme i går, i dag og
for evig, at han ikke gjorde forskjell på folk, for han var Gud. For
jeg så opp på solen – jordens strålende lyskilde – og på månen,
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I Det første syn lærte Joseph Smith at Faderen og Sønnen er adskilte personer

og at mennesket er skapt i Guds bilde – sannheter som er absolutt nødvendige

for å forstå vårt virkelige forhold til vår Fader i himmelen.
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som rullet majestetisk over himmelen, og også på stjernene som
skinte fra sine baner, og jorden som jeg sto på, og dyrene på
marken og fuglene under himmelen og fiskene i vannene, og
også på mennesket som vandret majestetisk på jordens overflate
i styrke og skjønnhet, [med] kraft og intelligens til å styre de
tingene som er så overmåte store og vidunderlige, ja, i hans bilde
som skapte dem.

Og når jeg overveiet disse ting, utbrøt mitt hjerte: Vismannen
hadde rett da han sa at det er en dåre som sier i sitt hjerte at det
ikke er noen Gud [se Salmene 53:1]. Mitt hjerte utbrøt: Alle disse
ting vitner om og viser en allmektig og allestedsnærværende
makt, en som gir lover og forordninger og fastsetter alle tings
grenser, som fyller evigheten, som var og er og vil være fra all
evighet til evighet. Og da jeg overveiet alle disse ting og at Han vil
at mennesket skal tilbe ham i ånd og sannhet [se Johannes 4:23],
da ropte jeg til Herren om barmhjertighet, for det fantes ingen
annen jeg kunne vende meg til for å få barmhjertighet.»3

Josephs trofaste bønn om barmhjertighet og visdom ble
besvart med Det første syn. Dette synet ga den unge profeten
langt større kunnskap om Gud enn noen av kirkene på hans tid
var i besittelse av, kunnskap som hadde vært tapt for verden i
mange hundre år. I Det første syn lærte Joseph ved egen erfaring
at Faderen og Sønnen er individuelle personer, at deres makt er
større enn det ondes makt og at mennesket virkelig er skapt i
Guds bilde – sannheter som er absolutt nødvendige for å forstå
vårt virkelige forhold til vår Fader i himmelen.

Andre åpenbaringer om Guds natur fulgte, heriblant mange
som nå finnes i våre nyere skrifter. Som Guds utvalgte redskap til
å gjengi evangeliets sannheter til jorden, vitnet profeten om Gud
gjennom hele sitt virke. «Jeg skal søke etter Gud,» erklærte han,
«for jeg vil at dere alle skal kjenne ham og bli fortrolige med
ham... Da vil dere vite at jeg er hans tjener, for jeg taler som en
som har myndighet.»4
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Joseph Smiths læresetninger

Gud er alle menneskers kjærlige Fader
og kilden til alt som er godt.

«Mens en del av menneskeheten nådeløst dømmer og for-
dømmer den annen, betrakter universets store Fader hele den
menneskelige familie med faderlig omsorg og med en fars blikk.
Han ser dem som sitt avkom og uten noen av de smålige følelser
som øver sin innflytelse på menneskenes barn, han lar “sin sol
gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og
urettferdige”. [Matteus 5:45.]»5

«Vi innrømmer at Gud er den store kilde til alt godt, at han er
fullkommen intelligens og at hans visdom alene er tilstrekkelig til
å styre og kontrollere de mektige skaperverk og verdener som
stråler og skinner med en slik prakt og glans over våre hoder, som
om de var berørt av hans mektige finger og beveget ved hans all-
mektige ord... Himlene forteller Guds ære, og hvelvingen forkyn-
ner hans henders verk [se Salmene 19:2]; og et øyeblikks etter-
tanke er nok til å fortelle ethvert menneske med vanlig intelligens
at alt dette ikke har oppstått ved en tilfeldighet og kunne heller
ikke opprettholdes av noen makt mindre enn en allmektig hånd.»6

«Gud ser de hemmelige motivene for menneskenes hand-
linger og kjenner alle menneskebarns hjerter.»7

«Guds hensikter er store, hans kjærlighet ufattelig, hans vis-
dom uendelig og hans makt ubegrenset. Derfor har de hellige
grunn til å fryde seg og være glade, i visshet om at “denne Gud
er vår Gud for evig og alltid. Han skal føre oss ut over døden”.
[Salmene 48:15.]»8

Når vi forstår Guds karakter, forstår vi oss selv
og vet hvordan vi kan nærme oss ham.

«Det finnes svært få mennesker i verden som har en korrekt
forståelse av Guds karakter. Det store flertall av menneskeheten
forstår ingenting, verken det som gjelder fortiden eller det som
skal komme, i forbindelse med deres forhold til Gud. De verken
kjenner eller forstår dette forholdet, og dermed vet de ikke stort
mer enn ville dyr, eller mer enn å spise, drikke og sove. Dette er
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«Med kunnskap om Gud begynner vi å vite hvordan vi kan nærme oss ham,

og hvordan vi kan be slik at vi kan få svar.»

alt menneskene vet om Gud eller hans eksistens, med mindre de
mottar det gjennom Den allmektiges inspirasjon.

Hvis et menneske ikke lærer mer enn å spise, drikke og sove,
og ikke forstår noen av Guds planer, forstår dyret de samme ting-
ene. Det spiser, drikker, sover og vet ikke noe mer om Gud. Ikke
desto mindre vet det like mye som oss, med mindre vi er i stand
til å forstå ved Den allmektiges inspirasjon. Hvis menneskene
ikke forstår Guds karakter, forstår de ikke seg selv. Jeg vil gå til-
bake til begynnelsen og dermed løfte deres sinn opp til høyere
sfærer og en mer opphøyd forståelse enn menneskesinnet van-
ligvis trakter etter.

... Skriftene forteller oss at “dette er det evige liv, at de kjenner
deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus”.
[Johannes 17:3.]

Hvis noe menneske ikke kjenner Gud og spør hva slags vesen
han er – hvis han vil søke flittig i sitt eget hjerte – om Jesu og
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apostlenes påstander er sanne, vil han innse at han ikke har evig
liv, for evig liv kan ikke bero på noe annet prinsipp.

Mitt første mål er å finne ut hva slags karakter den eneste vise
og sanne Gud har, og hva slags vesen han er...

Gud selv var en gang som vi er nå, og er et opphøyet menneske
som sitter på sin trone i hine himler! Det er den store hemmelig-
het. Dersom sløret revnet i dag, og den store Gud, som holder
denne verden i dens bane og som opprettholder alle verdener og
alle ting ved sin makt, skulle gjøre seg selv synlig – ja, jeg sier, at
om dere skulle få se ham i dag, ville dere se ham i et menneskes
skikkelse – slik dere selv er i et menneskes person, bilde og skik-
kelse; for Adam ble skapt i Guds form, i hans bilde og etter hans
lignelse og mottok belæring fra og vandret, talte og samtalte med
ham som et menneske taler og meddeler seg til et annet...

... Med kunnskap om Gud begynner vi å vite hvordan vi kan
nærme oss ham, og hvordan vi kan be slik at vi kan få svar. Når
vi forstår Guds karakter og vet hvordan vi kan komme til ham,
begynner han å utfolde himmelen for oss og fortelle oss alt om
den. Når vi er klare til å komme til ham, er han klar til å komme
til oss.»9

I Guddommen er det tre separate og adskilte personer.

1. trosartikkel: «Vi tror på Gud den evige Fader og på hans
Sønn Jesus Kristus og på Den Hellige Ånd.»10

Joseph Smith forkynte følgende i april 1843, senere nedtegnet i

Lære og pakter 130:22: «Faderen har et legeme av kjøtt og ben like
følbart som menneskets – Sønnen likeså – men Den Hellige Ånd
har ikke et legeme av kjøtt og ben, men er en Ånd i persons skik-
kelse. Var det ikke slik, kunne Den Hellige Ånd ikke bo i oss.»11

«Jeg har alltid hevdet at Gud er en bestemt person, at Jesus
Kristus også er en bestemt person som er adskilt fra Gud
Faderen, og at Den hellige ånd er en bestemt person og en ånd.
Disse tre utgjør tre bestemte personer og tre Guder.»12

«Noe som er uten legeme eller kroppsdeler, er ingenting. Det
finnes ingen annen Gud i himmelen enn den Gud som har kjøtt
og ben.»13
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Guddommen virker i fullkommen enhet,
og Gud Faderen presiderer.

«Mye er sagt om Gud og Guddommen... Vår tids lærere sier at
Faderen er Gud, Sønnen er Gud og Den hellige ånd er Gud, og
alle har samme legeme og er én Gud. Jesus ba om at de som
Faderen hadde gitt ham fra verden, måtte bli ett i dem, slik de
var ett [se Johannes 17:11-23]...

Peter og Stefanus vitner om at de så Menneskesønnen stående
ved Guds høyre hånd. Enhver som har sett himmelen åpnet, vet
at det er tre personer i himmelen som har myndighetsnøklene,
og én presiderer over alle.»14

«En evig pakt ble inngått mellom tre personer før denne jord
ble organisert, om hvordan ting skulle formidles til menneskene
på jorden. Disse personene ... kalles Gud den første, Skaperen;
Gud den annen, Forløseren; og Gud den tredje, Vitnet eller
Testatoren.»15

«Det er Faderens oppgave å presidere som sjef eller president,
Jesus som Mellommannen og Den hellige ånd som testator eller
vitne. Sønnen [har] et fysisk legeme, og det samme har Faderen,
men Den hellige ånd er en ånd i persons skikkelse, uten et fysisk
legeme.»16

«I Skriftene står det: “Jeg og Faderen er ett” [Johannes 10:30],
at Faderen, Sønnen og Den hellige ånd er ett og at disse tre sam-
stemmer [se 1. Johannes 5:7-8]. Derfor ba Frelseren til Faderen:
“Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg ... for
at de kan være ett,” eller med andre ord, være ett i troen [se
Johannes 17:9, 11]. På samme måte som vi alle er adskilte per-
soner, slik er Gud og Jesus Kristus og Den hellige ånd adskilte
personer, men de samstemmer i ett og alt.»17

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Gjennomgå side 39, og legg merke til hvordan den unge
Joseph Smith så tegn på en «allmektig og allestedsnærværende
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makt» i verden rundt seg. Hva har du sett i verden rundt deg
som vitner om Gud?

• Gjennomgå det første avsnittet i kapitlet (side 40), og legg
merke til læresetninger som forklarer Guds karakter. Hvordan
kan disse læresetningene hjelpe oss å «fryde [oss] og være
glade»?

• Joseph Smith sa: «Universets store Fader [betrakter] hele den
menneskelige familie med faderlig omsorg og en fars blikk»
(side 40). Hvilke tanker og følelser får du når du grunner på
denne uttalelsen?

• Les avsnittet som begynner nederst på side 40 og det påføl-
gende avsnittet. Hvorfor er det umulig å forstå oss selv hvis vi
ikke forstår Guds karakter?

• Profeten Joseph Smith vitnet om at Gud Faderen, Jesus Kristus
og Den hellige ånd er «tre adskilte personer». Han sa også at
de er ett (side 43). På hvilke måter er medlemmene av
Guddommen ett? (Du finner noen eksempler på side 43.)

• Hvordan kan foreldre hjelpe barna å føle større kjærlighet til
sin himmelske Fader? (Du finner noen eksempler på side 37.)

Aktuelle skriftsteder: Johannes 8:17-19; Hebreerne 1:1-3; 12:9;
Moses 1:3-6, 39

Noter
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Dagers Hellige, Salt Lake City, Utah.
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nov. 1893, opprinnelig utgitt i Zion’s
Ensign (tidsskrift utgitt av den reor-
ganiserte Jesu Kristi Kirke av Siste
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samfunn); senere utgitt i Deseret
Evening News, 20. jan. 1894, s. 2;
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Frelseren viste seg for Joseph Smith og Oliver Cowdery i Kirtland tempel.

«Sløret ble tatt bort fra våre sinn,» sa Joseph, «og vår forstands øyne ble åpnet.

Vi så Herren stående på forhøyningens brystvern.»



47

K A P I T T E L  3

Jesus Kristus, verdens
guddommelige Forløser

«Frelse kunne ikke komme til verden uten
Jesu Kristi mellomkomst.»

Fra Joseph Smiths liv

Mange år før Joseph Smith ble født, fikk hans bestefar på fars-
siden inspirasjon om at noe ville hende i hans familie som «ville
revolusjonere verden»1. Joseph Smiths historie forteller: «Min
bestefar, Asael Smith, forutså for lenge siden at en profet ville bli
oppreist i hans familie, og min bestemor var overbevist om at
dette ble oppfylt ved meg. Min bestefar Asael døde i East
Stockholm, St. Lawrence County, New York, etter å ha mottatt
Mormons bok og lest den nesten ferdig, og han erklærte at jeg
var nettopp den profet han lenge hadde visst ville komme i hans
familie.»2

Som gjenopprettelsens profet var en av Joseph Smiths viktig-
ste roller å vitne om Jesus Kristus. Han ble velsignet med en per-
sonlig kunnskap om Jesu Kristi guddommelighet og med en for-
ståelse av Hans rolle som verdens Forløser. Denne kunnskapen
begynte med Det første syn, hvor den unge Joseph så vår him-
melske Fader og Jesus Kristus og hørte Faderen erklære: «Dette
er min elskede Sønn. Hør ham!» ( Joseph Smith – Historie 1:17).
I denne hellige opplevelsen fikk Joseph det privilegium å motta
instruksjoner av verdens Frelser.

Nesten tolv år senere, 16. februar 1832, holdt profeten på
med å oversette Bibelen, med Sidney Rigdon som skriver, i
hjemmet til John Johnson i Hiram, Ohio. Da profeten hadde
oversatt Johannes 5:29, som beskriver de godes og de ondes
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oppstandelse, mottok Joseph og Sidney et syn hvor de så og
samtalte med Frelseren:

«Ved Åndens kraft ble våre øyne åpnet og vår forstand ble opp-
lyst så vi kunne se og forstå det som er av Gud, selv de ting som
var fra begynnelsen, før verden ble til, som ble fastsatt av
Faderen gjennom hans Enbårne Sønn som var i Faderens skjød
helt fra begynnelsen, om hvem vi bærer vitnesbyrd, og det vit-
nesbyrd vi bærer, er fylden av Jesu Kristi evangelium, han som er
Sønnen som vi så og talte med i det himmelske syn...

Og vi så Sønnens herlighet ved Faderens høyre hånd og mot-
tok av hans fylde, og så de hellige engler og dem som er hellig-
gjort for hans trone, tilbe Gud og Lammet, og de tilber ham
evinnelig og alltid.

Og nå, etter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette
vitnesbyrd som vi gir om ham, det siste av dem alle: At han lever!

For vi så ham, ja, ved Guds høyre hånd, og vi hørte røsten
bære vitnesbyrd om at han er Faderens Enbårne, at ved ham og
gjennom ham og av ham blir og ble verdener skapt, og deres inn-
byggere er født sønner og døtre av Gud» (L&p 76:12-14, 20-24).

Joseph Smith så Frelseren igjen søndag 3. april 1836. Profeten
og Oliver Cowdery hadde trukket seg tilbake til den vestre for-
høyningen i Kirtland tempel. De bøyde seg i høytidelig bønn, og
da viste Frelseren seg for dem. Profeten erklærte:

«Sløret ble tatt bort fra våre sinn, og vår forstands øyne ble
åpnet. Vi så Herren stående på forhøyningens brystvern, foran
oss, og under hans føtter var en brolegning med rent gull i farge
som rav. Hans øyne var som en ildslue, håret på hans hode var
hvitt som nyfallen sne, hans åsyn skinte klarere enn solen, og
hans stemme var som lyden av mektige fossefall, ja, endog
Jehovas røst som sa: Jeg er den første og den siste, jeg er han
som lever, jeg er han som ble slått i hjel, jeg er deres talsmann
hos Faderen» (L&p 110:1-4).

Gjennom slike erfaringer fikk profeten førstehåndskunnskap
og ble et spesielt vitne om Frelserens guddommelighet.
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Joseph Smiths læresetninger

I alle evangelieutdelinger har Guds folk satt sin lit til
Kristi forsoning for å få forlatelse for sine synder.

«Frelse kunne ikke komme til verden uten Jesu Kristi mellom-
komst.»3

«Gud ... forberedte et offer ved å skjenke sin egen Sønn, som
skulle sendes når tiden i hans egen visdom var inne for å berede
veien, eller åpne en dør som mennesket kunne gå inn gjennom til
Hans nærhet, hvorfra mennesket var blitt kastet ut på grunn av
ulydighet. Fra tid til annen runget dette glade budskapet i men-
neskenes ører i verdens forskjellige tidsaldre, helt frem til Messias’
komme.

Ved tro på denne forsoning eller forløsningsplan bar Abel
frem et offer for Gud som ble akseptert – de førstefødte i hjor-
den. Kain ofret av markens grøde og ble ikke godtatt fordi han
ikke kunne gjøre det i tro, ikke kunne ha tro og heller ikke
kunne utøve tro i strid med himmelens plan. Den enbårnes blod
må utgytes for å sone for mennesket, for slik var forløsningspla-
nen, og uten utgytelse av blod ville det ikke være noen tilgivelse.
All den stund dette offer ble innstiftet som et symbol slik at men-
nesket skulle kunne fatte det store offer som Gud hadde beredt,
kunne man ikke utøve tro hvis man ofret et offer i strid med
dette, for forløsningen ble ikke kjøpt på denne måten, og forso-
ningens kraft ble heller ikke tilveiebragt etter denne orden.
Følgelig kunne Kain ikke ha noen tro, og alt som ikke gjøres i
tro, er synd. Men Abel ofret et akseptabelt offer, noe som ga ham
en bekreftelse på at han var rettferdig, for Gud selv vitnet om
hans gaver [se Hebreerne 11:4].

Det å utgyte et dyrs blod kunne så visst ikke gagne noe men-
neske, med mindre det ble gjort som en etterligning, et symbol
eller en forklaring på det som skulle ofres ved Guds egen gave –
og dette måtte gjøres med øyet ene og alene vendt fremover i tro
på dette store offerets kraft til syndenes forlatelse...

Vi kan ikke tro at menneskene i fordums tid ned gjennom alle
tidsaldre var så uvitende om himmelens orden som mange tror,
ettersom alle som noensinne er blitt frelst, ble frelst gjennom
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denne store forløsningsplans kraft, like meget før Kristi komme
som etterpå. Hvis ikke har Gud hatt forskjellige planer i virk-
somhet (hvis vi kan uttrykke det slik) for å føre menneskene til-
bake til seg så de kan bo sammen med ham. Og det kan vi ikke
tro all den stund menneskets natur ikke har forandret seg siden
menneskets fall. Ordinansen eller forordningen med å ofre blod
som offer skulle bare utføres inntil Kristus ble ofret og utgjøt sitt
blod – som tidligere nevnt – slik at mennesket kunne se frem-
over i tro til denne tid...

At loven om offer bare skulle peke fremover mot Kristus, kan
vi utlede av disse bemerkelsesverdige ord fra Jesus til jødene:
“Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og
gledet seg” [Johannes 8:56]. Selv om menneskene i fordums tid
ofret offer, hindret dette dem således ikke i å høre evangeliet;
men, som tidligere nevnt, tjente det til å åpne deres øyne og
gjorde det mulig for dem å se fremover til den tid da Frelseren
skulle komme, og de kunne glede seg over hans forløsning... Vi
kan trekke den slutning at hver gang Herren åpenbarte seg for
mennesket i fordums tid og befalte dem å ofre et offer til ham,
ble det gjort for at de kunne se fremover i tro til den tid da Han
skulle komme, og stole på den kraft som lå i denne forsoning til
å gi forlatelse for deres synder. Og dette har alle de tusener som
har gått forut for oss gjort, alle hvis kjortler er plettfrie og som i
likhet med Job venter med den samme forvissning som han om
at de i de siste dager, mens de er i kjødet, vil se ham på jorden
[se Job 19:25-26].

Vi kan trekke den slutning at selv om det har vært mange evan-
gelieutdelinger, tok allikevel alt som Gud formidlet til sitt folk,
sikte på å henlede deres oppmerksomhet på det store formålet
og lære dem å stole på Gud alene som opphavsmannen til deres
frelse, slik hans lov forteller om.»4

Fordi Jesus Kristus sto opp fra de døde,
vil hele menneskeheten oppstå.

«De fundamentale prinsipper i vår religion er apostlenes og
profetenes vitnesbyrd om Jesus Kristus, at han døde, ble begra-
vet, oppsto på den tredje dag og fór opp til himmelen; og alt
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«Guds Lam har tilveiebragt oppstandelsen, for at alle skal oppstå fra de døde.»

annet som henhører til vår religion, er bare supplement til dette.
Men i tilknytning til disse prinsipper tror vi på Den hellige ånds
gave, på troens kraft, at vi er i besittelse av åndelige gaver i hen-
hold til Guds vilje, vi tror at Israels hus vil bli gjenopprettet, og
at sannheten til sist vil seire.»5
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«“For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort
levende i Kristus.” Alle skal bli oppvekket fra de døde [1.
Korinterbrev 15:22]. Guds Lam har tilveiebragt oppstandelsen,
for at alle skal oppstå fra de døde.»6

«Gud har fastsatt en dag da han vil dømme verden, og han har
gitt forsikring om dette ved at han oppreiste sin Sønn Jesus
Kristus fra de døde – det punkt alles håp som tror på denne
inspirerte opptegnelse, bygger på for sin fremtidige lykke og
glede, for “er ikke Kristus oppstått,” sa Paulus til korinterne, “da
har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Da er
også de fortapt som er sovnet inn i Kristus” [1. Korinterbrev
15:17-18]...

Kristus selv har visselig oppstått fra de døde, og hvis han har
oppstått fra de døde, vil han, ved sin kraft, få alle mennesker til
å stå foran seg. For hvis han har oppstått fra de døde, er den
timelige døds bånd brutt, og graven har ingen seier. Hvis graven
ikke har noen seier, har de som søker Jesu ord og adlyder hans
læresetninger, ikke bare et løfte om oppstandelse fra de døde,
men en forvissning om å få slippe inn i hans strålende rike, for
han selv sier: “Der jeg er, der skal også min tjener være”
[Johannes 12:26].»7

«De som er døde i Jesus Kristus, kan – når de kommer frem –
forvente å inngå til en virkeliggjørelse av den glede de hadde
eller så frem til her... Jeg er glad jeg har det privilegium å for-
midle til dere visse ting, som, hvis de forstås til fulle, vil være til
hjelp for dere når jordskjelvene buldrer, skyene tårner seg opp,
lynene flerrer og uværet står klar til å ramme dere som torden-
skrall. Grip fatt i disse tingene, og la ikke deres knær eller ledd
skjelve eller deres hjerte briste. Hva kan da jordskjelv, kriger og
tornadoer gjøre? Ingenting. Alle deres tap vil bli kompensert i
oppstandelsen, forutsatt at dere holder dere trofaste. Jeg har sett
det i Den allmektiges syner...

Gud har åpenbart sin Sønn fra himlene og likeledes læren om
oppstandelsen; og vi vet at de mennesker vi begraver her, vil Gud
oppreise igjen, kledd og levendegjort av vår store Guds ånd; og
hvilken rolle spiller det da om vi legger dem ned eller om vi
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legges ned sammen med dem, når vi ikke lenger kan beholde
dem? La disse sannheter synke ned i våre hjerter slik at vi allerede
her kan begynne å glede oss over det vi siden hen skal få oppleve
fullt ut.»8

Gjennom Kristi forsoning og lydighet til 
evangeliet kan vi bli Jesu Kristi medarvinger.

«Jeg tror på Jesu Kristi guddommelighet og at han døde for
alle menneskers synder, som var falne ved Adam.»9

3. trosartikkel: «Vi tror at hele menneskeheten kan bli frelst
gjennom Kristi forsoning ved å adlyde evangeliets lover og ordi-
nanser.»10

«Da Gud hadde skapt himlene og jorden, kom han ned på den
sjette dag og sa: “La oss gjøre mennesket i vårt bilde.” I hvis bilde?
I Gudenes bilde skapte de dem, mann og kvinne, uskyldige,
harmløse og ubesmittet, utstyrt med samme karakter og samme
utseende som Gudene [se 1. Mosebok 1:26-27]. Og da mennes-
ket falt, mistet han ikke dette bildet, men hans karakter beholdt
fortsatt sin Skapers bilde. Kristus, som er menneskets bilde, er
også det uttrykte bilde av sin Faders person [se Hebreerne 1:3]...
Gjennom Kristi forsoning og oppstandelsen, og lydighet til evan-
geliet, skal vi igjen bli likedannet med hans Sønns, Jesu Kristi
bilde [se Romerne 8:29]. Da vil vi ha tilegnet oss Guds bilde, her-
lighet og karakter.»11

«Våre ånders far [tilveiebragte] et offer for sine skapninger, en
forløsningsplan, en forsoningskraft, en frelsesplan, med det som
mål å føre menneskene tilbake til himmelens Konges nærhet,
krone dem med celestial herlighet og gjøre dem til medarvinger
med Sønnen til den arv som er uforgjengelig, ubesmittet og som
aldri visner bort.»12

«Skriftene sier at de som vil adlyde budene, skal bli arvinger av
Gud og medarvinger med Jesus Kristus... “Ånden selv vitner sam-
men med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også
arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi
lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.” [Se
Romerne 8:16-17.]»13
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«Hvor trøstende er det ikke for de sørgende – når de blir kalt
til å ta avskjed med en ektemann, hustru, far, mor, et barn eller
en kjær slektning – å vite at de, selv om det jordiske tabernakel
er lagt ned og oppløst, skal oppstå igjen for å bo i evigbrennende
flammer i udødelig herlighet og ikke lenger sørge, lide eller dø,
men de skal bli Guds arvinger og Kristi medarvinger.»14

Jesus Kristus er fullkommen, ren og hellig,
og han har kalt oss til å være som ham.

«Hvem blant de hellige i disse siste dager kan betrakte seg som
like god som vår Herre? Hvem er like fullkommen, like ren og
like hellig som han var? Finnes de noen steder? Han overtrådte
eller brøt aldri et bud eller en himmelsk lov – det fantes ikke svik
i hans munn og heller ikke falskhet i hans hjerte... Hvor finnes
en som Kristus? Han finnes ikke på jorden.»15

«Skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men
etter Kristi vilje som la den under forgjengelighet [se Romerne
8:20] – alle er underlagt forgjengelighet på sin ferd på krokete
stier og de vanskeligheter de er omgitt av. Hvor finnes det men-
neske som er uten forgjengelighet? Ingen andre enn Jesus har
noensinne vært fullkommen, og hvorfor var han fullkommen?
Fordi han var Guds Sønn, hadde Åndens fylde og større makt
enn noe menneske.»16

«Mens [Jesus Kristus] ennå var gutt, var han i besittelse av all
den intelligens og klokskap han trengte for å regjere jødenes
rike, og han kunne diskutere med de klokeste og mest lærde teo-
loger og få deres teorier og praksis til å se ut som tåpeligheter
sammenlignet med den visdom han var i besittelse av.»17

«Vi håper dere til enhver tid har vår Herres befalinger i deres
hjerte, og at de lærer dere ikke bare hans vilje med hensyn til å
forkynne hans evangelium, men også om hans ydmykhet og full-
komne gjerning for alle, selv under voldsom forfølgelse og mis-
handling som ble påført ham av en ond og utro generasjon.
Husk, brødre, at han har kalt dere til hellighet, og må vi si at dette
innebærer å være som ham i renhet? Hvor kloke, hvor hellige,
hvor kyske og hvor fullkomne dere dermed skulle være i hans
åsyn. Husk også at Hans øyne alltid hviler på dere.»18
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«Når vi reflekterer over vår store Mesters hellighet og fullkommenhet,

... smelter våre hjerter på grunn av hans nedlatenhet.»

«Når vi reflekterer over vår store Mesters hellighet og fullkom-
menhet, han som har åpnet en vei tilbake til seg ved å ofre seg
selv, smelter våre hjerter på grunn av hans nedlatenhet. Og når vi
også reflekterer over at han har kalt oss til å være fullkomne i alle
ting, så vi kan være forberedt til å møte ham i fred når han kom-
mer i sin herlighet sammen med alle hellige engler, føler vi oss til-
skyndet til å formane våre brødre med frimodighet til å være
ydmyke og ha en bønn i hjertet, ja, til å vandre som lysets og
dagens barn, så de kan få nåde til å motstå enhver fristelse og til
å overvinne enhver ondskap i vår Herre Jesu Kristi verdige navn.
For vær trygge, brødre, på at dagen virkelig er nær da husets
Mester vil reise seg og stenge døren, og ingen andre enn dem
som er kledd i bryllupsklær, vil få lov til å sette seg til bryllups-
bordet! [Se Matteus 22:1-14.]»19
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Gjennomgå beretningene om Joseph Smiths syner av Frelseren
(s. 47-48). Hvilke tanker og følelser gjør du deg når du grun-
ner på disse opplevelsene?

• I oldtiden hjalp ofring av dyr Herrens folk å «åpne [sine] øyne
og ... se fremover til den tid da Frelseren skulle komme og de
kunne glede seg over hans forløsning» (side 50). Nevn noe som
hjelper deg å se hen til Frelseren i dag.

• Les avsnittet som begynner nederst på side 50. Legg merke til
at i denne uttalelsen er et supplement noe som er knyttet til
noe av større betydning, som en gren som er forbundet med
treets stamme. Hvorfor tror du apostlenes og profetenes vit-
nesbyrd om Frelserens forsoning og oppstandelse er «funda-
mentale prinsipper i vår religion»? Hvilken innstilling vil du ha
til å tjene hjemme og i Kirken om du husker at alt annet er
supplementer til disse prinsippene?

• Gjennomgå profeten Josephs læresetninger om oppstan-
delsen (side 50-53). Hvilken trøst gir det deg å vite at «alle
[dine] tap vil bli kompensert i oppstandelsen, forutsatt at [du]
holder [deg] trofast»? På hvilke måter kan kunnskap om opp-
standelsen hjelpe oss å «begynne å glede oss over det vi siden
hen skal få oppleve fullt ut»?

• Grunn på hva Frelseren har gjort for at vi kan bli hans medar-
vinger mens du gjennomgår side 53-54. Tenk over hvordan du
kan vise ham takknemlighet for hans sonoffer.

• På side 54-55 nevner profeten Joseph Smith mange av
Frelserens egenskaper. Hvilke andre egenskaper tenker du på
når du grunner på Frelserens liv og misjon? Tenk på noe du
kan gjøre for å bli mer lik ham.

Aktuelle skriftsteder: Jesaja 53:1-12; 2. Nephi 9:5-26; L&p 20:21-29
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Joseph Smith mottok gullplatene av Moroni 22. september 1827.

«Jeg fikk tak i dem,» vitnet profeten, «og også urim og tummim som lå sammen

med dem, og ved hjelp av disse oversatte jeg platene, og slik fremkom Mormons bok.»
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Mormons bok –
Sluttstenen i vår religion

«Jeg fortalte brødrene at Mormons bok var den mest
korrekte av alle jordens bøker, sluttstenen i vår religion.»

Fra Joseph Smiths liv

Det hadde gått over tre år siden den morgenen i 1820 da
Joseph Smith hadde knelt ned i bønn for å få vite hvilken kirke
han skulle slutte seg til. Den unge profeten var nå 17 år gammel,
og han ønsket å vite hvordan hans stilling var overfor Gud, og å
få tilgivelse. Om kvelden 21. september 1823 gikk Joseph og la
seg på sitt loftssoverom i familiens tømmerhus i Palmyra, New
York, men han var våken etter at de andre i rommet hadde sov-
net, idet han ba inderlig om å få vite mer om Guds hensikter
med ham. «[Jeg] henga meg i bønn og påkallelse til Den
Allmektige Gud,» sa han, «og ba om tilgivelse for alle mine syn-
der og tåpeligheter og også om en tilkjennegivelse, så jeg kunne
få vite hvordan min situasjon og stilling var overfor ham, for jeg
hadde full tillit til at jeg ville få en guddommelig tilkjennegivelse
som jeg tidligere hadde fått» ( Joseph Smith – Historie 1:29).

Som svar på sin bønn så Joseph et lys i rommet som ble ster-
kere og sterkere inntil rommet var «lysere enn ved middagstid».
Et himmelsk sendebud viste seg ved hans seng, stående i luften,
kledd i en kjortel som var «overmåte hvit». ( Joseph Smith –
Historie 1:30-31.) Dette sendebudet var Moroni, den siste nep-
hittprofeten, som århundrer tidligere hadde gravd ned platene
som Mormons bok var skrevet på, og som nå hadde nøklene til
denne hellige opptegnelsen (se L&p 27:5). Han var blitt sendt
for å fortelle Joseph at Gud hadde tilgitt hans synder1 og hadde
et stort verk for ham å utføre. Som en del av dette arbeidet skulle
Joseph gå til en høyde i nærheten, hvor en hellig opptegnelse
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skrevet på gullplater lå oppbevart. Denne opptegnelsen var skre-
vet av profeter som hadde levd på det amerikanske kontinent i
oldtiden. Ved Guds gave og kraft skulle Joseph oversette opp-
tegnelsen og bringe den frem til verden.

Dagen etter gikk Joseph til høyden hvor platene med
Mormons bok var nedgravd. Der møtte han Moroni og så pla-
tene, men han ble fortalt at han ikke ville motta dem før om fire
år. Han skulle gjennom en viktig periode med forberedelse som
ville gjøre ham i stand til å utføre den hellige oppgaven å over-
sette Mormons bok. Joseph dro tilbake til høyden 22. september
hvert år de neste fire årene for å motta ytterligere instruksjoner
av Moroni. (Se Joseph Smith – Historie 1:33-54.) I løpet av disse
årene fikk han også «mange besøk av Guds engler som fortalte
om de storslåtte og strålende begivenhetene som ville finne sted
i de siste dager»2.

Denne perioden med forberedelse ga også profeten ekteska-
pets velsignelse. I januar 1827 giftet han seg med Emma Hale,
som han hadde møtt mens han arbeidet i Harmony, Pennsylvania.
Emma skulle bli en viktig medhjelper for profeten gjennom hele
hans virke. 22. september 1827 ble hun med ham til høyden og
ventet i nærheten mens Moroni overleverte platene til profeten.

Med de hellige opptegnelsene i sin besittelse fant Joseph snart
ut hvorfor Moroni hadde advart ham og bedt ham om å beskytte
platene (se Joseph Smith – Historie 1:59-60). En lokal mobb
begynte å plage profeten og gjorde gjentatte forsøk på å stjele
platene. En kald dag i desember 1827, i håp om å finne et sted
de kunne arbeide i fred, forlot Joseph og Emma familien Smiths
hjem for å søke tilflukt hos Emmas foreldre i Harmony. Der tok
profeten fatt på oversettelsesarbeidet. I februar ble Martin
Harris, en venn av familien Smith fra Palmyra, inspirert til å reise
til Harmony for å hjelpe profeten. Med Martin som skriver fort-
satte Joseph med oversettelsen av den hellige opptegnelsen.

Resultatene av profetens arbeid skulle senere bli utgitt som
Mormons bok. Denne bemerkelsesverdige boken, som innehol-
der evangeliet i sin fylde, står som et vitnesbyrd om sannheten
av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og Joseph Smiths pro-
fetiske misjon.
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Joseph Smiths læresetninger

Mormons bok ble oversatt ved Guds gave og kraft.

Som svar på spørsmålet: «Hvor og hvordan fikk du tak i

Mormons bok?» svarte Joseph Smith: «Moroni, som anbragte pla-
tene i en høyde i Manchester, Ontario County, New York, og som
hadde vært død og var oppstått fra de døde, viste seg for meg og
fortalte meg hvor de lå, og han forklarte også hvordan jeg skulle
oppnå dem. Jeg fikk dem, og også urim og tummim som lå sam-
men med dem, og ved hjelp av disse oversatte jeg platene, og
slik fremkom Mormons bok.»3

«Jeg fikk vite [av Moroni] hvor noen plater var oppbevart som
det var gravert forkortede opptegnelser på av profeter som hadde
levd i tidligere tider på dette kontinent... Disse opptegnelsene var
gravert på plater som hadde utseende av gull, og hver plate var
15 cm bred og 20 cm lang, og ikke fullt så tykk som vanlig blikk.
De var dekket med graveringer av egyptiske skrifttegn og var bun-
det sammen til ett bind på samme måte som sidene i en bok, med
tre ringer som gikk tvers igjennom alt sammen. Boken var
omtrent 15 cm tykk, og en del av den var forseglet. Skrifttegnene
i den uforseglede delen var små og vakkert gravert. I boken fan-
tes det mange ting som viste at den var antikk i hele sin kon-
struksjon, og den bar preg av stor dyktighet når det gjaldt grave-
ringskunst. Sammen med opptegnelsene lå et merkelig redskap
som de gamle kalte “urim og tummim”, som besto av to gjennom-
siktige stener i en buet innfatning som var festet til en brystplate.
Ved hjelp av urim og tummim oversatte jeg opptegnelsen ved
Guds gave og kraft.»4

«Ved Guds kraft oversatte jeg Mormons bok fra hieroglyfer,
kunnskapen om disse var tapt for verden, og i denne fantastiske
begivenheten sto jeg alene med en ny åpenbaring, en ulærd ung-
dom som måtte kjempe mot verdens visdom og en samlet uvi-
tenhet gjennom 1800 år.»5

«Jeg har lyst til å nevne her at tittelsiden i Mormons bok er en
ordrett oversettelse tatt fra det aller siste blad på venstre side av
den samling eller bøker av plater som inneholdt den oppteg-
nelse som er blitt oversatt, og hvor skrivemåten generelt er slik
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Til venstre, tittelsiden fra den første utgaven av Mormons bok.

den vanligvis er på hebraisk [det vil si fra høyre til venstre].
Denne tittelsiden er på ingen måte komponert i nyere tid verken
av meg eller noe annet menneske som har levd eller lever i
denne generasjon... [Jeg] gjengir ... nedenfor den del av tittelsi-
den i den engelske versjon av Mormons bok, som er en ekte og
ordrett oversettelse av tittelsiden i originaleksemplaret av
Mormons bok slik den var nedtegnet på platene.

«“MORMONS BOK.

En beretning skrevet ved Mormons hånd

på plater tatt fra Nephis plater.

Dette er derfor en forkortelse av Nephis folks opptegnelser og
også av lamanittenes – skrevet til lamanittene, som er en levning
av Israels hus, og også til jøde og hedning – skrevet på befaling og
også ved profetiens og åpenbaringens ånd – skrevet og forseglet
og skjult ved Herren for at den ikke skulle ødelegges – for å
komme frem ved Guds gave og kraft og bli oversatt – forseglet ved
Moronis hånd og trygt skjult ved Herren, for, når tiden var inne, å
komme frem gjennom hedningefolkene – oversatt ved Guds gave.
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Likeså en forkortelse tatt fra Ethers bok, som er en oppteg-
nelse om Jareds folk som ble adspredt på den tid da Herren for-
virret folkets språk da de bygget et tårn for å nå opp til himme-
len – for å vise levningen av Israels hus de store ting Herren har
gjort for deres fedre, og for at de kan kjenne Herrens pakter og
vite at de ikke for alltid er forkastet – og også for å overbevise
jøde og hedning om at Jesus er Kristus, den evige Gud, som
åpenbarer seg for alle nasjoner – og hvis det skulle finnes feil, er
de av mennesker. Fordøm derfor ikke det som er av Gud, så dere
kan finnes plettfrie for Kristi domstol.”»6

Herrens visdom er større enn djevelens list.

Innen 14. juni 1828 hadde Joseph Smiths arbeid med overset-

telsen av Mormons bok resultert i 116 manuskriptsider. Så

hendte det noe som ga profeten viktig innsikt i hvordan Gud

ledet arbeidet med å frembringe denne hellige opptegnelsen.

Profeten skrev: «En tid etter at Martin Harris hadde begynt å
skrive for meg, begynte han å mase på meg om å få lov til å ta med
seg det han hadde skrevet, hjem og vise det frem, og han ønsket
at jeg skulle spørre Herren gjennom urim og tummim om han
kunne gjøre det. Jeg spurte, og svaret var at det kunne han ikke.
Men han slo seg ikke til ro med svaret og ønsket at jeg skulle
spørre på nytt. Jeg gjorde det, og svaret var det samme som sist.
Likevel var han ikke tilfreds, men insisterte på at jeg skulle spørre
enda en gang.

Etter mange anmodninger spurte jeg igjen Herren, og tilla-
telse ble gitt til å la ham få det som var skrevet, på visse beting-
elser, som var at han bare skulle vise dem til sin bror, Preserved
Harris, sin egen hustru, sin far og sin mor, og en Mrs. Cobb, som
var søster av hans hustru. I overensstemmelse med dette siste
svaret forlangte jeg at han avla et høytidelig løfte til meg om at
han ikke skulle gjøre noe annet enn det han var blitt fortalt. Han
gjorde det. Han avla løftet som jeg avkrevde ham, tok de skrevne
sidene og gikk. Men til tross for de store restriksjonene han var
pålagt og det høytidelige løftet han [Martin Harris] hadde avlagt,
viste han dem til andre, og ved list tok de dem fra ham, og de har
aldri til denne dag blitt funnet.»7
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I forordet til den første utgaven av Mormons bok erklærte pro-

feten at Guds hensikter ikke kunne forpurres av tapet av de 116

sidene: «Ettersom mange falske rykter er spredt om [Mormons
bok] og mange ulovlige tiltak er gjort av ugudelige og utspeku-
lerte mennesker for å prøve å ødelegge meg og dette verk, vil jeg
informere dere om at jeg oversatte, ved Guds gave og kraft, og fikk
nedskrevet, 116 sider, som jeg hentet fra Lehis bok, som ble for-
kortet av Moroni fra Lehis plater. Den nevnte beretning har en
eller flere personer stjålet og holdt skjult for meg, til tross for mine
iherdige anstrengelser for å få dem tilbake. Jeg har blitt befalt av
Herren at jeg ikke skal oversette det samme om igjen, for Satan
har oppegget dem til å friste Herren sin Gud ved å forandre
ordene, slik at de skulle få en annen betydning enn det jeg over-
satte og fikk skrevet, og hvis jeg skulle gi ut de samme ordene
igjen, eller med andre ord, hvis jeg skulle oversette de samme
ordene igjen, ville de offentliggjøre det de hadde stjålet, og Satan
ville oppegge denne generasjons hjerter til ikke å motta dette
verk. Men se, Herren sa til meg: Jeg vil ikke tillate at Satan får
gjennomføre sin onde plan i dette. Derfor skal du oversette fra
Nephis plater, inntil du kommer til det som du har oversatt og
som du har i behold. Og se, du skal utgi den som Nephis oppteg-
nelse, og således vil jeg forvirre dem som har forandret mine ord.
Jeg vil ikke tillate at de ødelegger mitt verk, ja, jeg vil vise dem at
min visdom er større enn djevelens list. [Se L&p 10:38-43.]

Derfor har jeg, ifølge Guds befaling, ved hans nåde og barm-
hjertighet, utført det han har befalt meg i denne saken.»8

Mormons bok er Guds ord.

«Jeg fortalte brødrene at Mormons bok var den mest korrekte
av alle jordens bøker, sluttstenen i vår religion, og at et men-
neske ville komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn
ved å følge noen annen bok.»9

8. trosartikkel: «Vi tror at Bibelen er Guds ord så langt som den
er riktig oversatt. Vi tror også at Mormons bok er Guds ord.»10

«I [Mormons bok] kan vi lese at vår Frelser viste seg på dette
kontinent etter sin oppstandelse, at han her forkynte evangeliet
i all dets rikdom, fylde, kraft og velsignelse, at de hadde apostler,
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profeter, hyrder, lærere og evangelister, den samme orden, det
samme prestedømme, de samme ordinanser, gaver, krefter og
velsignelser som man hadde på det østlige kontinent, at folket
ble avskåret som følge av sine overtredelser, at de siste av de pro-
feter som levde blant dem, ble befalt å skrive en forkortelse av
deres profetier, historie osv., og deretter skjule disse oppteg-
nelsene i jorden så de skulle komme frem og sammen med
Bibelen oppfylle Guds hensikter i de siste dager.»11

David Osborn var tilstede da Joseph Smith forkynte i Far West,

Missouri, i 1837. Han mintes at profeten uttalte følgende ord:

«Mormons bok er sann, akkurat det den utgir seg for å være, og
for dette vitnesbyrdet regner jeg med å avlegge regnskap på dom-
mens dag.»12

Skriftene oppmuntrer og trøster 
oss og gjør oss vise til frelse.

«Oppbyggelsen av riket er knyttet til trykkingen og spred-
ningen av Mormons bok, Lære og pakter ... og den nye overset-
telsen av [Bibelen]. Det er unødvendig å si noe om disse verkene.
De som har lest dem og har drukket fra den kunnskapens elv som
de formidler, vet å sette pris på dem, og selv om dårer spotter
dem, vil de likevel gjøre mennesker vise til frelse og feie bort
overtroens spindelvev, kaste lys over Jehovas planer som allerede
er gjennomført, og stake ut fremtiden i all dens grufulle og strå-
lende realitet. De som har smakt fordelene av å studere disse ver-
kene, vil utvilsomt kappes med hverandre i sin iver etter å sende
dem over hele verden, så enhver sønn av Adam kan få nyte de
samme privilegiene og glede seg over de samme sannhetene.»13

«[De siste dagers skrifter publiseres] for at de ærlige av hjertet
kan få trøst og oppmuntring og vandre glade gjennom livet, etter
hvert som deres sjeler blir kjent med og deres forstand opplyst av
en kunnskap om Guds verk gjennom forfedrene, så vel som det
han skal gjøre i de siste dager for å oppfylle forfedrenes ord.»14

«Vi tar den hellige skrift i vår hånd og erkjenner at den ble gitt
ved direkte inspirasjon til menneskets beste. Vi tror at Gud ned-
lot seg til å tale fra himlene og forkynne sin vilje om den men-
neskelige familie, for å gi dem rettferdige og hellige lover, for å
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De siste dagers skrifter er utgitt «for at de ærlige av hjertet kan

få trøst og oppmuntring og vandre glade gjennom livet».

regulere deres adferd, veilede dem på en direkte måte slik at
han, når tiden er inne, kan ta dem til seg og gjøre dem til med-
arvinger med sin Sønn.

Men når man først erkjenner dette faktum, nemlig at himme-
lens umiddelbare vilje finnes i Skriften, er vi da ikke som for-
nuftsvesener bundet til å leve i overensstemmelse med alle dens
forskrifter? Vil det noensinne gagne oss om vi bare medgir at
dette er himmelens vilje, men ikke etterlever alle deres læreset-
ninger? Øver vi ikke vold mot himmelens Høyeste intelligens når
vi erkjenner at disse læresetningene er sanne, men ikke er lydige
mot dem? Krenker vi ikke ved en slik oppførsel vår egen karak-
ter og vårt eget bedre vitende som himmelen har utstyrt oss
med? Dette er grunnen til at hvis vi mottar direkte åpenbaringer
fra himmelen, da er slike åpenbaringer visselig aldri blitt gitt for
å omgås lettsindig uten at den som gjør det, nedkaller mishag og
hevn over sitt eget hode hvis det finnes rettferdighet i himmelen;
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og at så er tilfelle, må enhver innrømme som erkjenner sannhe-
ten og kraften i Guds læresetninger, samt hans velsignelser og
forbannelser slik vi finner dem i Den hellige skrift...

Den som kan se at Den allmektige har skrevet i himlene, kan
også se Guds egen håndskrift i Den hellige bok. Den som leser i
den oftest vil like den best, og den som er best kjent med den, vil
gjenkjenne håndskriften overalt hvor han ser den, og så snart den
oppdages, vil vedkommende ikke bare anerkjenne den, men også
være lydig mot alle dens himmelske forskrifter.»15

«Å, dere tolv og alle hellige, dra nytte av denne viktige nøkkel

– slik at dere i alle deres prøvelser, vanskeligheter, fristelser,
trengsler, lenker, fangenskap og død ser til at dere ikke svikter
himmelen, at dere ikke svikter Jesus Kristus, at dere ikke svikter
brødrene, at dere ikke svikter Guds åpenbaringer, hva enten de
finnes i Bibelen, Mormons bok eller Lære og pakter eller noen
andre som er blitt eller som noensinne vil bli gitt og åpenbart for
menneskene i denne eller i den kommende verden.»16

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Gjennomgå det Joseph Smith opplevde mellom 21. septem-
ber 1823 og 22. september 1827 (s. 59-60). Hvordan tror du
disse erfaringene forberedte ham til å oversette gullplatene?
På hvilke måter har du blitt forberedt til kall fra Herren?

• Gjennomgå det første hele avsnittet på side 63, og legg merke
til hensiktene med Mormons bok. På hvilke måter har du sett
disse hensiktene oppfylt i ditt eget og andres liv?

• Hva lærer du om Gud ved å grunne på profetens beretning om
tapet av de 116 manuskriptsidene (side 64)? Hvordan kan en
forståelse av denne beretningen påvirke de avgjørelsene vi tar?

• Les tredje avsnitt på side 64. Legg merke til at i en bue laget
av sten, ligger sluttstenen på toppen og holder alle de andre
stenene på plass. Hvordan er Mormons bok «sluttstenen i vår
religion»? Hvordan har Mormons bok hjulpet deg å «komme
nærmere Gud»?
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• Joseph Smith snakket om velsignelsene som kommer av å ha
«drukket fra kunnskapens elv» i Skriftene og «smakt fordelene»
av Guds verden (side 65). Hva sier disse formuleringene deg
om skriftstudium? Hva kan vi gjøre for at vårt skriftstudium skal
bli mer meningsfylt?

• Les avsnittet som begynner på side 65. Hvorfor tror du at de
som studerer Skriftene, utvikler en iver etter å dele dem med
andre? Hva kan vi gjøre for å dele Mormons bok med andre?
Hvilke erfaringer har du hatt når du har delt Mormons bok
med noen eller når noen har delt den med deg?

• Les det siste avsnittet på side 65. Hvilke skriftsteder i Mormons
bok har gitt deg «trøst og oppmuntring»? På hvilke måter har
Mormons bok opplyst din forstand?

Aktuelle skriftsteder: Esekiel 37:15-17; innledningen til Mormons
bok; 1. Nephi 13:31-42; 2. Nephi 27:6-26; L&p 20:6-15; Joseph
Smith – Historie 1:29-54

Noter

1. Se Joseph Smith, Historie 1832, s. 4;
Letter Book 1, 1829-35, Joseph
Smith, Collection, Kirkens arkiver,
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, Salt Lake City, Utah.

2. History of the Church, 4:537; fra et
brev fra Joseph Smith skrevet på
forespørsel fra John Wentworth og
George Barstow, Nauvoo, Illinois,
utgitt i Times and Seasons, 1. mars
1842, s. 707.

3. History of the Church, 3:28; fra en
lederartikkel i Elders’ Journal, juli
1838, s. 42-43; Joseph Smith var tids-
skriftets redaktør.

4. History of the Church, 4:537; tegn-
setning modernisert; avsnittinnde-
ling endret; fra et brev fra Joseph
Smith skrevet på forespørsel fra John
Wentworth og George Barstow,
Nauvoo, Illinois, utgitt i Times and
Seasons, 1. mars 1842, s. 707.

5. History of the Church, 6:74; fra et
brev fra Joseph Smith til James
Arlington Bennet, 13. nov. 1843,
Nauvoo, Illinois; James Bennets navn
er feilstavet «Bennett» i History of
the Church.

6. History of the Church, 1:71-72; ord i
hakeparentes i originalen; fra
«History of the Church» (manu-
skript), bok A-1, s. 34-35, Kirkens
arkiver.

7. History of the Church, 1:21; tegnset-
ning modernisert; avsnittinndeling
endret; fra «History of the Church»
(manuskript), bok A-1, s. 9-10,
Kirkens arkiver.

8. Forord til den første (1830) utgaven
av Mormons bok; avsnittinndeling
endret.

9. History of the Church, 4:461; fra
instruksjoner gitt av Joseph Smith
28. nov. 1841, i Nauvoo, Illinois;
referert av Wilford Woodruff.

10. 8. trosartikkel.
11. History of the Church, 4:538; tegn-

setning modernisert; fra et brev fra
Joseph Smith skrevet på forespørsel
fra John Wentworth og George
Barstow, Nauvoo, Illinois, utgitt i
Times and Seasons, 1. mars 1842,
s. 707–8.

12. Sitert av David Osborn i «Recollections
of the Prophet Joseph Smith», Juvenile
Instructor, 15. mars 1892, s. 173.
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13. History of the Church, 4:187; fra et
brev fra Joseph Smith og hans rådgi-
vere i Det første presidentskap til de
hellige, sept. 1840, Nauvoo, Illinois,
utgitt i Times and Seasons, oktober
1840, s. 179.

14. Brev fra Joseph Smith til Times and
Seasons, ca. mars 1842, Nauvoo,
Illinois; Miscellany, Joseph Smith,
Collection, Kirkens arkiver; brevet
ble etter alt å dømme ikke sendt.

15. History of the Church, 2:11, 14;
tegnsetning modernisert; avsnittinn-
deling endret; fra «The Elders of
the Church in Kirtland, to Their
Brethren Abroad», 22. jan. 1834,

utgitt i Evening and Morning Star,
feb. 1834, s. 136; mars 1834, s. 142.

16. History of the Church, 3:385; fra en
tale holdt av Joseph Smith 2. juli
1839, i Montrose, Iowa; referert
av Wilford Woodruff og Willard
Richards. Eldste Richards’ oppteg-
nelse om denne prekenen bygget
på opptegnelser om prekenen som
var gjort av andre. Eldste Richards
brukte også andres opptegnelser da
han krev ned profetens tale som han
holdt 27. juni 1839 og de to talene
som er datert «ca. juli 1839». Det vil
bli henvist til disse talene gjennom
hele denne boken.
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Omvendelse er muliggjort gjennom Frelseren Jesu Kristi sonoffer.

«Gransk deres hjerter og se om dere er Gud lik,» erklærte profeten Joseph Smith.

«Jeg har gransket mitt og føler at jeg må omvende meg fra alle mine synder.»
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Omvendelse fra synd

«La oss i dag begynne på nytt,
og nå si av hele vårt hjerte at vi vil avstå

fra våre synder og være rettskafne.»

Fra Joseph Smiths liv

14. juni 1828 forlot Martin Harris Harmony, Pennsylvania,
med de første 116 manuskriptsidene som var oversatt fra gull-
platene, for å vise dem til noen medlemmer av sin familie i
Palmyra, New York. Dagen etter ble Joseph og Emmas første
barn født, en sønn de kalte Alvin. Barnet døde samme dag, og
Emmas helse forverret seg i den grad at hun selv var døden nær.
Profetens mor skrev senere: «En god stund virket det som om
[Emma] sto på randen til å slutte seg til sitt barn i hans stille
hjem. Så usikker virket hennes skjebne en tid at i løpet av to uker
sov aldri hennes mann en eneste time i uforstyrret fred. På slut-
ten av denne perioden ble hans bekymring for manuskriptet så
stor at han besluttet, ettersom hans hustru nå var litt bedre, at så
snart hun hadde gjenvunnet litt mer av sin styrke, ville han reise
til New York for å undersøke saken.»1

I juli, etter forslag fra Emma selv, overlot profeten Emma i
morens omsorg og reiste med diligence til sine foreldres hjem i
bykommunen Manchester i New York. Profetens reise var på ca.
20 mil og tok 2-3 dager. I fortvilelse over tapet av sin førstefødte
sønn og sin hustrus tilstand, og alvorlig bekymring for manu-
skriptet, hverken spiste eller sov Joseph på hele reisen. Den
eneste andre passasjeren på diligencen la merke til profetens
svekkede tilstand og insisterte på å følge ham på den 3 mil lange
gåturen fra diligencestasjonen til familien Smiths hjem. De siste
6 kilometerne av turen, mintes profetens mor, «måtte den frem-
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mede holde Joseph i armen, for han var for utslitt til å holde seg
oppreist, og han holdt på å sovne stående».2 Så fort han kom frem
til sine foreldres hjem, sendte profeten bud på Martin Harris.

Martin kom til familien Smiths hjem tidlig på ettermiddagen,
nedslått og ulykkelig. Han hadde ikke manuskriptet, sa han, og
visste ikke hvor det var. Da Joseph hørte dette, utbrøt han: «Å!
Min Gud, min Gud... Alt er tapt, er tapt. Hva skal jeg gjøre? Jeg
har syndet. Det er jeg som har vekket Guds vrede ved å be ham
om det som jeg ikke hadde rett til å be ham om... Hvordan skal
jeg kunne komme frem for Herren? Hvilken irettesettelse fortje-
ner jeg ikke å få av Den aller høyestes engel?»

Hele dagen gikk profeten rastløst frem og tilbake i sine forel-
dres hjem i store kvaler, idet han «gråt og sørget». Dagen etter
reiste han tilbake til Harmony, hvor, sa han: «Jeg begynte å
ydmyke meg i kraftig bønn til Herren ... om at jeg om mulig
måtte få nåde ved hans hender og få tilgivelse for alt jeg hadde
gjort som var i strid med hans vilje.»3

Herren refset profeten strengt for å ha fryktet mennesker mer
enn Gud, men forsikret ham om at han kunne få tilgivelse. «Du
er Joseph,» sa Herren, «og du var utvalgt til å utføre Herrens
verk, men på grunn av overtredelse, hvis du ikke er påpasselig,
vil du falle. Men kom i hu, Gud er barmhjertig, omvend deg der-
for fra det du har gjort som er i strid med det bud jeg ga deg, og
du er fremdeles utvalgt og er igjen kalt til arbeidet» (L&p 3:9-10).

I en periode tok Herren urim og tummim og platene fra
Joseph. Men disse tingene ble snart gitt tilbake til ham. «Engelen
frydet seg da han ga meg tilbake urim og tummim,» mintes pro-
feten, «og sa at Gud var tilfreds med min trofasthet og ydmykhet,
og elsket meg for min anger og flittige bønn, noe jeg hadde gjort
så godt at jeg ... kunne ta fatt på oversettelsesarbeidet igjen.»4 Da
Joseph gikk videre med det store arbeidet som lå foran ham, var
han nå styrket av de gode følelsene av å ha mottatt Herrens til-
givelse og en fornyet beslutning om å gjøre hans vilje.
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Joseph Smiths læresetninger

Ved å omvende oss fra våre synder kommer
vi nærmere Gud og blir ham mer lik.

Wilford Woodruff skrev følgende mens han var medlem av De

tolvs quorum: «Seeren Joseph reiste seg i Guds kraft, og foran
forsamlingen irettesatte og refset han all ugudelighet i den Herre
Guds navn. Han sa noen få ord om forholdene i sin alminnelig-
het, og så fortsatte han:

“Jeg skal tale med prestedømmets myndighet i den Herre Guds
navn... Til tross for at denne forsamling hevder å være siste-
dagers-hellige, står jeg likevel midt iblant alle (slags) mennesker
og typer av mennesker. Hvis dere ønsker å komme dit Gud er, da
må dere være som Gud er eller følge de samme prinsipper som
Gud følger, for hvis vi ikke nærmer oss Gud hva prinsipp angår,
da fjerner vi oss fra ham og nærmer oss djevelen. Ja, jeg står midt
iblant alle slags mennesker.

Gransk deres hjerter og se om dere er Gud lik. Jeg har gran-
sket mitt og føler at jeg må omvende meg fra alle mine synder.

Vi har iblant oss tyver, horkarler, løgnere og hyklere. Hvis Gud
kunne tale fra himmelen, ville han befale dere ikke å stjele, ikke
bedrive hor, ikke begjære, ikke bedra, men være tro over lite...
Er ikke Gud god? Så vær dere også gode, og hvis han er trofast,
så vær dere også trofaste. Legg til deres tro dyd, og til dyden
kunnskap og søk etter alt som er godt. Kirken må renses, og jeg
hever min røst mot all ugudelighet.”»5

«Dere må være uskyldige, ellers kan dere ikke komme frem for
Gud. Hvis vi vil komme frem for Gud, må vi holde oss rene, slik
han er ren. Djevelen har stor makt til å bedra, og han vil for-
vandle tingene slik at man blir stående og måpe av dem som gjør
Guds vilje... Ugudelighet må renses ut fra de helliges midte, så
vil sløret revne og himmelens velsignelser strømme ned – ja, de
vil strømme ned som som elven Mississippi.»6

«Ingen behøver å utbasunere at han selv er rettferdig, for det
er noe andre kan se; la ham heller bekjenne sine synder, for så
vil han bli tilgitt og frembringe mer frukt.»7
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«Alle må omvende seg og være rene, og Gud vil akte dem og
velsigne dem på en måte som de aldri ville kunne bli velsignet
på noen annen måte.»8

Det er Guds vilje at vi avstår fra våre synder 
og fjerner det onde som finnes blant oss.

«Hør, alle jordens ender – alle prester, alle syndere og alle
mennesker. omvend dere omvend dere og adlyd evangeliet. Vend
dere til Gud.»9

«La oss i dag begynne på nytt, og nå si av hele vårt hjerte at vi
vil avstå fra våre synder og være rettskafne.»10

«Den vantro klamrer seg til hvert eneste halmstrå for å få hjelp
inntil døden stirrer ham i øynene, men da blir hans vantro dre-
vet på flukt, for den evige verdens realiteter hviler over ham med
stor kraft, og når enhver jordisk støttepilar svikter, da vil han sårt
fornemme de evige sannheter om sjelens udødelighet. Vi skulle
lytte til advarslene og ikke vente med å omvende oss til vi ligger
på dødsleiet, for på samme måte som et spedbarn blir innhentet
av døden, kan også ungdom og middelaldrende bli det slik sped-
barnet plutselig blir kalt inn i evigheten. La derfor dette tjene
som en advarsel til alle om ikke å utsette omvendelsen eller
vente til de ligger på dødsleiet, for det er Guds vilje at mennes-
ket skulle omvende seg og tjene ham fullt og helt og av hele sitt
sinns kraft og styrke for å sikre sine velsignelser og ikke vente til
han blir hjemsøkt av døden.»11

«Nadverden ble forrettet for Kirken [1. mars 1835]. Før den
ble forrettet, talte jeg om den riktige orden for denne ordinan-
sen i Kirken, og understreket hvor viktig det er å være akseptert
av Herren når man utfører den. Jeg spurte også hvor lenge de
trodde at man kunne delta i denne ordinansen uverdig uten at
Herren trekker sin Ånd bort fra vedkommende. Hvor lenge kan
han slik ringeakte hellige ting uten at Herren overgir ham til
Satans tuktelse inntil forløsningens dag? ... Vi burde derfor være
ydmyke og omvende oss fra våre synder og kvitte oss med all
ugudelighet.»12
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I likhet med den fortapte sønn som ble ønsket velkommen hjem

av sin far, er vår himmelske Fader villig til å «tilgi synder og ta inn

i varmen igjen alle som er villige til å ydmyke seg for ham».

«Omvendelse er ikke noe man kan sysle med til daglig og
omgås lettsindig. Daglig overtredelse og daglig omvendelse er
ikke velbehagelig i Guds øyne.»13

Profeten Joseph Smith skrev følgende til sin bror William

Smith etter at William ble sint på ham og behandlet ham med

forakt: «[Jeg har talt til deg] i den bestemte hensikt å advare og
formane deg og redde deg fra å komme i vanskeligheter og sorg,
noe jeg forutså at du ville, ved å gi etter for den ugudelige ånd
som du kaller dine lidenskaper, som du skulle dempe og bryte
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ned og tråkke under dine føtter. Hvis ikke, kan du slik jeg ser det
aldri bli frelst i Guds rike. Gud krever at hans skapningers vilje
skal bli oppslukt i hans vilje.»14

Vår himmelske Fader er villig til å tilgi dem som
omvender seg og vender tilbake til ham av hele sitt hjerte.

I 1835 fikk Joseph Smith et brev fra Harvey Whitlock som

hadde falt fra Kirken, men nå ønsket å få komme tilbake til fullt

fellesskap. Profeten svarte: «Jeg har mottatt ditt brev av 28. sep-
tember 1835. Jeg har lest det to ganger, og det ga meg følelser
som er lettere å forestille seg enn å beskrive. La det være nok å si
at mitt hjertes sluser ble åpnet, og jeg klarte ikke å holde tårene
tilbake. Jeg takker Gud for at du har fått et ønske om å vende til-
bake til Herren og til dette folket, om det er slik at Han vil vise
deg nåde. Jeg har adspurt Herren angående deg, og følgende ord
kom til meg:

«Åpenbaring til Harvey Whitlock.

“Sannelig, så sier Herren til deg, la ham som var min tjener
Harvey, vende tilbake til meg og til min kirkes midte, og avstå fra
alle de synder han har krenket meg med. La ham heretter leve i
dyd og rettskaffenhet, og la ham underkaste seg rettledning fra
dem jeg har utnevnt til å lede min kirke. Og se, sier Herren din
Gud, hans synder skal bli utslettet under himmelen og skal bli
glemt blant menneskene og skal ikke komme opp for mine ører
og skal heller ikke nedtegnes som et vitne mot ham, men jeg vil
løfte ham opp, som ut av en dyp sump, og han skal opphøyes på
de høye steder og skal anses som verdig til å stå blant fyrster og
skal ennå bli en blank pil i mitt kogger som skal være med og
bryte ned ugudelighetens sterke festninger blant dem som setter
seg selv høyt og rådslår sammen mot imot meg og mine salvede
i de siste dager. La ham derfor hastig forberede seg og komme til
dere, ja, til Kirtland. Og i den grad han skal rette seg etter all din
rettledning fra denne dag, skal han bli gjengitt det han tidligere
hadde, og skal motta den høyeste frelse, så sant Herren din Gud
lever. Amen.”

Du ser altså, min kjære bror, vår himmelske Faders villighet til
å tilgi synder og ta inn i varmen igjen alle som er villige til ydmyke
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seg for ham, bekjenne sine synder og avstå fra dem og vende til-
bake til ham av hele sitt hjerte, uten hykleri, og tjene ham til
enden [se 2. Nephi 31:13].

Undre deg ikke over at Herren har nedlatt seg til å tale fra him-
melen og gi deg instruksjoner for at du kan lære din plikt. Han har
hørt dine bønner og sett din ydmykhet og rekker ut en kjærlig
Faders hånd og ber deg komme tilbake. Englene gleder seg over
deg, og de hellige er villige til å motta deg i fullt fellesskap igjen.»15

«Ikke på noe tidspunkt blir ånden for gammel til å tre frem for
Gud. Alle befinner seg innenfor rekkevidden av den tilgivende
barmhjertighet med mindre man har begått den utilgivelige
synd.»16

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Hvilken innsikt får du om Joseph Smith når du leser beret-
ningen om profetens reaksjon på tapet av de 116 sidene (side
71-72)? Hva lærer du om omvendelse av hans eksempel?

• Gjennomgå avsnittet som begynner på side 73. Mens du grun-
ner på læresetningene i dette kapitlet, ta deg tid til å granske
ditt hjerte, slik profeten sa. Tenk over hva du må gjøre – og
hva du må slutte å gjøre – for å bli mer lik Gud.

• Grunn på Joseph Smiths advarsler om ikke å utsette vår
omvendelse (side 74-75). Hva er noen mulige konsekvenser
av å utsette vår omvendelse?

• Studer profeten Josephs råd om å vende oss til Gud og
ydmyke oss for ham (side 74-77). Hvorfor ville omvendelsen
være ufullstendig uten ydmykhet? Hva tror du det vil si å
vende tilbake til Gud av hele vårt hjerte? (side 77).

• Les åpenbaringen Joseph Smith mottok for Harvey Whitlock,
og legg merke til Herrens løfter om bror Whitlock ville
omvende seg av hele sitt hjerte (side 76). Hvilke tanker eller
følelser får du når du grunner på «vår himmelske Faders vil-
lighet til å tilgi synder og ta [oss] inn i varmen igjen»?
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Aktuelle skriftsteder: 2. Korinterbrev 7:9-10; Mosiah 4:10-12;

Alma 34:31-38; L&p 1:31-33; 58:42-43
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Døperen Johannes’ misjon

«Døperen Johannes hadde Det aronske prestedømme
og var dets rettmessige forvalter og Kristi forgjenger,

og kom for å berede veien for ham.»

Fra Joseph Smiths liv

I Harmony, Pennsylvania, fortsatte Joseph Smith i løpet av vinte-
ren 1828-29 arbeidet med oversettelsen av Mormons bok, men
arbeidet gikk langsomt. Ikke bare måtte Joseph arbeide på gården
for å forsørge sin familie, men han hadde ingen skriver som
kunne hjelpe ham på heltid. I nødens stund, mintes han, «ropte
[jeg] til Herren at han måtte sørge for en utvei for meg så jeg
kunne utføre arbeidet han hadde befalt meg å utføre.»1 Herren
lovet at han ville sørge for den hjelpen Joseph Smith trengte for
å kunne fortsette arbeidet med oversettelsen (se L&p 5:34).
5. april 1829 ble den unge skolelæreren Oliver Cowdery med pro-
fetens bror Samuel til Harmony for å møte Joseph. Oliver hadde
hørt om platene mens han bodde hos profetens foreldre, og etter
å ha adspurt Herren om saken, hadde han mottatt en personlig
åpenbaring om at han skulle skrive for profeten. 7. april tok de to
mennene fatt på oversettelsesarbeidet, med Oliver som skriver.

Mens Joseph og Oliver oversatte fra platene, leste de Frelserens
instruksjoner til nephittene om dåp til syndenes forlatelse.2 15.
mai gikk de til et skogholt nær profetens hjem for å be Herren om
mer forståelse om denne viktige ordinansen. «Vår sjel ble utøst i
mektig bønn,» mintes Oliver Cowdery, «for å få vite hvordan vi
kunne oppnå velsignelsene ved dåp og Den hellige ånd, ifølge
Guds orden, og vi søkte flittig forfedrenes rett og det hellige pres-
tedømmes myndighet, og makt til å forrette i det samme.»3

Joseph Smith skrev ned det som hendte som svar på deres
bønn: «Mens vi holdt på med dette, ba og påkalte Herren, steg
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Døperen Johannes gjenga Det aronske prestedømme til Joseph Smith og

Oliver Cowdery 15. mai 1829 idet han sa: «Til dere, mine medtjenere,

overdrar jeg i Messias’ navn Arons prestedømme.»
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et himmelsk sendebud ned i en sky av lys, og etter å ha lagt sine
hender på oss, ordinerte han oss og sa: Til dere, mine medtje-

nere, overdrar jeg i Messias’ navn Arons prestedømme, som har

nøklene til englers betjening, omvendelsens evangelium og dåp

ved nedsenkning til syndenes forlatelse, og dette skal aldri mer

borttas fra jorden før Levis sønner igjen ofrer et offer til Herren

i rettferdighet.

Han sa at dette aronske prestedømme ikke hadde myndighet
til å gi håndspåleggelse for Den Hellige Ånds gave, men at den
skulle bli overdratt til oss senere...

Det sendebud som besøkte oss ved denne anledning og over-
dro dette prestedømme til oss, sa at hans navn var Johannes, den
samme som kalles døperen Johannes i Det nye testamente, og at
han handlet under ledelse av Peter, Jakob og Johannes som
hadde nøklene til Melkisedeks prestedømme, et prestedømme
han sa ville bli overdratt til oss når tiden var inne» ( Joseph Smith
– Historie 1:68-70, 72).

Det var en betydningsfull hendelse i profeten Joseph Smiths
liv og for fremveksten av Guds rike på jorden, at Døperen
Johannes kom. Selv om Joseph Smith hadde sett Gud Faderen
og Jesus Kristus, hadde blitt besøkt av himmelske sendebud og
hatte fått gullplatene og evnen til å oversette dem, hadde han
ennå ikke mottatt prestedømmets kraft og myndighet. Nå var
Det aronske prestedømmes myndighet gjengitt til jorden, og Det
melkisedekske prestedømmes myndighet skulle snart bli gjen-
gitt. Joseph Smith hadde blitt en lovlig forvalter i Guds rike.

Joseph Smiths læresetninger

Døperen Johannes utførte de viktige oppgavene
å berede veien for Frelseren og døpe ham.

«Jeg deltok på et møte i templet [29. januar 1843]... Jeg sa at
jeg hadde blitt stilt to spørsmål angående mitt emne sist sabbat,
som jeg hadde lovet å besvare offentlig, og at jeg ville benytte
denne anledningen.

Spørsmålet oppsto fordi Jesus sa: “Større profet enn Johannes
er ingen blant dem som er født av kvinner. Men den minste i
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Guds rike er større enn han.” [Lukas 7:28.] Hvordan kunne det
ha seg at Johannes ble ansett for å være en av de største profe-
tene? Det kunne umulig være på grunn av de miraklene han
utførte. [Se Johannes 10:41.]

For det første. Han hadde fått det guddommelige oppdrag å
berede veien for Herren. Hvem er noensinne blitt betrodd en
slik oppgave før eller siden? Ikke noe menneske.

For det annet. Han var blitt betrodd den store oppgave å døpe
Menneskesønnen. Hvem andre hadde fått den ære å gjøre det?
Hvem andre hadde et så stort privilegium og en så stor herlighet?
Hvem andre fikk anledning til å føre Guds Sønn ned i dåpens bad
og se Den hellige ånd dale ned som en due, eller rettere sagt i en
dues tegn, som en bekreftelse på denne handling? Duens tegn ble
innstiftet før verden ble skapt, til et vitne om Den hellige ånd, og
djevelen kan ikke komme i en dues tegn. Den hellige ånd er en
person i en persons skikkelse. Den begrenser seg ikke til duens
skikkelse, men til duens tegn. Den hellige ånd kan ikke omdannes
til en due, men Johannes ble vist en dues tegn for å bekrefte hand-
lingens sannhet, fordi duen er et symbol eller et tegn på sannhet
og uskyld.

For det tredje. Johannes var på det tidspunkt den eneste lov-
lige forvalter av rikets anliggender som fantes på jorden, og han
hadde maktens nøkler. Jødene måtte adlyde hans instruksjoner
eller bli fordømt av sin egen lov, og Kristus selv fullbyrdet all rett-
ferdighet ved å være lydig mot den lov som han hadde gitt Moses
på fjellet, og derved foredlet og hedret han den istedenfor å til-
intetgjøre den. Sakarias’ sønn fravristet jødene nøklene, riket,
makten og herligheten ved den hellige salvelse og himmelens
forordning, og av disse tre grunner er han den største profet
som er født av en kvinne.

Spørsmål nummer to: Hvordan kunne den minste i himme-
lens rike være større enn ham? [Se Lukas 7:28.]

Jeg svarte ved å stille følgende spørsmål: Hvem var det Jesus sik-
tet til da han brukte uttrykket “den minste”? Jesus ble ansett for å
være den som hadde minst krav på Guds rike, og som [tilsynela-
tende] – ifølge deres enfoldighet – var minst berettiget til å kalle



K A P I T T E L  6

83

seg profet. Det var som om han hadde sagt: “Han som betraktes
som den minste iblant dere – eller med andre ord jeg selv – han
er større enn Johannes.”»4

Det må finnes lovlige forvaltere i Guds rike.

«Noen sier at Guds rike ikke ble opprettet på jorden før på
pinsedagen og at døperen Johannes ikke forkynte omvendelsens
dåp til syndenes forlatelse, men jeg sier i Herrens navn at Guds
rike har vært opprettet på jorden helt fra Adams dager og frem
til denne tid. Når som helst det har vært rettferdige mennesker
på jorden, som Gud har åpenbart sitt ord til og har gitt makt og
myndighet til å forrette i hans navn, og overalt hvor det finnes en
Guds prest – en tjener som har makt og myndighet fra Gud til å
forrette i evangeliets ordinanser og i Guds prestedømme, der er
Guds rike; og fordi de har forkastet Jesus Kristi evangelium og de
profeter som Gud har sendt, har Guds straffedommer hvilt over
mennesker, byer og nasjoner i verdens forskjellige tidsaldre slik
tilfellet var med byene Sodoma og Gomorra, som ble utslettet
fordi de forkastet profetene...

Med hensyn til det evangelium og den dåp Johannes forkynte,
vil jeg si at Johannes kom og forkynte evangeliet til syndenes for-
latelse; han hadde sin myndighet fra Gud, han var Guds orakel,
og en stund syntes Guds rike å være hos Johannes alene. Herren
lovet Sakarias at han skulle få en sønn som var en etterkommer
av Aron, da Herren hadde lovet at prestedømmet skulle fortsette
med Aron og hans etterkommere gjennom deres generasjoner.
Ingen tiltar seg selv den ære uten at han er kalt av Gud slik Aron
ble [se Hebreerne 5:4], og Aron mottok sitt kall ved åpenbaring...

Men, vil noen si, Guds rike kunne ikke opprettes på Johannes’
tid, for Johannes sa at Guds rike var kommet nær. Men jeg vil
spørre om det kunne komme dem nærmere enn når det var i
Johannes’ hender. Folk behøvde ikke vente til pinsedagen for å
finne Guds rike, for Johannes hadde det med seg, og han kom ut
av ørkenen og ropte: “Omvend dere, for himlenes rike er kom-
met nær!” [Matteus 3:2], og han kunne like gjerne ha sagt: “Her
ute har jeg Guds rike, og jeg kommer for å hente dere. Jeg har
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Guds rike, og dere kan få det, og jeg kommer for å hente dere, og
hvis dere ikke mottar det, vil dere bli fordømt.” Skriften forteller
at hele Jerusalem gikk ut til Johannes’ dåp [se Matteus 3:5-6]. Der
fantes en tjener som hadde myndighet, og de som ble døpt, var
en konges undersåtter. Guds lover og hans orakler var også der,
og derfor var Guds rike der, for intet menneske kunne ha bedre
myndighet til å forrette enn Johannes; og vår Frelser underkastet
seg selv denne myndighet da han ble døpt av Johannes. Derfor
var Guds rike opprettet på jorden også på Johannes’ tid...

Kristus kom slik Johannes hadde sagt [se Markus 1:7], og han
var større enn Johannes, for han hadde nøklene til Det melkise-
dekske prestedømme og til Guds rike og hadde tidligere åpen-
bart Mose prestedømme. Likevel ble Kristus døpt av Johannes
for å fullbyrde all rettferdighet [se Matteus 3:15]...

... [ Jesus sier]: “Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han
ikke komme inn i Guds rike,” og “himmel og jord skal forgå, men
mine ord skal slett ikke forgå.” [Johannes 3:5; Matteus 24:35.]
Hvis et menneske er født av vann og ånd, kan det komme inn i
Guds rike. Det er tydelig at Guds rike var på jorden, og Johannes
beredte undersåtter til riket ved å forkynne evangeliet til dem og
døpe dem, og han banet veien for Frelseren, eller kom som en
forløper, og beredte undersåtter for Kristi forkynnelse, og Kristus
forkynte i hele Jerusalem på den samme grunn hvor Johannes
hadde forkynt... Johannes ... forkynte det samme evangelium og
den samme dåp som Jesus og apostlene forkynte etter ham...

Når menneskene kan finne ut hva som er Guds vilje, og finne
en til å forrette som er lovlig bemyndiget av Gud, da eksisterer
også Guds rike; men der hvor disse ting ikke finnes, der er hel-
ler ikke Guds rike. Alle ordinanser, systemer og alt som forrettes
på jorden, er til ingen nytte for menneskenes barn med mindre
det er innstiftet og bemyndiget av Gud. Bare en bemyndiget tje-
ner kan frelse et menneske, for ingen andre vil bli anerkjent ver-
ken av Gud eller engler.»5

«Døperen Johannes hadde Det aronske prestedømme og var
dets rettmessige forvalter og Kristi forgjenger, og kom for å
berede veien for ham... Johannes var en prest etter Arons orden
før Kristus...
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Frelseren gikk til døperen Johannes for å bli døpt fordi Johannes

«hadde Det aronske prestedømme og var en lovlig forvalter».

Det aronske prestedømmes nøkler ble overdratt til ham, og
han var som en røst av en som roper i ørkenen: “Rydd Herrens
vei, gjør hans stier rette!” [Matteus 3:3.] …

Frelseren sa til Johannes: Jeg må døpes av deg. Og hvorfor?
For å fullbyrde all rettferdighet [se Matteus 3:15]... Jesus hadde
ingen annen lovlig forvalter [enn Johannes].

Uten en lovlig forvalter finnes det ingen frelse mellom
Bibelens to permer.»6

En person som har Elias’ ånd har fått i oppdrag
av Herren å utføre et forberedende arbeid.

«Først har jeg lyst til å si litt om Elias’ ånd, og for å nærme meg
emnet vil jeg ta frem noen av de vitnesbyrd vi finner i Skriftene,
og også gi mitt eget.

La meg innledningsvis få nevne at jeg gikk inn i skogen for å
adspørre Herren gjennom bønn om hans vilje angående meg. Jeg
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så en engel [døperen Johannes], og han la sine hender på mitt
hode og ordinerte meg til en prest etter Arons orden så jeg kunne
ha nøklene til dette prestedømme, og dette embede ga meg rett
til å forkynne omvendelse og dåp til syndenes forlatelse og også
til å døpe. Men jeg ble fortalt at dette embede ikke omfattet hånds-
påleggelse for å gi Den hellige ånd, at det embede var et større
arbeide og skulle gis senere, men at min ordinasjon var et forbe-
redende arbeide, eller en forløper, og at det var dette som var
Elias’ ånd, for Elias’ ånd var en forløper som skulle berede veien
for den som var større, slik tilfellet var med døperen Johannes.
Han kom og ropte i ørkenen: “Rydd Herrens vei, gjør hans stier
rette!” [Matteus 3:3.] Og de ble fortalt, hvis de kunne motta det,
at dette var Elias’ ånd [se Matteus 11:14]. Johannes var nøye med
å fortelle folket at han ikke var dette lys, men at han var sendt ut
for å bære vitnesbyrd om det [se Johannes 1:8].

Han fortalte folk at hans misjon besto i å forkynne omven-
delse og døpe med vann, men at det var han som skulle komme
etter ham som skulle døpe med ild og Den hellige ånd [se
Matteus 3:11].

Hvis han hadde vært en bedrager, kunne han ha overskredet
sine grenser og ha begynt å utføre ordinanser som ikke falt inn
under det embede og kall som tilhørte Elias’ ånd.

Elias’ ånd er å berede veien for en større åpenbaring fra Gud,
og det er Elias’ prestedømme eller det prestedømme som Aron
ble ordinert til. Og når Gud sender en mann med nøklene til
Elias’ makt til verden for å berede grunnen til et større verk, har
dette – helt fra tidenes morgen av – blitt kalt for Elias’ lære.

Johannes’ misjon var begrenset til å forkynne og døpe. Det
han gjorde, var imidlertid lovlig, og når Jesus Kristus traff noen
av Johannes’ disipler, døpte han dem med ild og Den hellige
ånd... Johannes overskred ikke sine grenser, men utførte trofast
det som henhørte til hans embede. Alle deler av det store bygg-
verk skulle forberedes riktig og anvises riktig plass, og det er
nødvendig å vite hvem som har og hvem som ikke har maktens
nøkler, ellers vil vi sannsynligvis bli bedratt.

Den person som har Elias’ nøkler, har et forberedende verk å
utføre... Elias’ ånd ble åpenbart for meg, og jeg vet at det er sant;
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derfor taler jeg med frimodighet, for jeg vet så avgjort at min
lære er riktig.»7

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Les beretningene om da døperen Johannes overdro Det aron-
ske prestedømme til Joseph Smith og Oliver Cowdery (side 81,
86). Hvilken virkning hadde denne begivenheten på Joseph og
Oliver? Hvilken virkning har denne begivenheten hatt på deg?

• Les det første hele avsnittet på side 81, og legg merke til at
Døperen Johannes kalte Joseph og Oliver sine «medtjenere». På
hvilke måter kan denne formuleringen hjelpe prestedømsbæ-
rere? På hvilke måter kan denne formuleringen påvirke hvordan
vi omgås med unge menn som har Det aronske prestedømme?

• Gjennomgå avsnittet som begynner på side 81. Hvilke tanker
og følelser melder seg om døperen Johannes og den misjonen
han utførte mens han levde på jorden?

• Profeten Joseph sa at Døperen Johannes var en «lovlig forval-
ter» (side 82-85). Hva tror du begrepet «lovlig forvalter» betyr
med hensyn til prestedømmet? Hvorfor finnes «ingen frelse
uten en lovlig forvalter»? (side 85).

• Mens du leser det siste avsnittet i kapitlet (side 85-87),
gjennomgår du også definisjonen på ordet «Elias», slik den fin-
nes i Veiledning til Skriftene (se Veiledning til Skriftene, s. 31).
Hva er Elias’ ånd? Hvordan beredte Døperen Johannes veien
for Frelserens komme?

• Joseph Smith sa at overdragelsen av Det aronske preste-
dømme er «et forberedende arbeide» fordi det bereder veien
for noe større (side 86). Hva kan bærere av Det aronske pres-
tedømme gjøre for å forberede seg til å motta Det melkise-
dekske prestedømme? Hva kan foreldre, besteforeldre, lærere
og ledere gjøre for å hjelpe dem å forberede seg?



KA P I T T E L  6

88

Aktuelle skriftsteder: Matteus 3:1-17; 1. Nephi 10:7-10; Joseph
Smiths oversettelse, Matteus 3:43-46

Noter

1. Joseph Smith, Historie 1832, s. 6;
Letter Book 1, 1829-35, Joseph
Smith, Collection, Kirkens arkiver,
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, Salt Lake City, Utah.

2. Oliver Cowdery, sitert i Joseph Smith
– Historie 1:71, fotnote; fra et brev
fra Oliver Cowdery til William W.
Phelps, 7. sept. 1834, Norton, Ohio,
utgitt i Messenger and Advocate, okt.
1834, s. 15.

3. Oliver Cowdery, uttalelse som ble
nedskrevet i september 1835 i «The
Book of Patriarchal Blessings, 1834»,
s. 8-9; Patriarchal Blessings, 1833-
2005, Kirkens arkiver.

4. History of the Church, 5:260-61; ord
i hakeparentes i det siste avsnittet i
originalen, bruk av store bokstaver
modernisert; fra en tale holdt av
Joseph Smith 29. jan. 1843, i

Nauvoo, Illinois; referert av Willard
Richards og en uidentifisert korre-
spondent for Boston Bee. Boston
Bee-brevet ble skrevet 24. mars 1843,
i Nauvoo, Illinois, og utgitt i Times
and Seasons, 15. mai 1843, s. 200.
Se også tillegget, side 562, punkt 3.

5. History of the Church, 5:256-59; sta-
ving og tegnsetning modernisert; fra
en tale holdt av Joseph Smith 22.
jan. 1843, i Nauvoo, Illinois; referert
av Wilford Woodruff.

6. Tale holdt av Joseph Smith 23. juli
1843, i Nauvoo, Illinois; Joseph
Smith, Collection, Addresses, 23. juli
1843, Kirkens arkiver.

7. History of the Church, 6:249-51;
avsnittinndeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 10. mars
1844, i Nauvoo, Illinois; referert
av Wilford Woodruff.



Dåp og Den hellige ånds gave

«Dåpen i vann er til ingen nytte med mindre den
ledsages av dåp med ild og Den hellige ånd, 
for de er nødvendigvis uadskillelig forenet.»

Fra Joseph Smiths liv

På Joseph Smiths tid fløt Susquehanna-elven i store, buktende
svinger gjennom løv- og furuskog, omgitt av bølgende åser og
kornåkrer. Som den største elven i Pennsylvania spilte den en
sentral rolle i landskapet rundt Harmony, Pennsylvania.
Ettersom elven var så nær hans hjem og det var mange fredelige,
avsondrede steder i tilknytning til den, hendte det at profeten
gikk dit for å tenke og be.

Det var til bredden av denne elven profeten og Oliver Cowdery
gikk 15. mai 1829 for å be angående viktigheten av dåp. Som svar
på deres bønn viste Døperen Johannes seg for dem og overdro
Det aronske prestedømme til dem og befalte dem å døpe hver-
andre. Den velsignelsen de hadde søkt, kunne nå utføres på den
rette måten og med kraft og myndighet fra Gud. De gikk ut i
elven og døpte hverandre. Joseph døpte Oliver først ifølge
Johannes’ instruksjoner. Joseph la så sine hender på Olivers hode
og ordinerte ham til Det aronske prestedømme, og Oliver gjorde
det samme for Joseph. Profeten fortalte senere:

«[Vi] opplevde store og strålende velsignelser fra vår himmelske
Fader. Jeg hadde knapt døpt Oliver Cowdery før Den Hellige Ånd
falt på ham, og han sto opp og profeterte mange ting som snart
skulle skje. Og videre, så snart jeg var blitt døpt av ham, hadde jeg
også profetiens ånd da jeg sto opp og profeterte om denne Kirkes
fremvekst og om mange andre ting i forbindelse med Kirken og
denne generasjon av menneskenes barn. Vi var fylt med Den
Hellige Ånd og frydet oss i vår frelses Gud» ( Joseph Smith –
Historie 1:73).
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Profetens far, Joseph Smith sr., ble døpt 6. april 1830. Da hans far kom opp 

av vannet, la profeten «sitt kinn mot farens bryst og gråt høyt av glede».
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Dåpens velsignelser ble snart gitt til andre troende. Senere i
mai måned kom profetens yngre bror Samuel på besøk til Joseph
og Oliver i Harmony. «Vi ... arbeidet for å overbevise ham om
Jesu Kristi evangelium, som nå var i ferd med å bli åpenbart i sin
fylde,» sa profeten. Samuel fikk et vitnesbyrd om verket, og
Oliver Cowdery døpte ham, og detter dro Samuel «tilbake til sin
fars hus og priste og herliggjorde Gud, idet han var fylt av Den
hellige ånd»1. I juni døpte profeten sin eldre bror Hyrum, som
lenge hadde trodd fullt og fast på profetens budskap. «Etter
dette var det mange som begynte å tro,» skrev Joseph, «og noen
ble døpt mens vi fortsatte å instruere og overtale.»2

Profeten var spesielt takknemlig for at hans far, Joseph Smith
sr., ble døpt. Profeten følte stor kjærlighet til sin far, som hadde
vært den første til å tro på hans budskap etter at Moroni hadde
vært hos ham første gang. Joseph Smith sr. ble døpt 6. april
1830, den dagen Kirken ble organisert. Profetens mor, Lucy
Mack Smith, fortalte senere: «Joseph sto på bredden da hans far
kom opp av vannet, og da han tok ham i hånden, ropte han:
“... Jeg har fått se min far bli døpt inn i Jesu Kristi sanne kirke,”
og han la sitt kinn mot farens bryst og gråt høyt av glede, slik old-
tidens Josef gjorde da han så sin far for første gang etter at han
kom til Egypt.»3

Den dagen Kirken ble organisert, var det mange hellige som
tidligere var blitt døpt, som mottok Den hellige ånds gave ved
Det melkisedekske prestedømmes kraft. Profeten Joseph Smith
forkynte ettertrykkelig behovet for både dåp og håndspåleggelse
for Den hellige ånds gave. «Dåpen i vann er til ingen nytte med
mindre den ledsages av dåp med ild og Den hellige ånd,»
erklærte han. «De er nødvendigvis uadskillelig forenet. Et men-
neske må bli født av vann og ånd for å komme inn i Guds rike.»4

Joseph Smiths læresetninger

Dåpens ordinans er nødvendig for å få opphøyelse.

«Gud har anbragt mange tegn både på jorden og på himmel-
hvelvingen, slik er skogens eketre, treets frukt og markens urt et
tegn på at et frø er blitt sådd der, for Herren har fastsatt at ethvert
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tre, enhver plante og enhver urt som sår seg, skulle bære frem av
sitt eget slag og kan ikke komme frem etter noen annen lov eller
noe annet prinsipp.

Ifølge det samme prinsipp hevder jeg at dåpen er et tegn fast-
satt av Gud, og som den som tror på Kristus, må påta seg for å
komme inn i Guds rike, for “uten at en blir født av vann og Ånd,
kan han ikke komme inn i Guds rike,” sa Frelseren [se Johannes
3:5]. Det er et tegn og et bud Gud har fastsatt, hvis mennesket vil
komme inn i hans rike. De som forsøker å komme inn på noen
annen måte, vil søke forgjeves, for Gud vil ikke motta dem, og
englene vil heller ikke anerkjenne deres gjerninger, for de har
ikke vært lydige mot ordinansene og heller ikke rettet seg etter de
tegn som Gud fastsatte for menneskets frelse, og som skulle for-
berede mennesket til og gi ham rett til en celestial herlighet. Gud
har fastsatt at alle som ikke vil adlyde hans røst, ikke skal unnfly
helvetes fordømmelse. Og hva er helvetes fordømmelse? Å gå
sammen med den gruppe som ikke har vært lydige mot hans bud.

Dåpen er for Gud, engler og himmelen et tegn på at vi gjør
Guds vilje, og det finnes ingen annen måte under himlene fast-
satt av Gud som gjør det mulig for mennesket å komme til ham
for å bli frelst og gå inn i hans rike, enn ved tro på Jesus Kristus,
omvendelse og dåp til syndenes forlatelse. Enhver annen frem-
gangsmåte vil være nytteløs, men deretter har dere løfte om Den
hellige ånds gave.»5

«Når vi gjennomgår Bibelens hellige skrift og gransker hva
profeter og apostler har sagt, finner vi intet emne som er så nøye
forbundet med frelse som dåpen... La oss være klar over at ordet
døpe (eng. baptise) stammer fra det greske verbet baptiso, som
betyr å nedsenke...

Det ville ikke være av veien å presentere de bud og befalinger
Jesus selv har gitt om emnet. Han sa til De tolv, eller rettere sagt
til de elleve på det daværende tidspunkt: “Gå derfor ut og gjør
alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og
Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det
jeg har befalt dere.” Slik er det nedtegnet i Matteus [Matteus
28:19-20]. Hos Markus leser vi følgende viktige uttalelse: “Gå ut i
all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror
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og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli for-
dømt” [Markus 16:15-16]...

Nikodemus, en av jødenes rådsherrer, “kom til Jesus om natten
og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for
ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at
en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til
ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan
han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? Jesus
svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann
og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike” [Johannes 3:1-5].

Dette sterke og positive svaret av Jesus med hensyn til dåp i
vann besvarer spørsmålet: Hvis Gud er den samme i går, i dag og
for evig, da er det ikke til å undres over at han sier så klart og
tydelig: “Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som
ikke tror, skal bli fordømt.” [Markus 16:16.] Det fantes intet annet
navn gitt under himmelen, og heller ikke noen annen ordinans
innstiftet, hvorved menneskene kunne bli frelst. Det er ikke til å
undres over at apostelen sa at de etter å ha blitt “begravet med
ham i dåpen”, skulle oppstå fra de døde. [Kolosserne 2:12.] Det
er ikke til å undres over at Paulus måtte stå opp og bli døpt og få
sine synder vasket bort [se Apostlenes gjerninger 9:17-18].»6

I alle evangelieutdelinger har de 
hellige blitt døpt i Jesu Kristi navn.

«De som levde i fordums tid, som faktisk var Kirkens fedre i
forskjellige tidsaldre da Kirken blomstret på jorden, ... ble inn-
lemmet i riket ved dåp, noe som kommer klart frem i Skriftene –
Gud forandrer seg ikke. Apostelen sier at evangeliet er Guds
kraft til frelse for dem som tror, og at liv og udødelighet ble ført
frem i lyset ved evangeliet [se Romerne 1:16; 2. Timoteus 1:10]...

Hvis vi nå tar det for gitt at Skriften sier det den mener, og
mener det den sier, da har vi tilstrekkelig grunnlag å bygge på og
til å vise ut fra Bibelen at evangeliet alltid har vært det samme,
ordinansene for å tilfredsstille kravene har vært de samme,
embedsmennene som forretter har vært de samme, og tegnene
og fruktene som fulgte av løftene, har vært de samme. All den
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Alma døper i Mormons vann. Joseph Smith sa: «Før Frelseren kom i kjødet,

ble “de hellige” døpt i Jesu Kristi navn, den Jesus Kristus som skulle komme, 

for det har aldri vært noe annet navn som menneskene kunne frelses ved.»

stund Noah forkynte rettferdighet, må han derfor ha vært døpt
og ordinert til prestedømmet ved håndspåleggelse, osv. For
ingen tiltar seg selv den ære, men den som kalles av Gud, like-
som Aron [se Hebreerne 5:4]...

Vi forstår og erkjenner at hver gang menneskene synder, har
det vært like nødvendig å omvende seg i én tidsalder som i en
annen – og at intet menneske kan legge noen annen grunnvoll
enn den som er lagt, nemlig Jesus Kristus. Hvis Abel derfor var
en rettferdig mann, ble han det ved å holde budene; hvis Enok
var rettferdig nok til å komme i Guds nærhet og vandre med
ham, må han ha blitt det ved å holde hans bud, og det samme
gjelder for enhver rettferdig person, enten det var Noah, som
forkynte rettferdighet; Abraham, som var de trofastes far; Jakob,
som kjempet med Gud; Moses, som skrev om Kristus og frem-
bragte loven med bud og forskrifter, som skulle være en tukte-
mester for å bringe menneskene til Kristus; eller om det så var
Jesus Kristus selv, som ikke trengte til omvendelse fordi han var
syndfri – i henhold til hans høytidelige uttalelse til Johannes: La
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meg bli døpt, for ingen kan komme inn i riket uten å adlyde
denne ordinans, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettfer-
dighet [se Joseph Smiths oversettelse, Matteus 3:43]. Og sikkert
er det at hvis det var riktig for Johannes og Jesus Kristus,
Frelseren, å fullføre all rettferdighet ved å bli døpt – da vil det
også være riktig for enhver annen person som søker himmelens
rike, å gå bort og gjøre det samme, for han er døren, og hvis
noen forsøker å komme inn noen annen vei, da er han en tyv og
en røver! [Se Johannes 10:1-2.]

I tidligere tider og før Frelseren kom i kjødet, ble “de hellige”
døpt i Jesu Kristi navn, den Jesus Kristus som skulle komme, for
det har aldri vært noe annet navn som menneskene kunne frel-
ses ved, og etter at han kom i kjødet og ble korsfestet, ble de hel-
lige døpt i Jesu Kristi navn – han som ble korsfestet, sto opp fra
de døde og fór opp til himmelen – slik at de kunne bli begravet
i dåpen som ham og oppstå i herlighet som ham. Like fullt som
det bare er én herre, én tro, én dåp og én Gud, som er vår alles
Fader [se Efeserne 4:5-6], like fullt er det bare én dør inn til lyk-
kens boliger.»7

Barn som dør før ansvarsalderen trenger ikke å bli døpt,
de er forløst ved Jesu Kristi forsoning.

«Dåp er til syndenes forlatelse. Barn har ingen synder. Jesus vel-
signet dem og sa: “Gjør som dere har sett meg gjøre.” Alle barn er
levendegjort i Kristus, og de som er kommet i mer moden alder,
gjennom tro og omvendelse.»8

«Læren om at barn må døpes eller bestenkes hvis de skal
slippe å velte seg i helvete, er en lære som ikke er sann, som ikke
støttes av Den hellige skrift og som ikke er i overensstemmelse
med Guds karakter. Alle barn er forløst ved Jesu Kristi blod, og i
samme øyeblikk som et barn forlater denne verden, blir det ført
til Abrahams skjød.»9

Profeten Joseph Smith beskrev følgende som en del av et syn

han mottok 21. januar 1836, som senere ble tatt med i Lære og

pakter 137:1, 10: «Himlene ble åpnet for oss, og jeg så Guds celes-
tiale rike og dets herlighet... Og jeg så også at alle barn som dør
før de når ansvarsalderen, blir frelst i himmelens celestiale rike.»10



KA P I T T E L  7

96

Etter dåpen i vann mottar vi Den 
hellige ånd ved håndspåleggelse.

«Evangeliet krever dåp ved nedsenkning til syndenes forla-
telse, og det er dette som er ordets betydning på originalspråket
– nemlig å begrave eller nedsenke... Jeg tror også på Den hellige
ånds gave ved håndspåleggelse slik det fremgår av Apostlenes
gjerninger 2:38, hvor det fortelles om Peters forkynnelse på pin-
sedagen. Dere kan like gjerne døpe en sandsekk som et men-
neske hvis det ikke gjøres med henblikk på syndsforlatelse og for
å motta Den hellige ånd. Dåp i vann er bare en halv dåp og er til
ingen nytte uten den annen halvpart, eller med andre ord dåp
ved Den hellige ånd. Frelseren sier: “Uten at en blir født av vann
og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.” [Johannes 3:5.]»11

Daniel Tyler fortalte om en tale profeten holdt i Springfield,

Pennsylvania, i 1833: «Under sitt korte opphold forkynte han i
min fars hjem, en beskjeden tømmerhytte. Han leste Johannes
kapittel 3... Idet han forklarte det femte verset, sa han: Å bli “født
av vann og Ånd” betyr å bli nedsenket i vann til syndenes forla-
telse og deretter motta Den Hellige Ånds gave. Denne meddeles
ved håndspåleggelse av en som har myndighet fra Gud.»12

«Å bli født på ny er noe som skjer ved Guds ånd gjennom
ordinanser.»13

«Dåp er en hellig ordinans og en forberedelse til å motta Den
hellige ånd, og er den kanal og den nøkkel som formidler Den
hellige ånd. Den hellige ånds gave ved håndspåleggelse kan ikke
mottas ved hjelp av noe annet prinsipp enn ved rettferdighetens
prinsipp.»14

«Hva om vi skulle forsøke å få Den hellige ånds gave på en
annen måte enn den Gud har foreskrevet – ville vi da motta den?
Avgjort ikke, alle andre fremgangsmåter ville slå feil. Herren sier:
Gjør det slik og slik, så vil jeg velsigne dere.

Det er bestemte nøkkelord og handlinger henhørende til pres-
tedømmet som må iakttas dersom man ønsker å motta velsig-
nelsen. Det tegn som Peter forkynte, var at man måtte omvende
seg og bli døpt til syndenes forlatelse, med løftet om å motta Den
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Den hellige ånd «meddeles ved håndspåleggelse av en 

som har myndighet fra Gud».

hellige ånds gave. Den hellige ånds gave kan ikke mottas på noen
annen måte [se Apostlenes gjerninger 2:38].

Det er forskjell på Den hellige ånd og Den hellige ånds gave.
Kornelius mottok Den hellige ånd før han ble døpt, og denne
Guds kraft overbeviste ham om at evangeliet var sant, men han
kunne ikke motta Den hellige ånds gave før han var blitt døpt.
Dersom han ikke hadde gjort dette og ikke hadde gjennomgått
denne ordinans, ville Den hellige ånd, som hadde overbevist
ham om Guds sannhet, ha forlatt ham. [Se Apostlenes gjerninger
10:1-48.] Ikke før han var lydig mot disse ordinansene og mot-
tok Den hellige ånds gave ved håndspåleggelse i henhold til
Guds orden, kunne han ha helbredet de syke eller ha befalt en
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ond ånd å komme ut av et menneske – og den onde ånd var ham
lydig – for åndene ville ha sagt til ham som de sa til Skevas’ søn-
ner: “Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om, men dere, hvem er
dere?” [Se Apostlenes gjerninger 19:13-15.]»15

I desember 1839, mens de var i Washington, D.C., for å søke

oppreisning for den urett som ble begått mot de hellige i Missouri,

skrev Joseph Smith og Elias Higbee følgende til Hyrum Smith:

«I vår samtale med [De forente staters] president spurte han oss på
hvilken måte vår religion adskilte seg fra andre av datidens religio-
ner. Bror Joseph sa at vi skilte oss fra andre når det gjaldt dåpsmåte
og Den hellige ånds gave ved håndspåleggelse. Vi anså alle andre
faktorer for å være inkludert i Den hellige ånds gave.»16

Den hellige ånds gave gir oss fred, glede,
guddommelig veiledning og andre gaver.

«Vi tror at vi er i besittelse av Den hellige ånds gave like mye nå
som tilfellet var på apostlenes tid. Vi tror at [Den hellige ånds
gave] er nødvendig for å danne og organisere prestedømmet og
at intet menneske kan kalles til å bekle et embede i Kirken uten
den. Vi tror også på profeti, på tungemålsgaven, på syner, på
åpenbaringer, på gaver og på helbredelse, og at man ikke kan få
del i disse ting uten Den hellige ånds gave. Vi tror at de hellige
Guds menn talte drevet av Den hellige ånd og at hellige menn i
våre dager taler ved det samme prinsipp. Vi tror den er en trøster
som bærer vitnesbyrd, at den minner oss om ting som har hendt,
veileder oss til hele sannheten og viser oss de tilkommende ting.
Vi tror at ingen kan vite at Jesus er Kristus uten ved Den hellige
ånd. [Se 1. Korinterbrev 12:3.] Vi tror på den [denne hellige ånds
gave] i all dens fylde, kraft, storhet og herlighet.»17

I februar 1847, nesten tre år etter at profeten Joseph Smith led

martyrdøden, viste han seg for president Brigham Young og ga

ham dette budskapet: «Si til folket at de må være ydmyke og tro-
faste og passe på å bevare Herrens ånd, og den vil lede dem på
rett vei. Vær forsiktig med å avvise den stille, lave røsten. Den vil
lære [deg] hva [du] skal gjøre og hvor [du] skal gå. Den vil gi
rikets frukter. Si til brødrene at de må holde sine hjerter åpne for
overbevisning, så de, når Den hellige ånd kommer til dem, må
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være rede i sine hjerter til å ta imot den. De kan skjelne Herrens
ånd fra alle andre ånder. Den vil hviske fred og glede til deres sjel.
Den vil fjerne ondskap, hat, misunnelse, strid og alt ondt fra
deres hjerte, og de vil ikke ha noe høyere ønske enn å gjøre godt,
fremme rettferdighet og bygge opp Guds rike. Fortell brødrene at
dersom de vil følge Herrens ånd, vil de være på rett vei.»18

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Gjennomgå side 90-91, hvor profeten Joseph Smith ga uttrykk
for de følelsene han hadde da han og Oliver Cowdery ble døpt
og da hans far ble døpt. Hvilke minner har du fra din egen dåp
eller dåpen til familiemedlemmer eller venner? Vurder å skrive
ned disse minnene i din dagbok eller livshistorie.

• Uttalelsene på side 91-94 er hentet fra taler Joseph Smith
holdt for personer som allerede var døpt. Hvorfor tror du at
døpte medlemmer av Kirken trenger å bli minnet på disse
sannhetene? Hvilken ny innsikt har du fått mens du har stu-
dert disse læresetningene?

• Hva kan du si til en venn som ikke tror at det er nødvendig å
bli døpt? Hva kan du si til en venn som tror at spedbarn trenger
å døpes? (Du finner noen eksempler på side 95.)

• Les det første hele avsnittet på side 96. Hvorfor er dåpen «til
ingen nytte» uten Den hellige ånds gave? Joseph Smith sa:
«Det er forskjell på Den hellige ånd og Den hellige ånds gave»
(side 97). Hva er, ifølge din erfaring, noen av velsignelsene
som kan bli oss til del når vi mottar Den hellige ånds gave?

• Gjennomgå det andre avsnittet på side 98. Hvorfor er dåps-
måten en viktig forskjell mellom Den gjenopprettede kirke og
andre kirker? Hvorfor er Den hellige ånds gave en viktig for-
skjell? På hvilke måter er «alle andre faktorer ... inkludert i
Den hellige ånds gave»?

• Studer kapitlets siste avsnitt (side 98). Tenk over hvordan du
må leve for å være verdig til å motta og gjenkjenne Den hel-
lige ånds tilskyndelser.
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Aktuelle skriftsteder: Johannes 15:26; Romerne 6:3-6; 2. Nephi
31:13; 3. Nephi 11:18-41; Moroni 8:1-23

Noter

1. History of the Church, 1:44; fra
«History of the Church» (manu-
skript), bok A-1, s. 19, Kirkens arki-
ver, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, Salt Lake City, Utah.

2. History of the Church, 1:51; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok A-1, s. 23, Kirkens arkiver.

3. Lucy Mack Smith, «The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet»,
1844-45-manuskriptet, bok 9, s. 12,
Kirkens arkiver.

4. History of the Church, 6:316; fra en
tale holdt av Joseph Smith 7. apr.
1844 i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff, Willard Richards,
Thomas Bullock og William Clayton.

5. History of the Church, 4:554-55;
avsnittinndeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 20. mars
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff; se også tillegget,
s. 562, punkt 3.

6. «Baptism», en lederartikkel i Times
and Seasons, 1. september 1842,
s. 903-5; tegnsetning modernisert,
avsnittinndeling endret, kursiv fjer-
net; Joseph Smith var tidsskriftets
redaktør.

7. «Baptism», en lederartikkel i Times
and Seasons, 1. september 1842,
s. 904-5; tegnsetning modernisert,
kursiv fjernet; Joseph Smith var
tidsskriftets redaktør.

8. History of the Church, 5:499; fra
en tale holdt av Joseph Smith 9. juli
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards; se også tillegget,
s. 562, punkt 3.

9. History of the Church, 4:554; fra en
tale holdt av Joseph Smith 20. mars
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff; se også tillegget,
s. 562, punkt 3.

10. Lære og pakter 137:1, 10; syn gitt til
Joseph Smith 21. jan. 1836 i templet
i Kirtland, Ohio.

11. History of the Church, 5:499; tegn-
setning modernisert; avsnittindeling
endret; fra en tale holdt av Joseph
Smith 9. juli 1843, i Nauvoo, Illinois;
referert av Willard Richards; se også
tillegget, s. 562, punkt 3.

12. Daniel Tyler, i «Recollections of the
Prophet Joseph Smith», Juvenile
Instructor, 1. feb. 1892, s. 93-94;
staving og tegnsetning modernisert;
avsnittinndeling endret.

13. History of the Church, 3:392; fra en
tale holdt av Joseph Smith ca. juli
1839, i Commerce, Illinois; referert
av Willard Richards.

14. History of the Church, 3:379; avsnitt-
inndeling endret; fra en tale holdt
av Joseph Smith 27. juni 1839, i
Commerce, Illinois; referert av
Willard Richards.

15. History of the Church, 4:555; fra en
tale holdt av Joseph Smith 20. mars
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff.

16. History of the Church, 4:42; fra et
brev fra Joseph Smith og Elias Higbee
til Hyrum Smith og andre ledere i
Kirken, 5. des. 1839, Washington,
D.C.; Martin Van Buren var USAs
president den gangen.

17. History of the Church, 5:27; første og
tredje gruppe med ord i hakeparen-
tes i originalen; fra «Gift of the Holy
Ghost», en lederartikkel i Times and
Seasons, 15. juni 1842, s. 823; Joseph
Smith var tidsskriftets redaktør.

18. Sitert av Brigham Young i Brigham
Young, Office Files, Brigham Young,
Vision, 17. feb. 1847, Kirkens arkiver.
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Det evigvarende 
prestedømme

«Det melkisedekske prestedømme ... er den kanal
som all kunnskap, all lære, hele frelsesplanen og

enhver viktig sak åpenbares gjennom fra himmelen.»

Fra Joseph Smiths liv

Etter at de hadde mottatt Det aronske prestedømme og dåpens
ordinans, fikk Joseph Smith og Oliver Cowdery velsignelser de
aldri hadde opplevd maken til. Profeten skrev: «Vårt sinn var nå
blitt opplyst, Skriftene begynte å utfolde seg for oss til vår forstå-
else, og den sanne mening og hensikt i dens mer dunkle avsnitt
ble åpenbart for oss på en måte som aldri før kunne ha blitt oss
til del eller som vi tidligere kunne ha tenkt oss» ( Joseph Smith –
Historie 1:74). Med denne nye kunnskapen og forståelsen fort-
satte de sitt arbeid med å oversette Mormons bok. Men profeten
manglet fremdeles en viktig velsignelse – en som var nødvendig
før han kunne organisere Kirken, etablere prestedømsembeder
og quorumer og overdra Den hellige ånds gave. Han måtte motta
Det melkisedekske prestedømme.

Som lovet av døperen Johannes, ble denne velsignelsen gitt til
Joseph og Oliver kort tid etter at de mottok Det aronske preste-
dømme. De fordums apostler Peter, Jakob og Johannes viste seg
for dem på et avsondret sted nær Susquehanna-elven og overdro
Det melkisedekske prestedømme til dem. Joseph erklærte
senere at han hørte «røsten av Peter, Jakob og Johannes i vill-
marken mellom Harmony i Susquehanna fylke og Colesville i
Broome fylke ved Susquehanna-elven, hvor de forteller at de er
i besittelse av rikets nøkler og av nøklene til evangelieutdelingen
i tidenes fylde!» (L&p 128:20).
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De fordums apostler Peter, Jakob og Johannes overdro Det melkisedekske

prestedømme til Joseph Smith og Oliver Cowdery. «Hver gang evangeliet sendes ut,»

sa profeten, «må [prestedømmets nøkler] bringes fra himmelen.»
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I årene som fulgte fikk Joseph Smith besøk av mange andre
prestedømsbærere fra oldtiden. Disse sendebudene fra Gud kom
for å gjengi prestedømsnøkler som var nødvendige for å gjøre
alle evangeliets velsignelser tilgjengelige for Guds barn. De kom
også for å lære opp den profeten som skulle lede evangelieutde-
lingen i tidenes fylde.

President John Taylor, Kirkens tredje president, forklarte:
«Moses, Elijah, Elias og mange av de fremstående personene
som nevnes i Skriftene og som hadde virket i de forskjellige
evangelieutdelinger, kom og overdro til Joseph de forskjellige
nøkler, krefter, rettigheter, privilegier og [tillatelser] som de nøt
i sin tid... All kunnskap, intelligens, alt prestedømme, alle kref-
ter, all åpenbaring som ble gitt disse menn til forskjellige tider,
ble igjen gjengitt til jorden ved hjelp av dem som innehadde
Guds hellige prestedømme i de forskjellige evangelieutdeling-
ene de levde under.»1

President Taylor erklærte også: «Hvis du spurte Joseph hvor-
dan Adam så ut, ville han fortelle deg det med en gang; han ville
fortelle deg hvor høy han var, hvordan han så ut og alt annet om
ham. Du kunne spørre ham hva slags menn Peter, Jakob og
Johannes var, og det kunne han ha fortalt deg. Hvorfor det?
Fordi han hadde sett dem.»2

I september 1842 skrev profeten et brev til Kirken hvor han
uttrykte sin glede over den kunnskap og de prestedømsnøkler
som nå var gjengitt til jorden: «Og videre, hva hører vi? Et glede-
lig budskap fra Cumorah! Moroni, en engel fra himmelen som
erklærer at profetiene om boken som skulle åpenbares, er gått i
oppfyllelse... Og røsten fra erkeengelen Mikael, Gabriels og
Rafaels røst, og fra forskjellige engler, fra Mikael, eller Adam,
nedover til denne tid, alle kunngjør sin evangelieutdeling, sine
rettigheter, sine nøkler, sin verdighet, sitt velde og sin herlighet
og sitt prestedømmes kraft, gir linje på linje, bud på bud, litt her
og litt der, gir oss trøst ved å fremholde det som skal skje, og
bekrefter vårt håp!» (L&p 128:20-21).
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Joseph Smiths læresetninger

Prestedømmet er evigvarende og har blitt båret
av profeter i alle evangelieutdelinger.

«Det har vært en kjede av makt og myndighet fra Adam og ned
til vår egen tid.»3

«Prestedømmet ble først gitt til Adam; han fikk Det første pre-
sidentskap og hadde dets nøkler fra generasjon til generasjon.
Han fikk det under skapelsen før denne verden ble dannet, slik
det står å lese i 1. Mosebok 1:26, 27 og 28. Han ble gitt herre-
dømme over alle levende skapninger. Han er erkeengelen
Mikael, som Skriftene omtaler. Deretter ble nøklene gitt til Noah,
som er Gabriel, og han kommer nest etter Adam i prestedøm-
mets myndighet; han ble kalt av Gud til dette embede og var alle
levendes far på sin tid, og til ham ble herredømmet gitt. Disse
mennene hadde nøklene, først på jorden og så i himmelen.

Prestedømmet er et evigvarende prinsipp og har eksistert hos
Gud i all evighet, det vil bestå i all evighet og er uten dagers
begynnelse og års ende [se Joseph Smiths oversettelse,
Hebreerne 7:3]. Hver gang evangeliet sendes ut, må nøklene
bringes fra himmelen. Når de blir åpenbart fra himmelen, skjer
det ved Adams myndighet.

Daniel taler i det syvende kapittel om den gamle av dager, og
med det mener han det eldste menneske, vår fader Adam,
Mikael, som vil sammenkalle alle sine barn og avholde et råd
med dem for å berede dem til Menneskesønnens komme [se
Daniel 7:9-14]. Han (Adam) er far til menneskehetens familie,
han presiderer over alle menneskers ånder, og alle som har hatt
nøkler, må stå frem for ham i dette store råd... Menneskesønnen
blir ført frem for ham og får ære og herredømme. Adam overle-
verer sin forvaltning til Kristus, den som ble overlevert ham som
innehaver av universets nøkler, men han beholder sin stilling
som overhode for menneskehetens familie.

... Faderen kalte alle ånder til seg da mennesket ble skapt, og
organiserte dem. Han (Adam) er overhodet og fikk beskjed om å
formere seg. Nøklene ble først gitt til ham, og av ham til andre.
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Han vil måtte avlegge regnskap for sin forvaltning, og de for sin
til ham.

Prestedømmet er evigvarende. Frelseren, Moses og Elias
[Elijah] ga nøklene til Peter, Jakob og Johannes på berget da de
ble forklaret for ham. Prestedømmet er evigvarende – uten dagers
begynnelse eller års ende, uten far, mor, osv. Hvis ordinansene
ikke blir forandret, vil prestedømmet heller ikke bli forandret.
Overalt hvor evangeliets ordinanser blir forrettet, er prestedøm-
met tilstede.

Hvordan har vi fått prestedømmet i de siste dager? Det har
kommet nedover og nedover i regulær suksesjon. Det ble over-
dratt til Peter, Jakob og Johannes, og de ga det videre til andre.
Kristus er den store høyprest, deretter kommer Adam. Paulus
taler om Kirken som kommer til en utallig engleskare – til Gud
som er alles dommer – og til de fullendte rettferdiges ånder; til
Jesus, som er mellommann for den nye pakt [se Hebreerne
12:22-24]»4

Profeter som hadde prestedømmets nøkler i fordums tid,
har bidratt til arbeidet i den siste evangelieutdeling.

«Jeg så Adam i dalen Adam-ondi-Ahman. Han sammenkalte
sine barn og velsignet dem med en patriarkalsk velsignelse.
Herren viste seg midt iblant dem, og han (Adam) velsignet dem
alle og forutsa hva som skulle skje dem ned til den siste genera-
sjon.

Det var fordi han ønsket å bringe dem inn i Guds nærhet at
Adam velsignet sine etterkommere. De ventet på en stad osv,
“den som har Gud til byggmester og skaper” [Heb. 11:10].
Moses forsøkte å føre Israels barn inn i Guds nærhet ved preste-
dømmets makt, men han greide det ikke. I jordens første tidsal-
dre forsøkte de å opprette det samme, og Elias’er ble oppreist og
forsøkte å gjengi disse samme herlighetene, men de mottok dem
ikke. Imidlertid profeterte de om en dag da denne herligheten
ville bli åpenbart. Paulus talte om en husholdning i tidenes fylde
da Gud atter ville samle alt til ett, osv. [se Efeserne 1:10]; og de
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«Jeg så Adam i dalen Adam-ondi-Ahman. Han sammenkalte sine barn og velsignet

dem med en patriarkalsk velsignelse. Herren viste seg midt iblant dem.»

menn som disse nøklene er blitt gitt til, må være der, og uten oss
kan de ikke nå fullendelsen.

Disse mennene er i himmelen, men deres barn er på jorden.
Deres hjerter brenner for oss, og derfor sender Gud menn ned.
“Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut
av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet.”
[Matteus 13:41.] Alle disse bemyndigede personene vil komme
ned og forenes for å tilveiebringe dette verk.

Himlenes rike er likt et sennepskorn. Sennepskornet er lite,
men vokser og blir til et stort tre, og fuglene bygger rede i dets gre-
ner. [Se Markus 4:30-32.] Fuglene er englene, og slik vil englene
komme ned, gå sammen om å samle sine barn og vil samle dem.
Vi kan ikke fullkommengjøres uten dem, og heller ikke de uten
oss. Når alt dette er gjort, vil Menneskesønnen komme ned, og
den gamle av dager vil ta sin plass. Vi kan komme sammen med en
utallig skare av engler, ha samkvem med dem og bli undervist av
dem.»5
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Prestedømsordinansene er etablert fra begynnelsen
og må overholdes ifølge Guds befaling.

«Adam ... var det første menneske, som Daniel kaller for “den
gamle av dager” [Daniel 7:9], eller sagt på en annen måte, han
var den første og eldste av alle, den ene og store stamfar om
hvem det et annet sted heter at han er Mikael, for han var den
første og alles far, ikke bare som stamfar, men han var også den
første som fikk åndelige velsignelser og som fikk kjennskap til
planen om hvilke ordinanser som gjaldt for hans etterkommeres
frelse til enden, som Kristus først ble åpenbart for og gjennom
hvem Kristus er blitt åpenbart fra himmelen og vil fortsette å bli
åpenbart fra nå av. Adam har nøklene til evangelieutdelingen i
tidenes fylde, det vil si at utdelingen for alle tider er blitt og vil
bli åpenbart gjennom ham fra begynnelsen til Kristus og fra
Kristus til den siste evangelieutdeling som vil bli åpenbart...

... [Gud] fastsatte at ordinansene skulle være de samme
evinnelig og alltid og satte Adam til å våke over dem, til å åpen-
bare dem fra himmelen til mennesket og til å sende engler for å
åpenbare dem. “Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til
tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?” [Hebreerne 1:14.]

Disse englene sendes ut under Mikaels eller Adams ledelse,
som handler under Herrens ledelse. Av ovennevnte sitat ser vi at
Paulus fullt ut forsto hvilke hensikter Gud har i sin forbindelse
med mennesket og med den strålende og fullkomne orden som
Han selv opprettet og brukte for å sende ut kraft, åpenbaring og
herlighet.

Gud vil ikke anerkjenne noe som han ikke har kalt, ordinert
og utvalgt. I begynnelsen kalte Gud Adam ved sin egen røst. “Da
kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du? Han svarte:
Jeg hørte deg i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og
jeg gjemte meg.” [1. Mosebok 3:9-10.] Adam mottok bud og
instruksjoner fra Gud, og slik var ordenen i begynnelsen.

At han mottok åpenbaringer, bud og ordinanser i begynnelsen,
er hevet over tvil, for hvordan kunne de ellers begynne å ofre til
Gud på en akseptabel måte? Og hvis de ofret til Gud, må de ha
fått myndighet ved ordinasjon. Vi leser i 1. Mosebok [4:4] at Abel
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bar frem et offer som han tok av de førstefødte lam i sin hjord og
deres fett, og Herren hadde respekt for Abel og hans offer...

Slik er altså prestedømmets natur, nemlig at enhver mann har
nøklene til å presidere over sin evangelieutdeling, mens én
mann, nemlig Adam, har nøklene til å presidere over dem alle,
og Adam mottar sitt presidium og sin myndighet fra Herren, men
kan ikke motta en fylde før Kristus overleverer riket til Faderen,
og det skal skje ved slutten av den siste evangelieutdeling.

Prestedømmets makt, herlighet og velsignelser kunne ikke
fortsette med dem som ble ordinert, med mindre de fortsatte å
være rettferdige, for Kain, som også var bemyndiget til å ofre,
men som ikke ofret i rettferdighet, ble forbannet. Av dette ser vi
at ordinansene må utføres nøyaktig på den måten Gud har fast-
satt, ellers vil deres prestedømme vise seg å bli en forbannelse
istedenfor en velsignelse.»6

Det melkisedekske prestedømme er den kanal Gud
åpenbarer seg og sine hensikter gjennom.

«Det er to prestedømmer som omtales i Skriftene, nemlig Det
melkisedekske og Det aronske, eller levittiske. Selv om det er to
prestedømmer, omfatter Det melkisedekske prestedømme Det
aronske, eller levittiske, prestedømme, og er derfor det største
og omfatter den høyeste myndighet som henhører til preste-
dømmet, og nøklene til Guds rike i alle verdens tidsaldre ned til
de siste innbyggere på jorden. Det er den kanal som all kunn-
skap, all lære, hele frelsesplanen og enhver viktig sak åpenbares
gjennom fra himmelen.

Prestedømmet ble innstiftet før denne jordens grunnvoll ble
lagt, “mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner
ropte av fryd” [se Job 38:4-7], og er det høyeste og helligste pres-
tedømme og er etter Guds Sønns orden. Alle andre prestedøm-
mer utgjør bare deler, forgreninger, krefter og velsignelser som
tilhører det samme prestedømme, og holdes, kontrolleres og
ledes av det. Det er den kanal Den allmektige begynte å åpen-
bare sin herlighet gjennom ved begynnelsen av denne jords ska-
pelse. Gjennom dette prestedømme har han fortsatt å åpenbare
seg til menneskenes barn ned til denne tid, og gjennom dette
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prestedømme vil han fortsette å gjøre sin vilje kjent inntil tidens
ende.»7

«Det melkisedekske prestedømmes makt består i å ha kraft til
“uendelig liv”, for den evige pakt kan ikke brytes... Hvilken makt
hadde Melkisedek? Det var ikke Arons prestedømme, som for-
retter i ytre ordinanser og ofring av offergaver. De som bærer fyl-
den av Det melkisedekske prestedømme, er konger og prester av
den aller høyeste Gud og har nøklene til kraft og velsignelser. I
virkeligheten er dette prestedømme en fullkommen teokratisk
lov og står som Gud for å gi lover til folket og administrerer uen-
delig liv til Adams sønner og døtre...

“Han er uten far og uten mor - uten ættetavle. Hans dager har
ingen begynnelse og hans liv ingen ende, men han er gjort lik
med Guds Sønn, og han er prest for alltid.” [Hebreerne 7:3.] Det
melkisedekske prestedømme har sin rett fra den evige Gud og
ikke ved avstamming fra far og mor; og dette prestedømme er
like evig som Gud selv og har hverken dagers begynnelse eller
livs ende...

Det levittiske [aronske] prestedømme, som består av prester
som forretter i ytre ordinanser, utføres uten edsavleggelse, men
Det melkisedekske prestedømme mottar man med en ed og en
pakt.»8

«Det høyere eller melkisedekske prestedømme [er] ikke noe
annet enn Guds Sønns prestedømme... Det finnes bestemte ordi-
nanser som tilhører prestedømmet og som gir bestemte resulta-
ter... En stor rettighet prestedømmet har er å motta åpenbaringer
om Guds sinn og vilje. Foruten å motta åpenbaringer har Det
melkisedekske prestedømme også rett til å refse, irettesette og
formane.»9

«Alt prestedømme er Det melkisedekske prestedømme, men
det finnes forskjellige deler eller grader av det... Alle profetene
hadde Det melkisedekske prestedømme.»10

«Jeg vil råde dere alle til å fortsette videre mot fullkommenhet
og trenge dypere og dypere inn i gudsfryktens hemmeligheter.
Et menneske kan ikke gjøre noe på egen hånd med mindre Gud
leder ham på riktig vei, og det er dette som er hensikten med
prestedømmet.»11



KA P I T T E L  8

110

En mann må være bemyndiget av Gud og
være ordinert til prestedømmet for å kunne

forrette i de frelsende ordinanser.

5. trosartikkel: «Vi tror at en mann må kalles av Gud ved pro-
feti og ved håndspåleggelse av dem som har myndighet, for å
kunne forkynne evangeliet og forrette dets ordinanser.»12

«Vi tror at intet menneske kan forrette frelse til menneskenes
sjeler gjennom evangeliet, i Jesu Kristi navn, uten at han er
bemyndiget av Gud, ved åpenbaring eller ved å bli ordinert av en
som Gud har sendt ved åpenbaring, slik det er skrevet av Paulus
i Romerne 10:14-15: “Og hvordan kan de tro på en som de ikke
har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som
forkynner? Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt?”
Og jeg vil spørre: Hvordan kan de bli utsendt uten åpenbaring
eller en annen synlig tilkjennegivelse fra Gud? Og i Hebreerne
5:4: “Ingen tiltar seg selv denne ære, men han blir kalt av Gud,
likesom Aron.” Og jeg spør: Hvordan ble Aron kalt om ikke ved
åpenbaring?»13

«Engelen fortalte den gode Kornelius at han måtte sende bud
på Peter for å få vite hvordan han kunne bli frelst [se Apostlenes
gjerninger 10:21-22]. Peter kunne døpe, men englene kunne det
ikke så lenge det fantes lovlige embedsmenn i kjødet som hadde
rikets nøkler eller prestedømmets myndighet. Det finnes nok et
bevis i så henseende, nemlig det at Jesus selv, da han viste seg for
Paulus mens denne var på vei til Damaskus, ikke fortalte ham
hvordan han kunne bli frelst. Han hadde satt i sin kirke først noen
til apostler, for det annet profeter, for at de hellige kunne bli full-
kommengjort til tjenestegjerning osv. [se Efeserne 4:11-12]. Og
da himmelens store regel var den at ingenting noensinne ville bli
gjort på jorden uten at Han åpenbarte sitt lønnlige råd til sine tje-
nere profetene, i henhold til Amos 3:7, kunne ikke Paulus lære så
mye av Herren om sin plikt med hensyn til menneskets frelse som
han kunne gjøre av en av Kristi tjenere, som var kalt med samme
himmelske kall av Herren og var begavet med den samme kraft
fra oven, slik at det de løste på jorden, skulle være løst i himme-
len, og det de bandt på jorden, skulle være bundet i himmelen
[se Matteus 16:19]»14
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«Vi tror at en mann må kalles av Gud ved profeti og ved håndspåleggelse av dem

som har myndighet for å kunne forkynne evangeliet og forrette dets ordinanser.»

Det er et stort privilegium å foredle
ethvert embede i prestedømmet.

«Prestedømmet ... kan illustreres ved hjelp av menneskets
legeme som består av forskjellige lemmer som alle har forskjel-
lige funksjoner å utføre, som alle er nødvendige på sitt sted, og
legemet er ikke fullstendig uten alle lemmene... Hvis en prest
forstår sin plikt, sitt kall og sin virksomhet, og forkynner ved Den
hellige ånd, vil hans glede være like stor som om han var en av
presidentskapet; og hans tjenester er nødvendige i legemet like
fullt som lærernes og diakonenes er det.»15

Eliza R. Snow skrev: «[Joseph Smith ga] instruksjoner om de for-
skjellige embedene, og nødvendigheten av at hver enkelt virker i
den sfære som er tildelt ham eller henne, og utfører de embedene
de er utnevnt til. Han talte om den tilbøyelighet mange har til å se
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på de lavere embedene i Kirken som mindre ærefulle, og til å være
misunnelige på andre som er kalt til å presidere over dem. Han sa
det kun var menneskenes dårskap og tåpelighet som får en person
til å hige etter andre stillinger enn dem de er utnevnt til av Gud, at
det var bedre for hver enkelt å foredle sitt eget kall... Enhver skulle
kun hige etter å foredle sitt eget embede og kall.»16

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Gjennomgå beretningen om da Peter, Jakob og Johannes
overdro Det melkisedekske prestedømme til Joseph Smith og
Oliver Cowdery (side 101). Hvilke velsignelser har du og din
familie mottatt fordi Det melkisedekske prestedømme har
blitt gjengitt?

• Gjennom hele dette kapitlet vitner Joseph Smith om en kjede
av prestedømsmyndighet gjennom en suksesjon av profeter.
Hvorfor tror du denne læren var viktig for ham å forkynne på
hans tid? Hvorfor trenger vi å forstå denne læren i dag?
Hvordan er forholdet mellom den myndighetskjeden Joseph
Smith beskriver og en manns myndighetslinje i prestedømmet?

• Legg merke til profeten Joseph Smiths bruk av ordene evig-

varende, evig og evighet mens du leser dette kapitlet. Hva sier
disse ordene deg om prestedømmets beskaffenhet og betyd-
ning?

• Joseph Smith sa at Gud «fastsatte at ordinansene skulle være de
samme evinnelig og alltid» og at «ordinansene må utføres nøy-
aktig på den måten Gud har fastsatt» (side 108). Hvordan øker
disse læresetningene din forståelse av evangeliets ordinanser?

• Gjennomgå profeten Joseph Smiths læresetninger om Det
melkisedekske prestedømme (side 108-9). Tenk over hvordan
Det melkisedekske prestedømme er nødvendig i alle aspekter
av evangeliet. Hvilke tanker og følelser får du når du betrakter
Det melkisedekske prestedømme på denne måten?
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• Gjennomgå de siste to avsnittene i kapitlet (side 111-12).
Hvordan har du sett at hvert enkelt medlem av Kirken spiller
en viktig rolle i Herrens verk? Hva kan resultatet bli om vi er
misunnelige på dem som er kalt til å virke som ledere i Kirken?
Tenk over hva du kan gjøre for å foredle ditt eget kall.

Aktuelle skriftsteder: Alma 13:1-12; L&p 27:5-14; 84:33-44,
109-10; 107:6-20; 121:34-46

Noter

1. John Taylor, Deseret News: Semi-
Weekly, 18. apr. 1882, s. 1; avsnitt-
inndeling endret.

2. John Taylor, Deseret News: Semi-
Weekly, 20. mars 1877, s. 1.

3. History of the Church, 4:425; fra
møtenotatene fra en konferanse i
Kirken holdt 3. okt. 1841, i Nauvoo,
Illinois, utgitt i Times and Seasons,
15. okt. 1841, s. 577.

4. History of the Church, 3:385-88;
tegnsetning modernisert; fra en tale
holdt av Joseph Smith ca. juli 1839,
i Commerce, Illinois; referert av
Willard Richards.

5. History of the Church, 3:388-89; før-
ste gruppe ord i hakeparentes i det
andre avsnittet i original; tegnsetning
modernisert; fra en tale holdt av
Joseph Smith ca. juli 1839, i
Commerce, Illinois; referert av
Willard Richards.

6. History of the Church, 4:207-9; tegn-
setning modernisert; fra en tale for-
beredt av Joseph Smith og opplest
på en konferanse i Kirken 5. okt.
1840, i Nauvoo, Illinois.

7. History of the Church, 4:207; staving
og tegnsetning modernisert; fra en
tale forberedt av Joseph Smith og
opplest på en konferanse i Kirken 5.
okt. 1840, i Nauvoo, Illinois.

8. History of the Church, 5:554-55;
bruk av store bokstaver modernisert;
avsnittindeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 27. aug. 1843,
i Nauvoo, Illinois; referert av Willard
Richards og William Clayton; se også
tillegget, s. 562, punkt 3.

9. History of the Church, 2:477; tegn-
setning modernisert; fra en tale
holdt av Joseph Smith 6. apr. 1837, i
Kirtland, Ohio; referert av Messenger
and Advocate, apr. 1837, s. 487.

10. Sitert av William Clayton, som refe-
rerte en tale holdt av Joseph Smith
5. jan. 1841, i Nauvoo, Illinois; i L.
John Nuttall, «Extracts from William
Clayton’s Private Book», s. 5, L. John
Nuttalls dagbøker, 1857-1904,
L. Tom Perry Special Collections,
Brigham Young University, Provo,
Utah; kopi i Kirkens arkiver, Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,
Salt Lake City, Utah.

11. History of the Church, 6:363; fra en
tale holdt av Joseph Smith 12. mai
1844 i Nauvoo, Illinois; referert av
Thomas Bullock.

12. 5. trosartikkel.
13. Brev fra Joseph Smith til Isaac

Galland, 22. mars 1839, Liberty feng-
sel, Liberty, Missouri, utgitt i Times
and Seasons, feb. 1840, s. 54; tegn-
setning og bruk av store bokstaver
modernisert.

14. «Baptism», en lederartikkel i Times
and Seasons, 1. sept. 1842, s. 905;
grammatikk modernisert, Joseph
Smith var tidsskriftets redaktør.

15. History of the Church, 2:478; avsnitt-
inndeling endret; fra en tale holdt av
Joseph Smith 6. apr. 1837, i Kirtland,
Ohio; referert av Messenger and
Advocate, apr. 1837, s. 487.

16. History of the Church, 4:603, 606;
avsnittinndeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 28. apr. 1842, i
Nauvoo, Illinois; referert av Eliza R.
Snow; se også tillegget, s. 562, punkt 3.
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En del av en side fra originalmanuskriptet til Mormons bok. Ordene som vises her er

en del av Lehis beretning om sitt syn om livets tre, slik den finnes i 1. Nephi 8:11-23.
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Åndens gaver

«Hvis dere vil etterleve evangeliet av et
oppriktig hjerte, lover jeg dere i Herrens navn 
at de gaver vår Frelser lovet vil følge dere.»

Fra Joseph Smiths liv

Mormons boks tittelside forklarer hvordan denne bemer-
kelsesverdige boken med hellig skrift skulle gjøres tilgjengelig for
verden. I oldtiden ble gullplatene «skrevet og forseglet og skjult
ved Herren for at den ikke skulle ødelegges». I de siste dager
skulle de «komme frem ved Guds gave og kraft» og bli oversatt
«ved Guds gave». Som oppfyllelse av disse profetiene valgte Gud
Joseph Smith til å oversette de hellige opptegnelsene. Det er helt
klart at Josephs evne til å oversette de gamle skrifttegnene ikke
kom gjennom utdannelse. Hans lese-, skrive- og regneferdigheter
begrenset seg til grunnskolenivå. Hans evne til å oversette opp-
tegnelser som var skrevet mange århundrer tidligere på et språk
han ikke hadde noen kjennskap til, var en gave fra Gud selv.

Emma Smith, en av de første skriverne, vitnet om sin manns
guddommelige gave: «Ingen mann kunne ha diktert disse manu-
skriptene uten at han var inspirert. Da jeg var Josephs skriver,
dikterte han for meg time etter time, og når vi kom tilbake etter
måltider, eller etter avbrytelser, kunne han straks begynne der
han hadde stoppet, uten hverken å se manuskriptet eller få noen
del av det opplest.»1

Herren ga profeten avgjørende timelig hjelp, som gjorde det
mulig for ham å gå videre med oversettelsesarbeidet. Joseph
Knight sr., en venn av profeten, ga Joseph penger til mat ved
flere anledninger. I en spesielt vanskelig tid reiste bror Knight til
profetens hjem for å gi Joseph og Oliver «en tønne makrell og litt
linjet skrivepapir», i tillegg til «ni eller ti skjepper med korn og
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fem eller seks skjepper med poteter». Bror Knight fortalte
senere: «Joseph og Oliver ... kom hjem og fant meg der med
fødemidler, og de ble glade, for de hadde ingen.»2

I løpet av april og mai 1829 forstyrret forfølgelsene i økende
grad profetens oversettelsesarbeid i hans hjem i Harmony,
Pennsylvania. Oliver Cowdery skrev til en venn, David Whitmer,
og fortalte ham om det hellige arbeidet og ba ham om å la arbei-
det fortsette i familien Whitmers hjem i Fayette, New York. I slut-
ten av mai eller begynnelsen av juni 1829 reiste profeten og
Oliver sammen med David Whitmer i hans vogn trukket av én
hest til våningshuset til Davids far, Peter Whitmer sr. I løpet av
juni måned ble oversettelsen fullført ved Guds gave og kraft i et
rom i andre etasje i familien Whitmers hjem.

Oliver Cowdery beskrev den fantastiske opplevelsen det var å
få virke som profetens skriver: «Dette var dager jeg aldri kommer
til å glemme. Å sitte og lytte til en stemme som ble veiledet ved
inspirasjon fra himmelen, vakte den største takknemlighet i mitt
bryst! Dag etter dag fortsatte jeg uavbrutt å skrive fra hans munn
etter hvert som han – ved hjelp av urim og tummim ... oversatte
den historie eller beretning som kalles “Mormons bok”.»3

I løpet av denne tiden lærte Joseph Smith at den guddomme-
lige gaven kun var med ham så lenge han var verdig til å bli veile-
det av Ånden. David Whitmer fortalte: «En morgen da [Joseph
Smith] gjorde seg klar til å fortsette oversettingen, var det noe som
gikk galt i huset, og han ble irritert over det, noe som Emma, hans
hustru hadde gjort. Oliver og jeg gikk opp, og Joseph kom opp
like etter for å fortsette oversettingen, men han kunne ikke gjøre
noe som helst. Han kunne ikke oversette en eneste stavelse. Han
gikk ned og ut i hagen og ba til Herren. Han var borte ca. en time
– kom tilbake til huset og ba Emma om tilgivelse, og så kom han
opp dit vi var, og nå gikk det bra å oversette. Han kunne ikke gjøre
noe uten at han var ydmyk og trofast.»4

Ved ydmykt og trofast å benytte den gaven Gud ga ham, utførte
den unge profeten den tilsynelatende umulige oppgaven å over-
sette nesten hele Mormons bok i tiden mellom begynnelsen av
april og slutten av juni 1829.
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Joseph Smiths læresetninger

Vi har alle mottatt Åndens gaver, og hver
enkelts gaver er nødvendige i Kirken.

7. trosartikkel: «Vi tror på tungemålsgaven, profeti, åpenba-
ring, syner, helbredelse, tydning av tunger osv.»5

«Vi tror ... på profeti, på tungemålsgaven, på syner, på åpen-
baringer, på gaver og på helbredelser og at man ikke kan få del i
disse ting uten Den hellige ånds gave.»6

Amasa Potter fortalte: «Jeg husker at profeten reiste seg for å
tale til en stor forsamling i skogholtet vest for templet i Nauvoo.
Han sa at han ville tale om åndelige gaver... Joseph sa at enhver
siste-dagers-hellig hadde en gave, og ved å leve rettferdig og be
om det ville Den hellige ånd åpenbare den for ham eller henne.»7

«Paulus sier: “Til en gis tungemålsgaven, til en annen profeti-
ens gave og til en annen helbredelsens gave,” og videre: “Er vel
alle profeter, taler vel alle med tunger, kan vel alle tyde dem?”
Dette viser klart at ikke alle var i besittelse av disse forskjellige
gavene, men at én mottok én gave og en annen en annen gave –
ikke alle profeterte, ikke alle talte i tunger, ikke alle utførte mira-
kler, men alle mottok Den hellige ånds gave, og av og til talte de
i tunger og profeterte på apostlenes tid, av og til gjorde de det
ikke...

Kirken er et kompakt legeme sammensatt av forskjellige
(med)lemmer som svarer fullstendig til menneskets organisme,
og etter at Paulus hadde omtalt de forskjellige gavene, sa han:
“Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Og Gud satte
i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for
det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å
helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. Er vel alle
lærere? Gjør vel alle kraftige gjerninger? Taler vel alle med tunger?
Kan vel alle tyde dem?” Det er tydelig at det ikke er tilfelle, men
likevel er de alle lemmer i samme legeme. Øye, øre, hode og
hånd utgjør ikke samtlige lemmer i det naturlige legemet, men
likevel kan øyet ikke si til øret: Jeg trenger deg ikke, og heller ikke
hodet til foten: Jeg trenger ikke til deg, for alle utgjør deler i et
fullkomment maskineri – det ene legemet, og hvis ett lem lider,
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da lider alle lemmene med, og om ett lem hedres, da gleder alle
lemmene seg med. [Se 1. Korinterbrev 12:9-10, 18-21, 26-30.]

Alt dette er altså gaver som kommer fra Gud, de er av Gud, de
er alle Den hellige ånds gaver.»8

Vi mottar Åndens gaver gjennom lydighet og tro.

«Fordi troen mangler, er også fruktene uteblitt. Intet men-
neske har siden verden ble til, hatt tro uten at noe fulgte med.
Menneskene i fordums tid slukket den rasende ild, unnslapp
sverdets egg, kvinner fikk sine døde tilbake osv. Ved tro ble ver-
dener til. [Se Hebreerne 11:3, 34-35.] Et menneske som ikke har
noen av gavene, har ingen tro, og han bedrar seg selv hvis han
tror han har det. Troen har manglet, ikke bare blant hedningene,
men også hos de angivelig kristne. Derfor har tungetale, helbre-
delse, profeti, profeter og apostler samt alle gaver og velsig-
nelser også uteblitt.»9

«Denne vinteren [1832-33] gikk for det meste med til å over-
sette Skriftene og delta i profetenes skole og på konferanser. Jeg
opplevde mange strålende stunder med fornyelse. De gavene som
følger dem som tror på og adlyder evangeliet, som tegn på at
Herren alltid er den samme i sin handlemåte med ydmyke men-
nesker som elsker og følger sannheten, begynte å bli utøst blant
oss, som i fordums tid.»10

Edward Stevenson var tilstede da Joseph Smith forkynte i

Pontiac, Michigan, i 1834. Han fortalte at profeten uttalte føl-

gende ord: «Hvis dere vil etterleve evangeliet av et oppriktig
hjerte, lover jeg dere i Herrens navn at de gaver vår Frelser lovet
vil følge dere, og ved dette kan dere prøve meg, om jeg er en
sann Guds tjener.»11

Åndens gaver mottas vanligvis i det stille, når man
er alene og uten ytre tilkjennegivelser.

«De meningene menneskene har når det gjelder Den hellige
ånds gave, er både mange og motstridende. Enkelte mennesker
har hatt for vane å føre enhver overnaturlig tilkjennegivelse til-
bake til Guds ånd, mens andre mener det ikke er noen tilkjen-
negivelse forbundet med den i det hele tatt, at det bare skyldes
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en ren innskytelse eller en indre følelse, et inntrykk, et hemme-
lig vitnesbyrd eller tegn som mennesket er i besittelse av, og at
det overhodet ikke finnes noe slikt som en ytre tilkjennegivelse.

Det kan ikke forundre noen at mennesket i høy grad er uvi-
tende om frelsens prinsipper og enda mer om Den hellige ånds
gaves natur, embede, kraft, innflytelse, gaver og velsignelser når
vi konstaterer at den menneskelige familie har vært innhyllet i
tykt mørke og uvitenhet i mange århundrer, uten åpenbaring
eller noe riktig kjennetegn [hvorved de] kunne tilegne seg kunn-
skap om de ting som er av Gud, og som bare kan kjennes ved
Guds ånd. Derfor hender det ikke sjelden at når eldstene i
denne kirke forkynner for verdens innbyggere og sier at hvis de
er lydige mot evangeliet, vil de motta Den hellige ånds gave, da
venter menneskene å få se en strålende tilkjennegivelse, en stor
utfoldelse av kraft eller at det utføres et særskilt mirakel...

Menneskene er svært tilbøyelige til å gå til ytterligheter, særlig
når det gjelder religion, og derfor ønsker folk flest enten en eller
annen form for mirakel, eller så vil de ikke tro på Den hellige
ånds gave i det hele tatt. Hvis en eldste legger sine hender på
noen, tror mange at vedkommende øyeblikkelig må reise seg og
tale i tunger og profetere. Denne oppfatningen skyldes at da
Paulus la sine hender på visse personer som tidligere (som de
sa) hadde blitt døpt ved Johannes’ dåp, “talte med tunger og
profetiske ord”. [Se Apostlenes gjerninger 19:1-6.] …

«Vi tror at Den hellige ånd blir meddelt ved håndspåleggelse
av dem som har myndighet, og at tungemålsgaven og likeledes
profetiens gave er Åndens gaver, som mottas gjennom dette red-
skapet. Men derfra til å si at menneskene alltid profeterte og
talte i tunger hver gang noen la sine hender på dem, ville være å
hevde noe som er usant, som går på tvers av apostlenes praksis
og er i strid med hellig skrift...

Alle Åndens gaver er ikke synlige for det naturlige øye eller for
menneskets forstand, ja, i virkeligheten er det svært få av dem
som er det... Få av dem kan kjennes av folk flest. Peter og
Johannes var apostler, og likevel lot jødenes domstol dem hud-
stryke som bedragere. Paulus var både apostel og profet. Likevel
steinet de ham og kastet ham i fengsel. Folk visste ingenting om
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det, selv om han var i besittelse av Den hellige ånds gave. Vår
Frelser ble “salvet ... med gledens olje fremfor [sine] medbrødre”
[Hebreerne 1:9], og selv om folk langt fra kunne sies å kjenne
ham, sa de at han var Belsebub og korsfestet ham som en bedra-
ger. Hvem kunne peke ut en hyrde, en lærer eller en evangelist
etter deres utseende, selv om disse hadde Den hellige ånds gave?

Men la oss se nærmere på Kirkens øvrige (med)lemmer og
undersøke de gavene Paulus omtaler, og da vil vi oppdage at ver-
den stort sett ikke kan vite noe om dem, og at det bare er én eller
to man umiddelbart kan kjenne hvis de alle spontant ble utøst ved
håndspåleggelse. I [1. Korinterbrev 12:4-11] sier Paulus: “Det er
forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjell
på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraf-
tige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle.
Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. For
til én blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en annen kunnskaps
tale ved den samme Ånd, en annen får tro ved den samme Ånd, en
annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd. En annen får
kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk,
en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger,
en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme
Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil.”

Det nevnes her en rekke gaver, men hvilke av dem kan en uten-
forstående registrere under håndspåleggelsen? Visdoms tale og
kunnskaps tale er gaver på lik linje med enhver annen gave, men
hvem ville vite dette selv om en person var i besittelse av begge
disse gavene eller mottok dem ved håndspåleggelse? En annen
kunne motta troens gave, og de ville være like uvitende om det.
La oss anta at en mann hadde helbredelsens gave eller kraft til å
gjøre mirakler som ingen før hadde utført, da ville det ta tid, og
omstendighetene måtte oppstå, før alle disse gavene kunne bli
virksomme. La oss tenke oss at en mann hadde evnen til å skjelne
ånder, hvem ville bli noe klokere av det? Og om han kunne tyde
tunger, måtte han selvfølgelig forholde seg taus inntil noen snak-
ket et ukjent språk. Det finnes bare to gaver som kan anskuelig-
gjøres, nemlig tungemålsgaven og profetiens gave. Det er disse
tingene som er mest omtalt, og likevel sier Paulus at den som
taler på et ukjent språk, vil fortone seg som en utlending for de
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tilstedeværende [se 1. Korinterbrev 14:11]. De ville si at han snak-
ket vås og vrøvl, og hvis han profeterte, ville de kalle det for non-
sens. Tungemålsgaven er kanskje den minste av alle gaver, men er
likevel den mest ettertraktede.

Ifølge Skriftenes vitnesbyrd og åndens tilkjennegivelser i for-
dums tid var det svært lite folk flest kunne vite om den, bortsett
fra ved enkelte ekstraordinære anledninger, som på pinsedagen.
De største, beste og nyttigste gaver ville en utenforstående ikke
være i stand til å registrere i det hele tatt...

Den hellige ånds tilkjennegivelser, englers betjening eller
utfoldelse av Guds kraft, majestet eller herlighet, ble svært sjelden
tilkjennegitt i offentlighet, og da var det som regel til Guds folk,
som til israelittene. Men som regel, når engler har kommet eller
Gud har åpenbart seg, har det skjedd til enkeltpersoner når de
har vært i enerom, ute i villmarken eller på åkrene, og det van-
ligvis uten støy eller tumult. Engelen befridde Peter fra fengselet
midt på natten, kom til Paulus uten at noen av sjøfolkene så det,
viste seg for Maria og Elisabet uten at noen fikk vite om det, talte
til døperen Johannes uten at folk rundt ham la merke til det.

Da Elisa så Israels vogner og ryttere, var det ingen andre som
så det. Da Herren viste seg for Abraham, var det i teltdøren. Da
englene kom til Lot, var det ingen andre enn han som visste hvem
de var, noe som trolig også var tilfellet med Abraham og hans hus-
tru. Når Herren viste seg for Moses, var det i den brennende bus-
ken, i tabernaklet eller på fjellets topp. Da Elias ble tatt opp i en
ildvogn, skjedde det uten at verden observerte det, og da fjellet
ble kløyvd, var det en stor og sterk storm, men Herren var ikke i
stormen. Så kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet.
Deretter kom lyden av en stille susen. Det var Herrens røst som
sa: “Hva vil du her, Elias?” [Se 1. Kongebok 19:11-13.]

Herren kan ikke alltid kjennes ved sin tordnende røst, ved å
utfolde sin herlighet eller ved å tilkjennegi sin kraft, og de som er
mest oppsatt på å se slike ting, er også minst forberedt på å møte
dem, for dersom Herren skulle åpenbare sin kraft slik han gjorde
til Israels barn, ville disse menneskene være de første til å si: “La
ikke Gud tale til oss, for at vi ikke skal dø!” [Se 2. Mosebok
20:19.]»12
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Herren ga profeten Joseph Smith gaven å kunne oversette gull-
platene (side 115-16). Når har Herren gitt deg gaver for å hjelpe
deg å bidra til hans verk?

• Hva kan vi lære av David Whitmers beretning på side 116?
Hvilke erfaringer i ditt eget liv har lært deg at du må være ver-
dig for å kunne benytte deg av dine åndelige gaver?

• Gjennomgå avsnittet som begynner på side 117. På hvilke måter
gagner det Kirken å ha medlemmer med forskjellige åndelige
gaver? Hvordan har du hatt nytte av andres åndelige gaver? Når
har du sett mennesker med forskjellige gaver samarbeide for å
hjelpe hverandre?

«Guds kraft, majestet eller herlighet [blir] svært sjelden tilkjennegitt i offentlighet...

Da Herren viste seg for Abraham, var det i teltdøren [se 1. Mosebok 18:1].»
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• Studer avsnittet på side 118. Tenk etter om det er noen ånde-
lige gaver som kan styrke deg personlig eller hjelpe deg å
tjene Herren og andre. Bestem deg for hva du vil gjøre for å
«[søke] oppriktig etter de beste gaver» (L&p 46:8).

• Gjennomgå avsnittet som begynner nederst på side 118. Tenk
over eller drøft den spesifikke rettledningen om hvordan ånde-
lige gaver gir seg til kjenne. Hvorfor er det viktig å huske på at
åndelige gaver «svært sjelden blir tilkjennegitt i offentlighet»?
(side 121). Hvorfor tror du mange åndelige gaver kommer i det
stille og når man er alene? Hvorfor er det viktig å huske at
mange gaver krever rett tid og rette omstendigheter før de trer
i kraft? (side 121).

• Etter å ha lest dette kapitlet, hva vil du si er noen av formålene
med åndelige gaver?

Aktuelle skriftsteder: 1. Kor. 12:1-31; 3. Nephi 29:6; Moroni
10:6-23; L&p 46:8-33

Noter

1. Emma Smith, intervju av Joseph Smith
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Kirke av Siste Dagers Hellige, som nå
heter Kristi Samfunn), 1. okt. 1879,
s. 290.

2. Joseph Knight, Reminiscences, s. 6,
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Utah.
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I juni 1829 fikk Oliver Cowdery, David Whitmer og Joseph Smith

det privilegium å se Moroni og gullplatene. Litt senere 

samme dag så også Martin Harris engelen og platene.



Bønn og personlig åpenbaring

«Det er Guds barns privilegium å kunne
komme til Gud og få åpenbaring.»

Fra Joseph Smiths liv

Mange viktige begivenheter i forbindelse med evangeliets gjen-
givelse hadde allerede funnet sted før juni 1829. Himlene hadde
blitt åpnet i forbindelse med Det første syn, og Gud hadde igjen talt
til menneskene på jorden. Profeten Joseph Smith hadde mottatt
platene med Mormons bok og hadde begynt på arbeidet med å
oversette deres hellige budskap. Det hellige prestedømme var gjen-
gitt, og dåpens ordinans var igjen tilgjengelig for Guds barn. Alle
disse begivenhetene hadde funnet sted som svar på bønn etter
hvert som profeten søkte veiledning fra Herren.

Idet oversettelsesarbeidet nærmet seg slutten, søkte profeten
igjen veiledning fra Herren. Ettersom Moroni hadde nektet Joseph
å vise platene til noen med mindre han ble befalt å gjøre det,
hadde Joseph følt seg svært ensom og nedtynget av dette store
ansvaret mens han oversatte platene. Men opptegnelsen selv
hadde fortalt ham at Herren ville sørge for tre spesielle vitner som
skulle bevitne for verden at Mormons bok var sann (se 2. Nephi
11:3; Ether 5:2-4).

«Nesten umiddelbart etter at vi hadde gjort denne oppda-
gelsen,» mintes Joseph Smith, «kom Oliver Cowdery, David
Whitmer og ... Martin Harris (som hadde kommet for å spørre
hvordan det gikk med arbeidet) til meg og ville at jeg skulle
spørre Herren så de kunne få vite om de ville få anledning til å
være disse tre spesielle vitnene.»1 Profeten ba Gud om veiled-
ning og mottok en åpenbaring som erklærte at de tre mennene
skulle få se platene, så vel som Labans sverd, urim og tummim
og Liahona (se L&p 17).
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Noen få dager senere gikk profeten og de tre mennene inn i
skogen nær familien Whitmers hjem i Fayette, New York, og
begynte å be om at dette store privilegiet måtte bli gitt dem.
Martin trakk seg unna, idet han følte seg uverdig. Profeten skrev
ned det som så skjedde: «Vi hadde ikke vært fordypet i bønn i
mange minutter før vi med ett fikk se et usedvanlig strålende lys
over oss i luften, og se, en engel [Moroni] sto foran oss. I hen-
dene holdt han platene som vi hadde bedt om at disse mennene
skulle få se. Han snudde bladene, ett for ett, slik at vi kunne se
dem og tydelig legge merke til graveringene på dem.»2 Mennene
hørte også Guds røst som vitnet om oversettelsens sannferdighet
og befalte dem å bære vitnesbyrd om det de hadde sett og hørt.
Joseph gikk så for å finne Martin, som var fordypet i bønn et
annet sted i skogen. De ba sammen og så det samme synet og
hørte den samme røsten.

Joseph Smiths mor, som var på besøk hos profeten i Fayette
på denne tiden, beskrev sin sønns glede og lettelse etter denne
tilkjennegivelsen: «Da Joseph kom inn [i familien Whitmers
hjem], kastet han seg ned ved siden av meg og sa: “Far, mor, dere
aner ikke hvor glad jeg er. Herren har nå sørget for at platene er
blitt vist til tre andre foruten meg selv. De har også sett en engel
og vil måtte bære vitnesbyrd om at det jeg har sagt er sant, for nå
vet de det selv at jeg ikke går omkring og fører folk på avveier.
Jeg føler det som om en byrde som jeg nesten ikke greide å
bære, er blitt fjernet fra mine skuldre. Nå må de også bære en del
av byrden, og jeg fryder meg i min sjel over at jeg ikke lenger er
helt alene i verden.”»3

Gjennom hele sitt liv vendte Joseph Smith seg til Gud i bønn
for å søke den hjelp og veiledning han trengte. Et medlem for-
talte at han hadde hørt ham be i Kirtland, Ohio, på en tid med
store personlige vanskeligheter: «Aldri før hadde jeg hørt en
mann tiltale sin Skaper som om han var tilstede og lyttet som en
kjærlig far ville lytte til et pliktoppfyllende barns sorger... Det var
ingen bravade, ingen entusiastisk heving av stemmen, men en
ren samtalende tone, som en mann ville tiltale en tilstedevæ-
rende venn. Det virket for meg som, i fall sløret ble tatt bort, at
jeg ville se Herren stå foran sin mest ydmyke tjener.»4
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Joseph Smiths læresetninger

Gud vil høre våre bønner og tale til oss i dag, 
akkurat som han talte til de hellige i oldtiden.

«Ettersom Herren aldri har gitt verden å forstå ved noe han hit-
til har åpenbart, at han for alltid hadde sluttet å tale til sine skap-
ninger når de søkte ham på den rette måten, hvorfor skulle det
være så vanskelig å tro at han gjerne ville tale igjen i disse siste
dager for deres frelses skyld?

Det forbauser dere kanskje at jeg sier til frelse for hans skap-
ninger i disse siste dager, ettersom vi allerede er i besittelse av
en stor mengde av hans ord som han tidligere har gitt oss. Men
dere må innrømme at de ordene som ble gitt til Noah, ikke var
tilstrekkelige for Abraham, og det ble ikke krevd av Abraham at
han skulle forlate sitt fedreland og søke en arv i et fremmed land
ut ifra de ordene som ble gitt til Noah, men han fikk selv løfter
ved Herrens hånd og vandret så fullkomment at han ble kalt en
venn av Gud. Det ble ikke krevet at Isak, den lovede sønnen,
skulle sette sin lit til de løftene som ble gitt hans far, Abraham,
men han fikk det privilegium å bli forvisset om at han hadde fun-
net nåde i himmelens øyne ved at Herren talte direkte til ham.

Hvis et menneske kan leve på grunnlag av de åpenbaringene
som er gitt til en annen, er det ikke da passende av meg å spørre
hvorfor det var nødvendig at Herren talte til Isak, slik han gjorde
i 1. Mosebok, kapittel 26? For Herren gjentar der, eller snarere
lover igjen, å stå ved den eden han tidligere hadde avlagt over-
for Abraham. Hvorfor måtte han repetere dette for Isak? Hvorfor
var ikke det første løftet like sikkert for Isak som det var for
Abraham? Var ikke Isak Abrahams sønn? Kunne han ikke ube-
tinget sette sin lit til sin fars ord, hans far som var en Guds mann?
Man kan kanskje innvende at han var en veldig spesiell mann og
annerledes enn menn i de siste dager, at Herren derfor ga ham
spesielle og annerledes velsignelser, ettersom han var annerle-
des enn menn i vår tid. Jeg innrømmer at han var en spesiell
mann, og ikke bare spesielt velsignet, men storlig velsignet. Men
all den særegenhet jeg finner i mannen, eller alle forskjellene
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mellom ham og menn i vår tid, er at han var mer hellig og mer
fullkommen i Guds øyne og kom til ham med et renere hjerte og
større tro enn menn i vår tid.

Det samme kan sies om Jakob. Hvordan kunne det ha seg at
Herren talte til ham om det samme løftet etter at han hadde avlagt
det én gang til Abraham og fornyet det til Isak? Hvorfor kunne ikke
Jakob nøye seg med det som ble uttalt til hans forfedre?

Da tiden for at løftet skulle innfris nærmet seg og Israels barn
skulle utfris fra Egypt, hvorfor var det nødvendig at Herren
skulle begynne å tale til dem? Løftet eller ordet til Abraham var
at hans etterkommere skulle være i trelldom og bli plaget i fire
hundre år, og at de deretter skulle dra ut med mye gods. Hvorfor
kunne de ikke sette sin lit til dette løftet og, når de hadde vært i
trelldom i Egypt i fire hundre år, dra derfra uten å søke ytterli-
gere åpenbaring, men handle helt og holdent på bakgrunn av
løftet som ble gitt til Abraham om at de skulle få dra ut? …

Jeg kan tro at Enok vandret med Gud. Jeg kan tro at Abraham
samtalte med Gud og med engler. Jeg kan tro at Isak fornyet pak-
ten som ble inngått med Abraham, ved Herrens egen røst. Jeg
kan tro at Jakob samtalte med hellige engler og hørte sin Skapers
ord, at han sloss med engelen til han vant og fikk en velsignelse.
Jeg kan tro at Elias ble tatt opp til himmelen i en ildvogn med
flammende hester. Jeg kan tro at de hellige så Herren og sam-
talte med ham ansikt til ansikt etter hans oppstandelse. Jeg kan
tro at den hebraiske kirken kom til Sions berg og til den levende
Guds by, det himmelske Jerusalem, og til en utallig hærskare av
engler. Jeg kan tro at de skuet inn i evigheten og så alles
Dommer og Jesus, den nye pakts mellommann.

Men vil alt dette kjøpe meg en forsikring eller drive meg til den
evige dags regioner med mine klær plettfrie, rene og hvite? Må jeg
ikke selv skaffe meg, ved min egen tro og flid i å holde Herrens
bud, en forsikring om min egen frelse? Har jeg ikke det samme
privilegium som de hellige i oldtiden? Vil ikke Herren høre mine
bønner og lytte til mine rop like snart som han gjorde med deres,
om jeg kommer til ham på samme måte som de gjorde?»5
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«Vær ikke slappe med deres plikter i familien, men be Gud

øse sine velsignelser over dere og deres familier.»

Vi kan gjøre alt vi foretar oss til gjenstand for bønn.

Sarah Granger Kimball skrev: «I profetenes skole, ... da
Joseph Smith underviste brødrene, ba han dem om å gjøre alt de
foretok seg til gjenstand for bønn.»6

«Søk Gud i deres kammer, og rop på ham når dere er ute på
marken. Følg anvisningene dere finner i Mormons bok, og be for
og på vegne av deres familier, deres kveg, hjorder og mais, for alt
dere eier [se Alma 34:18-17]. Be Gud om å velsigne deres gjer-
ning og alt dere foretar dere.»7

«Vær ikke slappe med deres plikter i familien, men be Gud øse
sine velsignelser over dere og deres familier, over deres hjorder
og alt som angår dere – at dere må ha fred og fremgang – og
mens dere gjør dette, “be om fred for Jerusalem! La det gå dem
vel som elsker deg!” [Se Salmene 122:6.]»8

En bønn profeten skrev ned i august 1842 viser hvordan han

higet etter visdom fra Gud: «Herre, du som kjenner alles hjerter
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... , se ned på din tjener Joseph i denne stund, og la tro på din
Sønn Jesu Kristi navn bli ham til del i større grad enn din tjener
noensinne har opplevd, ja, tro som Elijah, og la det evige livs lys
tennes i hans hjerte for aldri mer å bli tatt bort. La det evige livs
ord bli utøst over din tjeners sjel, så han kan kjenne din vilje,
dine lover, dine bud og dine befalinger, og leve etter dem. I lik-
het med duggen over Hermon-fjellet, måtte din guddommelige
nåde, herlighet og ære, i din barmhjertighets, makts og godhets
rike mål, utøses over din tjeners hode.»9

Når vi ber i tro og enkelhet, mottar vi de
velsignelsene Gud ønsker å gi oss.

«Påkall nådens trone, så Herrens ånd alltid må hvile over dere.
Husk at uten å be mottar vi ingenting. Be derfor i tro, og dere
skal motta de velsignelsene Gud ønsker å gi dere. Be ikke med
begjær for å tilfredsstille deres lyster, men be oppriktig om de
beste gaver [se L&p 46:8-9]»10

«Dyd er et av de viktigste prinsippene som lar oss frimodig
komme til vår Fader som er i himmelen for å be om visdom fra
hans hånd. Hvis du derfor vil skatte dette prinsippet i ditt hjerte,
kan du be ham med all frimodighet, og det skal bli utøst over ditt
hode [se L&p 121:45-46]»11

«La de helliges bønner stige opp til himmelen, så de må
komme inn for den Herre Sebaots ører, for de rettferdiges bøn-
ner har stor kraft i sin virkning [se Jakobs brev 5:16]»12

Henry W. Bigler fortalte: «Idet han talte om å be til vår Fader
i himmelen, hørte jeg en gang Joseph Smith si: “Uttrykk dere
enkelt og tydelig og be om det dere ønsker, akkurat som når
dere går til en nabo og sier: Kan jeg låne hesten for en tur til
møllen?”»13

Vi kan motta personlig åpenbaring
gjennom Den hellige ånd.

«Det er Guds barns privilegium å kunne komme til Gud og få
åpenbaring... Gud gjør ikke forskjell på folk. Vi har alle det
samme privilegiet.»14
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«Vi tror at vi har rett til åpenbaringer, syner og drømmer fra
Gud, vår himmelske Fader, og lys og intelligens gjennom Den
hellige ånds gave, i Jesu Kristi navn, om alle emner i forbindelse
med vår åndelige velferd, så sant vi holder hans bud og viser oss
verdige for hans åsyn.»15

«Et menneske kan ha utbytte av å legge merke til den første til-
skyndelse av åpenbaringens ånd. Eksempelvis kan du, når du
føler at den rene intelligens tilflyter deg, få en plutselig innsky-
telse slik at du ved å legge merke til dette kan oppdage at det går
i oppfyllelse samme dag eller ganske snart, eller med andre ord
at de ting som ble fremlagt av Guds ånd for ditt sinn, vil gå i opp-
fyllelse; og ved således å lære Guds ånd å kjenne og forstå den,
kan du vokse inn i åpenbaringens prinsipp inntil du blir full-
kommen i Kristus Jesus.»16

«Jeg har en gammel utgave av Det nye testamente på latin,
hebraisk, tysk og gresk... Jeg takker Gud for at jeg har denne
gamle boken, men jeg takker ham enda mer for Den hellige ånds
gave. Jeg har fått den eldste boken i verden, men jeg har også
den eldste boken i mitt hjerte, nemlig Den hellige ånds gave...
Den hellige ånd ... bor i meg og forstår mer enn hele verden, og
jeg vil slutte meg til ham.»17

«Ingen kan motta Den hellige ånd uten å motta åpenbaringer.
Den hellige ånd er en åpenbarer.»18

John Taylor sa følgende mens han var president for De tolvs

quorum: «Jeg husker godt noe Joseph Smith sa til meg for nes-
ten 40 år siden. Han sa: “Eldste Taylor, du har blitt døpt, du har
fått hender lagt på ditt hode og mottatt Den hellige ånd, og du
er blitt ordinert til det hellige prestedømme. Hvis du vil fortsette
å følge Åndens tilskyndelser, vil den alltid lede deg på rett vei.
Iblant kan det stride imot din dømmekraft. Ikke bry deg om det,
bare følg dens bud. Og hvis du er trofast mot dens hvisken, vil
det med tiden bli et åpenbaringens prinsipp i deg slik at du vil
kjenne alle ting.”»19
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Legg merke til hvor viktig bønn er når du leser om Joseph Smith
og de tre vitnene til Mormons bok (side 125-26). Hvordan har
bønn påvirket dine egne erfaringer med Mormons bok? Hvilke
andre aspekter av ditt liv blir påvirket av bønn?

• Hva tenker du når du leser avsnittet nederst på side 126? Mens
du grunner på denne uttalelsen, tenk over hva du kan gjøre
for å forbedre måten du «tiltaler [din] Skaper» på.

• Hvorfor har vi ikke nok med tidligere åpenbaringer? (Du
finner noen eksempler på side 127-29.) Hvorfor trenger vi
vedvarende, personlig åpenbaring?

• Gjennomgå avsnittet som begynner på side 129. Finn ut hva
profeten lærer oss om når vi skulle be og hva vi skulle be om.
Hvordan kan disse læresetningene hjelpe deg i dine personlige
bønner? Hvordan kan de hjelpe familier med familiebønn?

• Studer profetens læresetninger på side 130 om hvordan vi
skulle be. Hvorfor er det viktig å benytte et enkelt og tydelig
språk når vi ber? Hvordan kan det å leve rettferdig gi oss fri-
modighet når vi kommer til vår himmelske Fader i bønn? Hva
har hjulpet deg å få et vitnesbyrd om at Gud hører og besva-
rer bønner?

• Les det andre hele avsnittet på side 131. Når har du hatt nytte
av å legge merke til «den første tilskyndelse» fra Ånden?
Hvordan kan vi lære straks å gjenkjenne Åndens tilskyndelser
når de kommer?

Aktuelle skriftsteder: 1. Kongebok 19:11-12; Jakobs brev 1:5-6;
Helaman 5:30; 3. Nephi 18:18-21; L&p 6:22-23; 8:2-3; 88:63-65

Noter

1. History of the Church, 1:52-53;
fra «History of the Church» (manu-
skript), bok A-1, s. 23, Kirkens arki-
ver, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, Salt Lake City, Utah.

2. History of the Church, 1:54;
fra «History of the Church» (manu-
skript), bok A-1, s. 24-25, Kirkens
arkiver.
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3. Lucy Mack Smith, «The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet»,
1844-45-manuskriptet, bok 8, s. 11,
Kirkens arkiver.

4. Daniel Tyler, i «Recollections of the
Prophet Joseph Smith», Juvenile
Instructor, 15. feb. 1892, s. 127.

5. Brev fra Joseph Smith til hans onkel
Silas Smith, 26. sept. 1833, Kirtland,
Ohio; i Lucy Mack Smith: «The
History of Lucy Smith, Mother of
the Prophet», 1845-manuskriptet,
s. 229-32, Kirkens arkiver.

6. Sarah Granger Kimball, i «R. S.
Report», Woman’s Exponent,
15. aug. 1892, s. 30.

7. History of the Church, 5:31; fra «Gift
of the Holy Ghost», en lederartikkel
i Times and Seasons, 15. juni 1842,
s. 825; Joseph Smith var tidsskriftets
redaktør.

8. «To the Saints of God», en lederartik-
kel i Times and Seasons, 15. okt.
1842, s. 952; tegnsetning moderni-
sert; Joseph Smith var tidsskriftets
redaktør.

9. History of the Church, 5:127-28;
avsnittinndeling endret; fra Joseph
Smiths dagbok for 23. aug. 1842,
nær Nauvoo, Illinois; denne oppfø-
ringen er feilaktig datert 22. aug.
1842 i History of the Church.

10. Brev fra Joseph Smith og John
Whitmer til de hellige i Colesville,
New York, 20. aug. 1830, Harmony,
Pennsylvania; i Newel Knight,
Autobiography and Journal, ca.
1846-47, s. 129, Kirkens arkiver.

11. Erklæring skrevet av Joseph Smith
i febr. 1840 i Philadelphia, Pennsyl-
vania; original i privat eie.

12. History of the Church, 6:303; fra en
tale holdt av Joseph Smith 7. apr.
1844 i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff, Willard Richards,
Thomas Bullock og William Clayton.

13. Henry W. Bigler i «Recollections of
the Prophet Joseph Smith», Juvenile
Instructor, 1. mars 1892, s. 151–52.

14. Tale holdt av Joseph Smith rundt juli
1839 i Commerce, Illinois; referert av
Willard Richards, i Willard Richards,
Pocket Companion, s. 75, 78-79,
Kirkens arkiver.

15. Brev fra Joseph Smith til Isaac
Galland, 22. mars 1839, Liberty feng-
sel, Liberty, Missouri, utgitt i Times
and Seasons, feb. 1840, s. 54.

16. History of the Church, 3:381; fra en
tale holdt av Joseph Smith 27. juni
1839, i Commerce, Illinois; referert
av Willard Richards.

17. History of the Church, 6:307-8;
avsnittinndeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 7. apr. 1844 i
Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff, Willard Richards, Thomas
Bullock og William Clayton.

18. History of the Church, 6:58; fra en
tale holdt av Joseph Smith 15. okt.
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards.

19. John Taylor, Deseret News: Semi-
Weekly, 15. jan. 1878, s. 1.
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På sensommeren 1829 møtte Joseph Smith, Martin Harris og flere

andre trykkeren av Mormons bok, Egbert B. Grandin, for å se på prøvetrykket

av tittelsiden til Mormons bok, den første siden som skulle trykkes.



Den sanne og levende kirkes
organisasjon og fremtid

«Dere vet ikke mer om denne kirkes og dette
rikes fremtid enn et lite barn på sin mors fang.
Dere forstår den ikke... Denne kirken skal fylle 
Nord- og Syd-Amerika – den skal fylle verden.»

Fra Joseph Smiths liv

I juni 1829 fullførte Joseph Smith oversettelsen av Mormons
bok. «Idet vårt arbeid med oversettelsen nærmet seg slutten,» sa
profeten, «dro vi til Palmyra, Wayne County, New York, sikret oss
opphavsretten og inngikk avtale med Egbert B. Grandin om at
han skulle trykke 5000 eksemplarer for en sum av 3000 dollar.»1

Egbert B. Grandin var en ung mann, et år yngre enn Joseph
Smith, som eide et trykkeri i Palmyra. Han hadde akkurat kjøpt
en ny trykkpresse med teknologi som gjorde trykkeprosessen
betydelig raskere. Det var bemerkelsesverdig at profeten var i
stand til å finne en boktrykker i det landlige tettstedet Palmyra
som var i stand til å trykke så mange eksemplarer av et såpass
omfattende verk som Mormons bok. Ettersom trykkingen av
Mormons bok var et så stort og kostbart prosjekt, pantsatte
Martin Harris gården sin til Grandin som sikkerhet for at trykke-
kostnadene ville bli betalt.

På sensommeren 1829 møttes Joseph Smith, Martin Harris og
flere andre i trykkeriet for å se på prøvetrykket av tittelsiden til
Mormons bok, den første siden som skulle trykkes. Da profeten
sa seg fornøyd med sidens utseende, fortsatte trykkingen så raskt
som mulig. Arbeidet tok ca. syv måneder, og de første eksempla-
rene av Mormons bok ble tilgjengelige for offentligheten 26. mars
1830.

135
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Nå som arbeidet med å oversette og utgi Mormons bok var fer-
dig, kunne Joseph Smith ta fatt på arbeidet med å organisere
Kirken. I åpenbaringen som nå finnes i kapittel 20 i Lære og pak-
ter, åpenbarte Herren til profeten «den nøyaktige dag da vi, ifølge
hans vilje og bud, skulle begynne å organisere Hans kirke igjen
her på jorden».2 Den dagen som ble utpekt, var 6. april 1830.

«Vi ... bekjentgjorde for våre brødre,» sa profeten, «at vi hadde
fått befaling om å organisere Kirken, og i denne hensikt møttes vi
derfor hjemme hos Peter Whitmer sr. (det var seks av oss) tirsdag
6. april 1830.»3 Rundt 60 mennesker presset seg inn i Whitmers
hjem i Fayette, New York, og fylte de to rommene til randen. Seks
av mennene som var tilstede, var oppnevnt til den nye kirkens
grunnleggere for å tilfredsstille loven i New York – profeten
Joseph Smith, Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Peter Whitmer jr.,
Samuel Smith og David Whitmer.4

Selv om Kirken var veldig liten i begynnelsen, hadde Joseph
Smith en profetisk fornemmelse av dens store fremtid. Wilford
Woodruff fortalte at profeten under et prestedømsmøte i
Kirtland, Ohio, i april 1834, hadde prøvd å gi brødrene en for-
ståelse av Guds rikes fremtidige tilstand på jorden.

«Profeten kalte på alle som hadde prestedømmet, og ba dem
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 preste-
dømme som da var i byen Kirtland… Da vi kom sammen, kalte
profeten på Israels eldster som var der, og ba dem bære vitnes-
byrd om dette verk… Da de hadde gjort det, sa profeten:
“Brødre, deres vitnesbyrd her i kveld har oppløftet og lært meg
mye. 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 for-
bauset. Han sa: “Det er bare en liten håndfull av prestedømmet
dere ser her i kveld, men denne kirken skal fylle Nord- og Syd-
Amerika – den skal fylle verden.”»5
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Joseph Smiths læresetninger

Jesu Kristi sanne kirke ble organisert av Joseph Smith
i evangelieutdelingen i tidenes fylde.

Joseph Smith ga følgende rapport fra møtet som ble holdt for

å organisere Kirken 6. april 1830: «Etter å ha åpnet møtet med
høytidelig bønn til vår himmelske Fader, kalte vi i henhold til
den tidligere befalingen på våre brødre for å få vite om de aksep-
terte oss som sine lærere i det som hører Guds rike til, og om de
var enige i at vi skulle organisere oss som kirke ifølge nevnte
befaling som vi hadde mottatt. De samtykket enstemmig i disse
fremleggene.

Så la jeg mine hender på Oliver Cowdery og ordinerte ham til
eldste i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige; hvoretter han
også ordinerte meg til en eldstes embede i nevnte kirke. Deretter
tok vi brødet, velsignet det og brøt det med dem; og så vinen, vel-
signet den og drakk den med dem. Derpå la vi våre hender på
hvert medlem av Kirken som var tilstede, så de kunne motta Den
hellige ånd og bli bekreftet som medlemmer av Kristi Kirke. Den
hellige ånd ble utgytt over oss i umåtelig stor grad – noen profe-
terte, mens vi alle priste Herren, og vår jubel var stor...

Deretter ropte vi opp og ordinerte noen andre av brødrene til
ulike embeder i prestedømmet, ettersom Ånden tilskyndet oss,
og etter en lykkelig tid da vi var vitne til og selv følte Den hellige
ånds krefter og velsignelser, ved Guds nåde som var gitt oss, gikk
vi derfra med den behagelige kunnskap at vi nå var medlemmer
av og godkjent av Gud som – “Jesu Kristi Kirke”, organisert i
overensstemmelse med budene og åpenbaringene som ble gitt
av Ham til oss i disse siste dager, så vel som ifølge Kirkens orden
slik den er beskrevet i Det nye testamente.»6

På Kirkens første generalkonferanse, som ble holdt i Fayette,

New York, 9. juni 1830, ble nadverden forrettet, mange ble bekref-

tet som medlemmer av Kirken, andre ble ordinert til embeder i

prestedømmet og Den hellige ånd ble utgytt over de hellige.

Profeten Joseph Smith skrev følgende om dette: «Scener som disse
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var beregnet å skulle inspirere våre hjerter med usigelig glede og
fylle oss med ærefrykt og ærbødighet for denne Allmektige, ved
hvis nåde vi hadde blitt kalt til å medvirke til å tilveiebringe til
menneskenes barn slike strålende velsignelser som nå ble utøst
over oss. Å være engasjert i den nøyaktig samme tingenes orden
som de fordums hellige apostler fulgte, å forstå betydningen og
høytideligheten i slike fremgangsmåter og å være vitne til og føle
med våre egne naturlige sanser de samme herlige tilkjennegi-
velsene av prestedømmets krefter, Den hellige ånds gaver og vel-
signelser og en barmhjertig Guds godhet og nedlatenhet overfor
dem som etterlever vår Herre Jesu Kristi evige evangelium, skapte
tilsammen begeistring og takknemlighet og inspirerte oss med ny
iver og energi i sannhetens sak.»7

Kristi Kirke er organisert ifølge Guds orden.

«Kristus var Kirkens overhode, hovedhjørnestenen, den ånde-
lige klippe som Kirken ble bygget på, og helvetes porter skal ikke
få makt over den [se Matteus 16:18; Efeserne 2:20]. Han bygget
opp riket, valgte apostler og ordinerte dem til Det melkisedek-
ske prestedømme og ga dem myndighet til å forrette evangeliets
ordinanser.»8

“Kristus ... gav noen til apostler, noen til profeter, noen til
evangelister, noen til hyrder og lærere” [Efeserne 4:11]. Og hvor-
dan ble apostler, profeter, hyrder, lærere og evangelister utvalgt?
Ved profeti (åpenbaring) og ved håndspåleggelse – ved gud-
dommelig meddelelse og en guddommelig fastsatt ordinans –
for ved hjelp av prestedømmet å bli organisert ifølge Guds
orden, på guddommelig befaling.»9

«[Mormons bok] forteller oss at vår Frelser viste seg på dette
[det amerikanske] kontinent etter sin oppstandelse, at han eta-
blerte evangeliet her i all dets fylde og rikdom, med all kraft og alle
velsignelser, at de hadde apostler, profeter, hyrder, lærere og evan-
gelister, den samme orden, det samme prestedømme, de samme
ordinanser, gaver, krefter og velsignelser som fantes på det østlige
kontinent.»10
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Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble formelt organisert av profeten

Joseph Smith 6. april 1830 i hjemmet til Peter Whitmer sr. i Fayette, New York.

Kirken i de siste dager er organisert på samme måte som Kirken på

Frelserens tid, med «apostler, profeter, hyrder, lærere, evangelister osv».

«En evangelist er en patriark... Hvor som helst Kristi kirke er
opprettet på jorden, skulle det være en patriark til gagn for de
helliges etterkommere, slik tilfellet var med Jakob, som ga sin
patriarkalske velsignelse til sine sønner.»11

6. trosartikkel: «Vi tror på den samme organisasjon som fan-
tes i den opprinnelige Kirke, nemlig apostler, profeter, hyrder,
lærere, evangelister osv.»12
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Kirken ledes av Det første presidentskap, 
De tolv apostlers quorum og De syttis quorumer.

«Jeg tror fullt og fast på profetene og apostlene, at Jesus
Kristus er hovedhjørnestenen og taler som en som har myndig-
het blant dem, ikke som fariseerne.»13

«Presidentene, eller Det første presidentskap, leder Kirken, og
åpenbaringer om Guds sinn og vilje med Kirken skal komme
gjennom dette presidentskapet. Dette er himmelens orden og
en makt og rettighet dette [melkisedekske] prestedømme har.»14

«Hvilken betydning er det knyttet til De tolv apostlers kall som
er annerledes enn andre kall eller embetsmenn i Kirken? ... De er
De tolv apostler, som er kalt til det omreisende høyråds embede,
som skal presidere over de helliges menigheter... De har nøklene
til denne tjeneste, å låse opp døren til himmelens rike for alle
nasjoner og forkynne evangeliet for enhver skapning. Dette er
apostelembedets makt, myndighet og kraft.»15

Orson Pratt, som virket i De tolv apostlers quorum, fortalte:

«Herren ... befalte at De tolv apostlers quorum skulle organise-
res, og disse skulle forkynne evangeliet til nasjonene, først til
hedningene og så til jødene. Prestedømmet ble sammenkalt
etter byggingen av Kirtland tempel, og, idet han talte om De tolv
apostler, sa profeten Joseph Smith at de hadde mottatt apostel-
embedet med all den myndighet som henhører til dette, akkurat
som apostlene i fordums tid.»16

Wilford Woodruff, Kirkens fjerde president, fortalte: «Joseph
kalte tolv apostler. Hvem var de? Herren sa til ham: “De tolv er
de som skal ønske å påta seg mitt navn av hele sitt hjerte. Og hvis
de ønsker å påta seg mitt navn av hele sitt hjerte, da er de kalt til
å gå ut i all verden for å forkynne mitt evangelium for all skap-
ningen.” [L&p 18:27-28.] ... Da profeten Joseph organiserte De
tolv apostlers quorum, lærte han dem enhetens prinsipp. Han
fikk dem til å forstå at de måtte være av ett hjerte og ett sinn og
fullt og helt påta seg Kristi navn, at om Gud befalte dem å gjøre
noe, så måtte de gjøre det.»17

«Syttiene skal være omreisende quorumer som reiser til alle
deler av jorden, overalt hvor De tolv apostler kaller dem til å dra.»18
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«Syttiene er ikke kalt til å tjenestegjøre ved bordene [se
Apostlenes gjerninger 6:1-2], ... men skal forkynne evangeliet,
bygge opp menighetene og la andre, som ikke tilhører disse
quorumer, og som er høyprester, presidere over [menighetene].
De tolv skal også ... bære rikets nøkler ut til alle nasjoner, låse
opp evangeliets dør for dem, be syttiene om å følge etter seg og
hjelpe dem.»19

Selv om onde krefter søker å ødelegge Kirken, 
skal «ingen vanhellig hånd hindre verket i å rulle frem».

«Siden Jesu Kristi Kirke ble organisert ... 6. april 1830, har vi
hatt den tilfredsstillelse å være vitne til sannhetens utbredelse i
forskjellige deler av vårt land, til tross for at dens fiender har ut-
øvet ustanselig flid i å prøve å hindre dens fremgang. Selv om
ondsinnede og beregnende mennesker har forent seg for å øde-
legge de uskyldige, ... er likevel det strålende evangeliet i sin
fylde i ferd med å bre om seg og vinner daglig konvertitter. Vi ber
til Gud om at dette må fortsette, og at stadig flere slike som skal
få evig frelse, må komme inn i denne Kirken.»20

«Sannhetens fane er blitt hevet. Ingen vanhellig hånd kan hin-
dre dette verk i å rulle fremover. Forfølgelser kan rase, pøbelen
kan slå seg sammen, hærstyrker gå i stilling og bakvaskelse
vanære, men Guds sannhet vil gå fremad, djervt, edelt og uav-
hengig inntil den har gjennomsyret alle kontinenter, gjestet alle
himmelstrøk, feiet over ethvert land og runget i ethvert øre, inn-
til Guds hensikter er fullført og den store Jehova sier at arbeidet
er gjort.»21

«Og videre fortalte [Frelseren] dem en annen lignelse som
henspilte på det rike som skulle opprettes like før eller samtidig
med innhøstingen, og den lyder slik: “Himlenes rike er likt et
sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er min-
dre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn
hagevekstene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen
kommer og bygger rede i grenene.” [Matteus 13:31-32.] Det er
tydelig at denne lignelsen representerer den kirken som skal
komme frem i de siste dager. Se, himlenes rike sammenlignes
med det. Hva er det så som kan sammenlignes med dette?



K A P I T T E L  1 1

142

La oss ta Mormons bok, som en mann tok og skjulte i jorden
og som han ved sin tro forvisset seg om skulle komme frem i de
siste dager, eller når tiden var inne; se hvordan den skyter frem
av jorden og i sannhet betraktes som det minste av alle frø, men
se hvordan den brer seg utover, ja, hvordan de store grenene
rager høyt i været i sin gudlignende majestet inntil den, i likhet
med sennepsfrøet, blir den største av alle urter. Og det er sann-
heten som har spiret og kommet frem av jorden, rettferdigheten
begynner å skue ned fra himmelen [se Salmene 85:11; Moses
7:62] og Gud sender sine krefter, gaver og engler ned for å ta
bolig i dens grener.

Himlenes rike er likt et sennepskorn. Se, er det da ikke him-
lenes rike som reiser sitt hode i de siste dager i sin Guds majes-
tet, ja, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som en ugjennom-
trengelig og ubevegelig klippe midt i det store dyp, utsatt for
Satans stormer og uvær, men som hittil har holdt stand og som
fortsatt trosser skyhøye bølger av opposisjon drevet frem av ned-
rig sluhets heftige vindkast; og de har [slått] og slår fortsatt så
skumsprøyten står høyt til værs over seirende bølgekammer og
drives frem med dobbelt raseri av rettferdighetens fiende?»22

Som en del av sin bønn ved innvielsen av Kirtland tempel, som

senere ble nedtegnet som Lære og pakter 109:72-76, sa profeten

Joseph Smith: «Kom ihu hele din kirke, O Herre, med alle deres
familier og alle deres nære slektninger, med alle deres syke og
lidende, med alle jordens fattige og saktmodige, så det rike du har
opprettet, men ikke med hender, kan bli et stort fjell og fylle hele
jorden, så din kirke kan komme ut av villmarkens mørke og
skinne, skjønn som månen, klar som solen og fryktelig som en
hær med bannere, og være prydet som en brud på den dag da du
skal trekke himmelens slør til side og få fjellene til å senkes for ditt
åsyn og dalene til å heves og de ujevne steder til å jevnes, så jor-
den kan fylles med din herlighet, så vi, når basunen skal lyde for
de døde, kan bli tatt opp i skyen for å møte deg, så vi alltid kan
være hos Herren, så våre klær kan være rene og vi kan bli iført rett-
ferdighetens kapper, med palmer i våre hender og herlighetens
kroner på våre hoder, og høste evig glede for alle våre lidelser.»23
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«Å fremme Guds sak og bygge opp Sion er like mye en oppgave for ett

menneske som for et annet. Eneste forskjell består i at én er kalt til 

å ivareta én oppgave, mens en annen er satt til å ivareta en annen.»

Vi har alle ansvar for å styrke Kirken og gjøre
vår del for å bygge opp Guds rike.

«Guds sak er en felles sak som alle de hellige er like interes-
sert i, vi er alle (med)lemmer i det samme legeme, alle tar del i
den samme ånd, døpes med én dåp, og alle nærer det samme
strålende håp. Å fremme Guds sak og bygge opp Sion er like mye
en oppgave for ett menneske som for et annet. Eneste forskjell
består i at én er kalt til å ivareta én oppgave, mens en annen er
satt til å ivareta en annen; men “om ett lem lider, da lider alle
lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lem-
mene seg med. Øyet kan ikke si til hånden: Jeg trenger deg ikke!
- eller hodet til føttene: Jeg har ikke bruk for dere!” Fraksjoner,
særinteresser og egenartede planer skulle man tape av syne i en
felles sak til helhetens beste [se Korinterne 12:21, 26].»24

«Brødre og søstre, vær trofaste, vær flittige, kjemp oppriktig
for den tro som én gang er gitt de hellige [se Judas 1:3]; la hver
mann, hver kvinne og hvert barn forstå arbeidets viktighet og
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handle som om dets fremgang kun var avhengig av hans eller
hennes egen innsats. La alle være interessert i det og tenke over
at de lever i en tid som fikk konger, profeter og rettferdige men-
nesker for tusenvis av år siden til å fryde seg, og ga inspirasjon
til de vakreste toner og mest opphøyde kvad, og fikk dem til å
bryte ut i slike beistrede strofer som er nedtegnet i Skriftene, og
som snart vil få oss til å utbryte, på inspirasjonens språk:

“Herren har brakt Sion tilbake.
Herren har forløst sitt folk Israel.” [L&p 84:99.]»25

Wilford Woodruff fortalte at Joseph Smith hadde sagt føl-

gende til de medlemmer av De tolv som skulle reise på misjon

til Storbritannia i 1839: «Uansett hva som måtte komme over
dere, rett deres skuldre og bær det, og oppretthold og forsvar
alltid Kirkens og Guds rikes interesser.»26

Forslag til studium og undervisning

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

• Forestill deg hvordan det må ha vært å være tilstede på preste-
dømsmøtet som beskrives på s. 136. Hva tror du at du ville ha
følt om du hørte Joseph Smith profetere at Kirken en dag ville
fylle hele verden? Hva tenker eller føler du når du ser denne
profetien i lys av dagens situasjon?

• Gjennomgå s. 137-38, og legg merke til hva som ble gjort da
Kirken ble organisert og på den første generalkonferansen.
Joseph Smith sa: «Scener som disse var beregnet å skulle
inspirere våre hjerter med usigelig glede og fylle oss med ære-
frykt og ærbødighet for [Gud]» (s. 138). Når har du hatt slike
følelser som Joseph Smith beskrev?

• Gjennomgå Joseph Smiths læresetninger om Kirken på Jesu tid
og på Mormons boks tid (s. 138-39). Hvordan følger Kirken det
samme mønsteret i dag?

• Hvorfor tror du vi trenger ledere som presiderer over den ver-
densomspennende Kirken? (Du finner noen eksempler på s.
140-41.) Hvordan har du blitt velsignet gjennom den tjenesten
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Det første presidentskap, De tolv apostlers quorum, De syttis
quorumer og Det presiderende biskopsråd utfører?

• Hva tenker eller føler du når du leser Joseph Smiths profetier
om Kirkens fremtid? (Se s. 141-42.) På hvilke måter kan vi delta
i dette arbeidet? (Du finner noen eksempler på s. 143-44.)

• Joseph Smith sa: «La hver mann, hver kvinne og hvert barn for-
stå arbeidets viktighet og handle som om dets fremgang kun
var avhengig av hans eller hennes egen innsats» (s. 143). Tenk
etter hvordan du konkret kan anvende dette rådet i ditt liv.

• Hvis noen spurte deg hvorfor du er medlem av Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige, hva ville du sagt?

Aktuelle skriftsteder: Daniel 2:31-45; Mosiah 18:17-29; L&p 20:1-4;
65:1-6; 115:4-5

Noter

1. History of the Church, 1:71; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok A-1, s. 34, Kirkens arkiver, Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,
Salt Lake City, Utah.

2. History of the Church, 1:64; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok A-1, s. 29, Kirkens arkiver.

3. History of the Church, 1:75-77; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok A-1, s. 37, Kirkens arkiver.

4. Loven i New York krevde at det var
mellom tre og ni personer som orga-
niserte eller ivaretok en kirkes anlig-
gender. Profeten valgte å bruke seks
personer.

5. Wilford Woodruff, i Conference
Report, april 1898, s. 57; tegnset-
ning og bruk av store bokstaver
modernisert.

6. History of the Church, 1:77-79;
avsnittinndeling endret; fra «History
of the Church» (manuskript), bok
A-1, s. 37-38, Kirkens arkiver.

7. History of the Church, 1:85-86; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok A-1, s. 42, Kirkens arkiver.

8. Tale holdt av Joseph Smith 23. juli
1843, i Nauvoo, Illinois; Joseph
Smith, Collection, Addresses, 23. juli
1843, Kirkens arkiver.

9. History of the Church, 4:574; fra «Try
the Spirits», en lederartikkel i Times
and Seasons, 1. april 1842, s. 744-45;
Joseph Smith var tidsskriftets redak-
tør.

10. History of the Church 4:538; fra et
brev fra Joseph Smith skrevet på
forespørsel fra John Wentworth og
George Barstow, Nauvoo, Illinois,
utgitt i Times and Seasons, 1. mars
1842, s. 707–8.

11. History of the Church, 3:381; fra en
tale holdt av Joseph Smith 27. juni
1839, i Commerce, Illinois; referert
av Willard Richards.

12. 6. trosartikkel.
13. Brev fra Joseph Smith til Isaac

Galland, 22. mars 1839, Liberty feng-
sel, Liberty, Missouri, utgitt i Times
and Seasons, feb. 1840, s. 53; tegn-
setning og bruk av store bokstaver
modernisert.

14. History of the Church 2:477; fra en
tale holdt av Joseph Smith 6. april
1837, i Kirtland, Ohio; referert av
Messenger and Advocate, april 1837,
s. 487.

15. History of the Church, 2:200; avsnitt-
inndeling endret; fra møtenotatene
fra et rådsmøte i Kirken holdt
27. feb. 1835, i Kirtland, Ohio,
referert av Oliver Cowdery.
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16. Orson Pratt, Millennial Star, 10. nov.
1869, s. 732.

17. Wilford Woodruff, Deseret Weekly,
30. aug. 1890, s. 306; bruk av store
bokstaver modernisert.

18. History of the Church, 2:202; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok B-1, s. 577, Kirkens arkiver.

19. History of the Church, 2:431-32; fra
instruksjoner gitt av Joseph Smith
30. mars 1836, i Kirtland, Ohio.

20. History of the Church, 2:22; fra
«The Elders of the Church in
Kirtland, to Their Brethren Abroad»,
22. jan. 1834, utgitt i Evening and
Morning Star, april 1834, s. 152.

21. History of the Church, 4:540; fra et
brev fra Joseph Smith skrevet på
forespørsel fra John Wentworth og
George Barstow, Nauvoo, Illinois,
utgitt i Times and Seasons, 1. mars
1842, s. 709.

22. History of the Church, 2:268; siste
ord i hakeparentes i originalen;

tegnsetning, bruk av store bokstaver
og grammatikk modernisert; fra et
brev fra Joseph Smith til Kirkens eld-
ster, des. 1835, Kirtland, Ohio, utgitt
i Messenger and Advocate, des.
1835, s. 227.

23. Lære og pakter 109:72-76; bønn
holdt av Joseph Smith 27. mars
1836, under innvielsen av templet
i Kirtland, Ohio.

24. History of the Church, 4:609; fra
«The Temple», en lederartikkel i
Times and Seasons, 2. mai 1842,
s. 776; Joseph Smith var tidsskriftets
redaktør.

25. History of the Church 4:214; fra en
rapport fra Joseph Smith og hans
rådgivere i Det første presidentskap,
4. okt. 1840, Nauvoo, Illinois, utgitt
i Times and Seasons, oktober 1840,
s. 188.

26. Sitert av Wilford Woodruff, Deseret
News: Semi-Weekly, 20. mars 1833,
s. 1.



Forkynn det glade 
budskap for hele verden

«Sjeler er av like stor verdi i Guds øyne som
de noensinne har vært, og eldstene [skal] ... overtale

og innby alle mennesker overalt til å omvende seg
slik at de kan bli arvinger til frelse.»

Fra Joseph Smiths liv

Etter at Kirken ble organisert 6. april 1830, fortsatte Joseph
Smith å forkynne evangeliets glade budskap. I april reiste han til
Colesville, New York, for å besøke sin venn Joseph Knight sr., som
sammen med sin familie hadde blitt interessert i evangeliet.
Profeten holdt møter i nabolaget, og «mange begynte å be inn-
stendig til Den allmektige Gud om at han ville gi dem visdom til å
forstå sannheten».1 Ca. to måneder senere, under sitt andre besøk
til Colesville, fant profeten ut at en rekke av dem som hadde hørt
evangeliet, nå ønsket å bli døpt. For disse nye konvertittene
krevde evangeliet tro og mot, og profeten skrev:

«Vi bestemte et møte på sabbaten, og lørdag ettermiddag byg-
get vi en demning over en bekk i nærheten i den hensikt å utføre
dåp der. Men i løpet av natten samlet det seg en mobb som rev
ned demningen vår, noe som hindret oss i å utføre dåp på sab-
baten... Tidlig mandag morgen var vi årvåkne, og før våre fiender
ble oppmerksomme på oss, hadde vi reparert demningen, og
følgende tretten personer ble døpt av Oliver Cowdery: Emma
Smith, Hezekiah Peck med sin hustru, Joseph Knight sr. med sin
hustru, William Stringham med sin hustru, Joseph Knight jr.,
Aaron Culver med sin hustru, Levi [Hall], Polly Knight og Julia
Stringham.»2

Den høsten åpenbarte Herren for Joseph Smith at Oliver
Cowdery, Peter Whitmer jr., Parley P. Pratt og Ziba Peterson skulle
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Enten han forkynte for menneskene rundt seg eller sendte misjonærer ut i verden,

elsket profeten Joseph Smith misjonærarbeidet.
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«reise til lamanittene og forkynne mitt evangelium til dem» (L&p
28:8; 30:5-6; 32:1-3). Disse misjonærene reiste ca. 2500 km, for-
kynte en kort periode blant forskjellige indianerstammer, blant
annet seneca-indianerne i New York, Wyandot-indianerne i Ohio
og Delaware- og Shawnee-indianerne i indianerterritoriet. Størst
fremgang fikk imidlertid misjonærene da de stanset i Kirtland-
området i Ohio. Der døpte de rundt 130 konvertitter, hovedsa-
kelig fra Sidney Rigdons reformerte baptistmenighet, og dette ga
støtet til det som skulle bli et samlingssted for hundrevis av
Kirkens medlemmer året etter. Misjonærene fant også noen kon-
vertitter blant nybyggerne i Jackson County, Missouri, hvor byen
Sion senere skulle etableres.

Enten han forkynte for menneskene rundt seg eller sendte
misjonærer ut i verden, elsket profeten Joseph Smith misjonær-
arbeidet. Eldste Parley P. Pratt skrev om følgende hendelse som
fant sted i 1839: «Mens jeg besøkte bror Joseph i Philadelphia,
[Pennsylvania,] ble en meget stor kirke åpnet så han kunne for-
kynne der, og rundt 3000 mennesker kom for å høre ham. Bror
Rigdon talte først. Han tok for seg evangeliet og belyste sin lære
med Bibelen. Da han var ferdig, reiste bror Joseph seg som en
løve som skal til å brøle. Han var fylt av Den hellige ånd og talte
med stor kraft. Han bar vitnesbyrd om de synene han hadde hatt,
om at han hadde blitt betjent av engler, og om hvordan han
hadde funnet platene til Mormons bok og oversatt dem ved
Guds gave og kraft. Han begynte med å si: “Om ingen andre
hadde mot til å vitne om et så fantastisk budskap fra himmelen
og om funnet av en så fantastisk opptegnelse, følte han at han
måtte gjøre det for å yte folk rettferdighet, og så overlate resten
til Gud.”

Hele forsamlingen var forbløffet, nærmest fjetret, og overvel-
det over å fornemme sannheten og kraften han talte med, og de
undere han berettet om. Dette gjorde varig inntrykk, og mange
sjeler ble samlet inn til Guds hjord. Jeg bærer vitnesbyrd om at
han, ved sitt trofaste og kraftfulle vitnesbyrd, renset sine klær for
deres blod. Store menneskemengder ble døpt i Philadelphia og
egnene rundt.»3
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Joseph Smiths læresetninger

Ettersom verden ligger i åndelig mørke, 
skulle vi være flittige til å forkynne evangeliet.

I 1834 sendte Joseph Smith og andre av Kirkens eldster i

Kirtland følgende brev til brødrene i andre områder: «Selv om
vi ofte skriver til dere, tror vi likevel at dere mottar våre brev med
broderlige følelser, og at dere vil gi en formaning fra oss, deres
uverdige brødre, plass i deres hjerter, ettersom dere ser mørkets
fyrstes store makt og herredømme, og innser hvor mange det er
som vandrer på veien til døden uten noensinne å gi akt på den
jublende lyden av Jesu Kristi evangelium.

Tenk et øyeblikk over, brødre, profetens ord som er gått i opp-
fyllelse, for vi ser at mørket dekker jorden og belgmørke folkene
[se Jesaja 60:2]– at forbrytelser av enhver art tiltar blant mennes-
kene – avskyelige laster praktiseres – den oppvoksende slekt vok-
ser opp i stolthet og hovmod – de eldre mister enhver form for
overbevisning og synes å avvise enhver tanke på en gjengjel-
delsens dag. Vi ser manglende måtehold, umoral, ødsling, stolt-
het, forherdede hjerter, avgudsdyrkelse og at naturlig kjærlighet
forsvinner. Kjærligheten til denne verden og likegyldighet overfor
de ting som er av evigheten, tiltar blant dem som angivelig har en
tro på himmelens religion, og vantroen får derved anledning til å
spre seg. Menneskene hengir seg til de mest motbydelige hand-
linger og til gjerninger av verste slag, spotter Gud, bedrar, øde-
legger sin nestes gode navn og rykte, stjeler, røver, myrder; de
forsvarer feilgrep, går imot sannheten, svikter himmelens pakt og
fornekter troen på Jesus. Og midt i alt dette nærmer Herrens dag
seg raskt da ingen andre enn de som har bryllupskledningen på,
vil få anledning til å spise og drikke sammen med brudgommen,
Fredsfyrsten!

Stilt overfor disse kjensgjerningene, hvilke følelser har så de
som har smakt den himmelske gave, Guds gode ord og den kom-
mende verdens krefter? [Se Hebreerne 6:4-5.] Hvem andre enn
de som kan se den forferdelige avgrunn som menneskenes ver-
den i denne generasjon befinner seg i, kan arbeide i Herrens
vingård uten å ha en følelse av den sørgelige forfatning verden
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befinner seg i? Hvem andre enn de som alvorlig har overveiet
våre ånders Faders nedlatenhet ved å tilveiebringe et offer for
sine skapninger – en forløsningsplan, en forsoningskraft, en frel-
sesplan med det store formål for øyet å føre menneskene tilbake
til himmelens konges nærhet, krone dem med celestial herlighet
og gjøre dem til arvinger sammen med Sønnen til den arv som
er uforgjengelig, ubesmittet og som ikke visner bort [se 1. Peter
1:4] – hvem andre enn slike kan forstå hvor viktig det er å van-
dre på den rettsindiges vei for alle mennesker, og med flid be
alle mennesker om å få del i disse velsignelsene? Hvor ubeskri-
velig strålende er ikke alt dette for menneskene? De kan i sann-
het betraktes som et budskap om stor glede til alle mennesker,
og også som et budskap som burde fylle jorden og lyse opp i
hjertene hos hver og en når det lyder i deres ører.»4

«Guds tjenere vil ikke ha gått over hedningenes nasjoner med
advarselsrøsten før ødeleggelsens engel vil begynne å legge jor-
dens innbyggere øde, og som profeten har sagt, “skal det bare
være til redsel å forstå budskapet”. [Se Jesaja 28:19.] Jeg taler på
denne måten fordi jeg føler med mine medmennesker. Jeg gjør
det i Herrens navn fordi jeg er påvirket av Den hellige ånd. Å, om
jeg kunne rive dem ut av ødeleggelsens malstrøm som jeg ser de
kaster seg ut i på grunn av sine synder – om jeg gjennom advar-
selens røst kunne være et redskap til å bringe dem til oppriktig
omvendelse, så de kunne ha tro til å bli stående på den onde
dag!»5

«Måtte Gud gjøre oss i stand til å holde våre løfter og våre pak-
ter med hverandre, i all troskap og rettferdighet for hans åsyn, så
vår innflytelse kan gjøre seg gjeldende blant jordens nasjoner,
med kraft til å omstyrte mørkets riker og seire over prestelist og
åndelig ondskap på høye steder, og rive i stykker alle riker som
setter seg opp mot Kristi rike, og spre det evige evangeliums lys
og sannhet fra elvene og til jordens ender.»6

Wilford Woodruff, Kirkens fjerde president, mintes følgende

uttalelse av profeten Joseph Smith: «Verden er full av mørke.
Synd og ugudelighet overvelder verden slik vannene dekker det
store dyp. Djevelen hersker i stor grad over verden. Verden vil
føre krig mot dere, djevelen vil, jorden vil og helvete vil. Men ...
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Profeten Joseph Smith formante de hellige til å oppfordre alle mennesker til å ta del i

evangeliets velsignelser. «Hvor ubeskrivelig strålende er ikke alt dette for menneskene?»

dere må forkynne evangeliet, gjøre deres plikt, og Herren vil
ikke svikte dere. Jord og helvete skal ikke få makt over dere.»7

Det er vår plikt å innby alle mennesker til å omvende seg,
bli døpt, motta Den hellige ånd og bli arvinger til frelse.

«Vi tror vi er forpliktet til å undervise hele menneskeheten i
læren om omvendelse, noe vi vil gjøre vårt beste for å vise ut fra
følgende sitater:

“Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Og
han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra
de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og
syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av”
[Lukas 24:45-47].

Av dette ser vi at det var nødvendig for Kristus å lide, bli kors-
festet og oppstå på den tredje dag i den uttrykkelige hensikt at
omvendelse og syndsforlatelse skulle forkynnes for alle nasjoner.

“Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu
Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige
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Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som
er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg”
[Apostlenes gjerninger 2:38-39].

Av dette lærer vi at løftet om Den hellige ånd gis til alle dem
som læren om omvendelse skulle forkynnes til, eller med andre
ord til alle nasjoner... Derfor tror vi at vi må forkynne læren om
omvendelse til hele verden, både gammel og ung, rik og fattig,
trell og fri.»8

«Sjeler er av like stor verdi i Guds øyne som de noensinne har
vært, og eldstene ble aldri kalt til å sende noen ned til helvete, men
til å overtale og innby alle mennesker overalt til å omvende seg slik
at de kan bli arvinger til frelse. Det er et nådens år for Herren: frigi
de fangne så de kan synge hosianna [se Jesaja 61:1-2].»9

«Det skulle være eldstens plikt å forsvare Kristi sak med djerv-
het, mane alle som én til å omvende seg og bli døpt til syndenes
forlatelse og mota Den hellige ånd.»10

«Jeg vil fortelle dere hva Herren forlanger av alle mennesker,
av høy og lav, rik og fattig, mann og kvinne, prester og legfolk,
troende og ikke-troende, for at de kan få del i Guds hellige ånd
fullt ut og unnslippe Guds straffedommer, som nesten er i ferd
med å bryte ut over jordens nasjoner. Omvend dere fra alle
deres synder og bli døpt i vann til syndenes forlatelse i Faderens
og i Sønnens og i Den hellige ånds navn og motta håndspåleg-
gelsens ordinans av en som er ordinert og beseglet til denne
makt, slik at dere kan motta Guds hellige ånd. Dette er i henhold
til Den hellige skrift og Mormons bok og er den eneste måte
mennesket kan komme inn i det celestiale rike på. Dette er den
nye pakts krav, eller Kristi evangeliums første prinsipper.»11

«Det kreves av alle mennesker at de har tro på Herren Jesus
Kristus, at de omvender seg fra alle sine synder og blir døpt (av
en som har myndighet) i Jesu Kristi navn til forlatelse for sine
synder, og at de får hender lagt på sitt hode for å motta Den hel-
lige ånds gave og bli bekreftet som medlem av Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige.»12
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Herrens tjenere reiser over hele verden for å finne dem
som er villige til å ta imot Jesu Kristi evangelium.

«Send noen til Mellom-Amerika og til hele den spansktalende
delen av Amerika. La ikke et eneste verdenshjørne være uten en
misjon.»13

«Vi ber ingen om å gi avkall på noe av det de har som er godt,
vi ber dem bare om å komme og få mer. Hva om hele verden tok
imot dette evangelium? Da ville vi være enige med hverandre, og
Guds velsignelser ville bli utøst over folket, og det ønsker jeg av
hele min sjel.»14

«Tusener som har hørt evangeliet, er blitt lydige mot det og
fryder seg over dets gaver og velsignelser. Fordommer, med den
bølge av ondskap som følger med, begynner å gi etter for sann-
hetens krefter, hvis milde stråler gjennomstrømmer nasjonene
langt borte... En gang var det slik at vi ble betraktet som bedra-
gere og at “mormonismen” snart ville forsvinne, dø ut og bli
glemt. Men den tid er forbi da den ble betraktet som et forbigå-
ende fenomen eller som en såpeboble, og den er nå i ferd med
å slå rot i hjerter og sinn hos alle som er edelmodige nok til å
legge til side alle fordommer de er blitt opplært i, og undersøke
emnet åpent og ærlig.»15

«Noen av De tolv og andre har allerede begynt på reisen til
Europa [i september 1839], og resten regner vi med skal reise i
løpet av noen dager... Herrens verk ruller videre på en svært til-
fredsstillende måte, både i dette og i det gamle landet. I England
har flere hundre i det siste sluttet seg til oss, men slik må det være,
for “Efra’im blander seg med folkene” [Hosea 7:8]. Og Frelseren
har sagt: “Mine får hører min røst” [Johannes 10:27], og også:
“Den som hører dere, hører meg” [Lukas 10:16], og: “Se, jeg fører
dem fra landet i nord og samler dem fra jordens ytterste ende”
[Jeremia 31:8]. Og slik Johannes hørte røsten som sa: “Kom ut fra
henne, mitt folk!” [Johannes’ åpenbaring 18:4], må alt bli oppfylt
for at Herrens folk skal leve når “falt, falt er Babylon den store”
[Johannes’ åpenbaring 18:2]»16.

I et brev skrevet i Liberty fengsel i mars 1839 sa profeten Joseph

Smith følgende, som senere ble nedtegnet i Lære og pakter
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123:12: «Det finnes ennå mange på jorden blant alle sekter, tros-
retninger og kirkesamfunn som er forblindet ved listige mennes-
kers kløkt hvormed de ligger på lur for å bedra, og mange holdes
borte fra sannheten bare fordi de ikke vet hvor de kan finne
den.»17

Forslag til studium og undervisning

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

• Gjennomgå andre og tredje avsnitt på s. 149. Hvorfor fordrer
det av og til mot å bære vitnesbyrd om gjenopprettelsen og
Mormons bok? Hvordan kan vi utvikle den slags mot?

• Joseph Smith beskrev det åndelige mørket i verden, og så vit-
net han om «et budskap om stor glede» i det gjengitte evan-
gelium (s. 150-52). Hvordan kan disse to tankene inspirere
oss til å åpne vår munn og dele evangeliet med andre?

• Les det andre avsnittet på s. 152. Når har Herren hjulpet deg
i din misjonærinnsats?

• Grunn på de skriftstedene Joseph Smith siterte for å minne
oss om vår plikt til å forkynne evangeliet for alle mennesker
(s. 153-54). Tenk over eller drøft hva du og din familie kan
gjøre for å dele evangeliet med andre.

• Les det tredje avsnittet på s. 153, hvor profeten omtaler misjo-
nærarbeid som en innsats for å frigi de fangne. På hvilke måter
kan noen ses på som fangne? (Du finner noen eksempler på s.
152-53.) På hvilke måter kan evangeliets første prinsipper og
ordinanser frigi dem?

• Gjennomgå profetens oppfordring i det andre avsnittet på s.
154. Hvordan kan denne oppfordringen gi folk et ønske om å
lære om det gjengitte evangelium? Gjennomgå det tredje
avsnittet på s. 154 og det siste avsnittet i kapitlet. Hva kan vi
gjøre for å hjelpe folk å «legge til s. [sine] fordommer» om
Kirken? Hvordan kan våre handlinger hjelpe andre å vite hvor
de kan finne sannheten?
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• Hvilke velsignelser har du fått som et resultat av dine anstreng-
elser for å forkynne evangeliet?

Aktuelle skriftsteder: Markus 16:15-20; 2. Nephi 2:8; Alma 26:1-9,
26-37; L&p 42:6-9, 11-14; 88:77-83

Noter

1. History of the Church, 1:81; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok A-1, s. 39-40, Kirkens arkiver, Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,
Salt Lake City, Utah.

2. History of the Church, 1:86-88; tegn-
setning modernisert; avsnittinndeling
endret; fra «History of the Church»
(manuskript), bok A-1, s. 42-43,
Kirkens arkiver.

3. Parley P. Pratt, Autobiography of
Parley P. Pratt, red. Parley P. Pratt jr.
(1938), s. 298-99; bruk av store bok-
staver modernisert.

4. History of the Church, 2:5-6; tegnset-
ning modernisert; fra «The Elders of
the Church in Kirtland, to Their
Brethren Abroad», 22. januar 1834,
utgitt i Evening and Morning Star,
feb. 1834, s. 135.

5. History of the Church, 2:263; fra et
brev fra Joseph Smith til Kirkens eld-
ster, nov. 1835, Kirtland, Ohio, utgitt
i Messenger and Advocate, nov.
1835, s. 211.

6. History of the Church, 2:375; fra
møtenotatene fra et rådsmøte mellom
Det første presidentskap og De tolv
holdt 16. jan. 1836, i Kirtland, Ohio;
referert av Warren Parrish.

7. Sitert av Wilford Woodruff, Deseret
News, 30. juli 1884, s. 434.

8. History of the Church, 2:255-56;
avsnittinndeling endret; fra et brev
fra Joseph Smith til Kirkens eldster,
sept. 1835, Kirtland, Ohio, utgitt i
Messenger and Advocate, sept. 1835,
s. 180–81.

9. History of the Church, 2:229, fotnote;
fra «To the Saints Scattered Abroad»,
Messenger and Advocate, juni 1835,
s. 138.

10. History of the Church, 2:263; fra et
brev fra Joseph Smith til Kirkens eld-
ster, nov. 1835, Kirtland, Ohio, utgitt
i Messenger and Advocate, nov.
1835, s. 211.

11. History of the Church, 1:314-15;
fra et brev fra Joseph Smith til N. C.
Saxton, 4. jan. 1833, Kirtland, Ohio;
Saxtons navn er feilaktig gjengitt som
«N. E. Seaton» i History of the
Church.

12. Redaktørens svar på et brev fra
Richard Savary, Times and Seasons,
15. mars 1842, s. 732; bruk av store
bokstaver modernisert; Joseph Smith
var tidsskriftets redaktør.

13. History of the Church, 5:368; fra
instruksjoner gitt av Joseph Smith
19. april 1843, i Nauvoo, Illinois;
referert av Willard Richards.

14. History of the Church, 5:259; fra en
tale holdt av Joseph Smith 22. jan.
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff.

15. History of the Church, 4:336-37; sta-
ving modernisert; avsnittinndeling
endret; fra en rapport fra Joseph
Smith og hans rådgivere i Det første
presidentskap, 7. april 1841, Nauvoo,
Illinois, utgitt i Times and Seasons,
15. april 1841, s. 384.

16. History of the Church, 4:8-9; tegnset-
ning modernisert; fra et brev fra
Joseph Smith til Isaac Galland, 11.
sept. 1839, Commerce, Illinois.

17. Lære og pakter 123:12; et brev fra
Joseph Smith og andre til Edward
Partridge og Kirken, 20. mars 1839,
fengslet i Liberty, Missouri.



Lydighet –
«Når Herren befaler, gjør det»

«Lev i streng lydighet mot Guds bud
og vandre i ydmykhet for ham.»

Fra Joseph Smiths liv

Fra desember 1827 til august 1830 bodde Joseph og Emma
Smith i Harmony, Pennsylvania, men profeten reiste jevnlig til
New York for å ta hånd om Kirkens anliggender. I september
1830 flyttet Joseph og Emma til Fayette, New York, for å slutte
seg til de hellige som bodde i det vestre New York. I desember
samme år mottok profeten en åpenbaring som skulle kreve store
ofre av Kirkens medlemmer i New York. De skulle forlate sine
hjem, gårder og forretninger og samle seg i Kirtland, Ohio (se
L&p 37). Der skulle de slutte seg til konvertittene som bodde i
dette området, for å bygge opp Kirken og, slik Herren lovet, «bli
begavet med kraft fra det høye» (L&p 38:32). Joseph og Emma
Smith var blant de første til å adlyde Herrens befaling da de for-
lot New York i slutten av januar 1831. De reiste over 40 mil til
Kirtland med slede, midt på en spesielt streng vinter, mens
Emma var gravid med tvillinger.

Newel K. Whitney fra Kirtland var en av de første som ønsket
profeten velkommen, slik det beskrives av hans barnebarn
Orson F. Whitney: «Rundt 1. februar 1831 kjørte en slede med
fire personer gjennom Kirtlands gater og stanset til slutt ved
døren til Gilbert og Whitneys merkantilforretning... En av men-
nene, en ung og kraftig skikkelse, reiste seg, sprang opp trappen
og inn i butikken, hvor han møtte den yngre medeieren.

“Newel K. Whitney, du er mannen!” utbrøt han og strakte frem
hånden på en hjertelig måte, som til en gammel og nær bekjent.
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I februar 1831 ankom Joseph Smith Kirtland, Ohio,

gikk inn i Newel K. Whitneys butikk og sa: «Jeg er Joseph, profeten...

Du har bedt for å få meg hit, hva ønsker du av meg?»
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“Jeg er redd jeg ikke har den ære,” svarte kjøpmannen, idet
han mekanisk tok den fremrakte hånden, med et halvt smil og et
halvt forfjamset uttrykk. “Jeg kan ikke tiltale deg ved navn, slik
du har tiltalt meg.”

“Jeg er Joseph, profeten,” sa den fremmede smilende. “Du har
bedt for å få meg hit, hva ønsker du av meg?”

Whitney, som ble forbauset, men ikke mindre glad, førte, så
snart forfjamselsen avtok, følget ... over gaten til sitt hjem på hjør-
net og presenterte dem for sin hustru [Elizabeth Ann]. Hun ble
like overrasket og henrykt. Joseph sa om denne episoden: “Vi ble
godt mottatt og ønsket velkommen inn i hjemmet til bror N. K.
Whitney. Jeg og min hustru bodde hos bror Whitneys familie i
flere uker og ble møtt med all den vennlighet og oppmerksom-
het som kunne forventes.” [Se History of the Church, 1:145-46.]»1

Orson F. Whitney erklærte: «Ved hvilken kraft gjenkjente denne
bemerkelsesverdige mannen, Joseph Smith, en som han aldri før
hadde sett i kjødet? Hvorfor kjente ikke Newel K. Whitney ham
igjen? Det var fordi Joseph Smith var en seer, en utvalgt seer. Han
hadde faktisk sett Newel K. Whitney på sine knær, hundrevis av
kilometer unna, mens han ba om at han måtte komme til
Kirtland. Fantastisk, men sant!»2

Innen mai hadde nesten 200 hellige til fra New York reist til
Kirtland – noen med slede eller vogn, men mesteparten med lek-
ter på Erie-kanalen og deretter med dampbåt eller skonnert over
Erie-innsjøen. I forbindelse med denne flyttingen til Kirtland,
som med andre utfordrende omstendigheter, ledet Joseph Smith
de hellige i å følge Guds befalinger, uansett hvor vanskelig opp-
gaven var.

Fire år senere, midt under presset forbundet med å lede den
voksende Kirken i Kirtland, uttrykte profeten den overbevis-
ningen som kjennetegnet hans liv: «Jeg har aldri hatt noen trav-
lere måned enn november. Men fordi mitt liv har vært fylt av akti-
vitet og stadige anstrengelser, har jeg gjort dette til min regel:
Når Herren befaler, gjør det.»3
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«Når Herren befaler, gjør det,» erklærte Joseph Smith. Tiendeloven gir, i likhet med

alle bud som er gitt av Herren, store velsignelser til dem som adlyder den.

Joseph Smiths læresetninger

Når vi søker Guds vilje og gjør alt han befaler oss å gjøre,
vil himmelens velsignelser hvile over oss.

«For å bli frelst må vi ikke bare gjøre enkelte ting, men alt som
Gud har befalt. Menneskene kan forkynne og praktisere alt bort-
sett fra det som Gud befaler oss å gjøre, og til sist vil de bli for-
dømt. Vi kan betale tiende av mynte og rute og alle slags hage-
vekster, og fremdeles ikke være lydige mot Guds bud [se Lukas
11:42]. Min hensikt er å adlyde og dessuten lære andre å være
lydige mot Gud i alt han ber oss om å gjøre. Det spiller ingen
rolle om prinsippet er populært eller upopulært, jeg vil alltid for-
fekte et sant prinsipp, selv om jeg blir stående helt alene.»4

«Som en kirke og som et folk påligger det oss å være kloke, for-
søke å kjenne og deretter være villige til å gjøre Guds vilje; for
“salige er de som hører Guds ord og tar vare på det!” sier
Skriftene. “Våk hver tid og stund,” sier vår Frelser, “og be at dere
må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til
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å bli stående for Menneskesønnen.” [Se Lukas 11:28; 21:36.] Hvis
Enok, Abraham, Moses, Israels barn og alle Guds barn ble frelst
ved å holde Guds bud, da vil vi, om vi blir frelst i det hele tatt, bli
frelst etter det samme prinsipp. På samme måte som Gud ledet
Abraham, Isak og Jakob som familier og Israels barn som nasjon,
må også vi som en kirke bli veiledet av ham hvis vi vil ha frem-
gang, bli bevart og styrket. Vi kan ikke sette vår lit til andre enn
Gud, motta visdom fra andre enn ham, og bare han kan beskytte
og bevare oss åndelig og timelig, for ellers vil vi falle.

Tidligere er vi blitt refset ved Guds hånd fordi vi ikke var
lydige mot hans bud, til tross for at vi aldri brøt noen av men-
neskets lover eller overtrådte noen av menneskenes forskrifter –
men vi har likevel hatt en lettsindig omgang med hans bud, vi
har vendt oss bort fra hans ordinanser, Herren har tuktet oss
hardt, og vi har følt hans arm og har innrømmet at det var til
beste for oss. La oss være kloke i den tid som kommer og alltid
huske at “lydighet er bedre enn offer, lydhørhet er bedre enn fet-
tet av værer”. [1. Samuelsbok 15:22.]»5

«Når vi blir instruert, må vi adlyde denne røsten og etterleve
lovene i Guds rike, slik at himmelens velsignelser kan komme
over oss. Alle må handle i forening, ellers kan ingenting gjøres,
og de skulle handle i henhold til det fordums prestedømme.
Derfor skulle de hellige være et utvalgt folk adskilt fra all verdens
ondskap – utsøkt, dydig og hellig. Herren [vil] gjøre Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige til et rike av prester og et hellig folk,
en utvalgt ætt, [se 2. Mosebok 19:6; 1. Peter 2:9] slik som på
Enoks tid, som hadde alle de gaver som er beskrevet for Kirken
i Paulus’ brev og i hans lære til menighetene på hans tid.»6

«Et menneske kan tro at Jesus Kristus er Guds Sønn og være
lykkelig i denne troen, men likevel ikke adlyde hans befalinger
og til sist bli nedstyrtet på grunn av ulydighet mot Herrens rett-
ferdige krav.»7

«Vær dydige og rene, vær rettskafne og sannferdige menn og
hold Guds bud, så vil dere bedre bli i stand til å forstå forskjellen
mellom riktig og galt – mellom det som er av Gud og det som er
av mennesker – og den sti dere vandrer på, vil være som de rett-
ferdiges, som blir klarere og klarere til det er høylys dag [se
Ordspråkene 4:18].»8
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Wilford Woodruff fortalte følgende mens han var medlem av

De tolvs quorum: «President Joseph ... leste lignelsen om vin-
treet og dets grener [se Johannes 15:1-8] og forklarte den og sa:
“Hvis vi holder Guds bud, skulle vi frembringe frukt og være
Guds venner og vite hva vår Herre har gjort.”»9

Gud gir lover som vil forberede oss for
celestial hvile om vi adlyder dem.

«Gud vil ikke gi en befaling som ikke i seg selv er utformet for
å bedre omstendighetene for ethvert menneske, uansett hvilke
omstendigheter det befinner seg i, uansett hvilket rike eller land
det befinner seg i.»10

«Himmelens lov ble gitt til mennesket, og som sådan garante-
rer den alle som er lydige mot den, en belønning som overgår all
jordisk vurdering, selv om den ikke lover at den troende i enhver
tidsalder skulle være forskånet for de trengsler og vanskeligheter
som oppstår på forskjellige hold som følge av handlinger begått
av ugudelige mennesker på jorden. Men selv midt i alt dette er
det et løfte betinget av det faktum at dette er himmelens lov, som
overgår menneskets lov like mye som evig liv overgår det time-
lige, og de velsignelsene som Gud er i stand til å gi, er større enn
dem som kan gis av mennesker. Hvis derfor menneskets lov er
bindende for mennesket når den er godtatt, hvor mye mer må så
ikke himmelens lov være det! Og på samme måte som himmelens
lov er mer fullkommen enn menneskets lov, så mye større må
også belønningen for å adlyde den være... Guds lov gir løfte om
det liv som er evig, ja, til og med om en arv ved Guds egen høyre
hånd, trygghet mot alle den ondes krefter...

... Gud har utpekt en tid eller avsatt en periode i sitt eget skjød
når han vil bringe alle sine undersåtter som har vært lydige mot
hans røst og holdt hans bud, inn til sin celestiale hvile. Denne
hvile er så fullkommen og herlig at mennesket trenger å forbe-
rede seg før det i henhold til dette rikes lover kan komme inn i
det og glede seg over dets velsignelser. I henhold til dette faktum
har Gud gitt bestemte lover til den menneskelige familie, som
hvis de etterleves, er tilstrekkelige til å forberede dem til å arve
denne hvile. Vi konkluderer derfor med at dette var hensikten
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med at Gud ga sine lover til oss... Alle bud som er gitt i Herrens
lov, gir et sikkert løfte om belønning til alle som er lydige, ut fra
det faktum at de virkelig er løfter fra en Skapning som ikke kan
lyve, en som i fullt monn er i stand til å oppfylle hver eneste tød-
del av sitt ord.»11

Joseph Smith forkynte følgende i april 1843, senere nedtegnet

i Lære og pakter 130:20-21: «Det er en lov ugjenkallelig fastsatt
i himmelen før denne verdens grunnvoll ble lagt som alle vel-
signelser er betinget av – og når vi mottar en velsignelse fra Gud,
er det ved lydighet mot den lov den er betinget av.»12

«Alle velsignelser som er innstiftet for mennesket i rådet i him-
melen, gis på betingelse av lydighet mot den lov de er knyttet
til.»13

De som er trofaste til enden, 
vil motta en rettferdighetens krans.

«Lev i streng lydighet mot Guds bud og vandre i ydmykhet for
ham, og han vil opphøye deg i sin egen beleilige tid.»14

«Hvor forsiktige menneskene burde være med hva de gjør i de
siste dager, om de ikke skal bli avskåret fra sine forventninger, og
de som tror de står, skal falle, fordi de ikke holder Herrens bud.
Dere som gjør Herrens vilje og holder hans bud, har imidlertid
grunn til å fylles med usigelig glede, for slike skal bli opphøyet
og bli løftet opp i triumf over alle denne verdens riker.»15

«I det 22. kapittel av Matteus’ beretning om Messias ser vi at
himmelens rike er sammenlignet med en konge som gjorde i
stand bryllup for sin sønn [se Matteus 22:2-14]. At denne sønnen
var Messias vil ingen bestride ettersom det er himmelens rike lig-
nelsen forteller om. Videre er det tydelig i Johannes’ åpenbaring
at de hellige, eller de som finnes å være trofaste i Herren, er de
som vil bli funnet verdige til å ta sete ved bryllupsmåltidet.
Johannes forteller at lyden han hørte i himmelen, var som av “en
stor skare” eller “som en lyd av sterke tordendrønn, som sa:
…Gud Herren, Den allmektige, regjerer som konge. La oss glede
oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kom-
met, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg
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i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rett-
ferdige gjerninger” [Johannes’ åpenbaring 19:6-8].

At det bare er de som holder Herrens bud og hans lover til
enden, som får sitte til bords ved denne strålende bryllupsfesten,
fremgår tydelig av følgende sitat fra Paulus’ siste brev til Timoteus,
som han skrev like før sin død, og hvor han sier: “Jeg har stridd den
gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighe-
tens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer,
skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men også alle som
elsker å se ham.” [2. Timoteus 4:7-8, KJv.] Ingen som tror på denne
beretningen, vil et øyeblikk tvile på det Paulus her sier, og som han
selv visste ble sagt like før han skulle forlate denne verden. Selv om
han en gang, ifølge eget utsagn, forfulgte Guds kirke og ødela den,
arbeidet han uavbrutt for å spre det glade budskap etter at han var
kommet til troen, og som en trofast soldat gjør når han blir bedt
om å gi sitt liv for den sak han har gått inn for, ofret han sitt liv i for-
vissningen om evighetens krone – som han selv sier.

Hvis vi følger denne apostelen fra han ble omvendt og til han
døde, vil vi finne et godt eksempel på en som arbeidet flittig og
tålmodig med å forkynne Kristi evangelium. Selv om han ble
spottet, pisket og stenet, fortsatte han mer glødende enn noen-
sinne å forkynne Frelserens ord så snart han unnslapp sine for-
følgere. Og det er noe alle vet at han ikke kom til troen for å
oppnå heder i dette liv og heller ikke for verdslig vinnings skyld.
Hva var det så som gjorde at han fant seg i alle disse plagene? Jo,
for at han – som han selv sa – kunne få denne rettferdighetens
krans fra Guds hånd. Ingen vil sannsynligvis bestride at Paulus
var trofast til enden. Ingen vil hevde at han ikke holdt fast ved
troen, at han ikke stred den gode strid og at han ikke forkynte
og forsøkte å overbevise andre helt til siste stund. Og hva var det
han skulle få? En rettferdighetens krans...

Tenk et øyeblikk nærmere over, brødre, og spør dere selv om
dere vil anse dere verdige til å sitte sammen med Paulus og hans
likemenn ved bryllupsfesten hvis dere ikke har vært trofaste.
Kan dere vente å motta en slik belønning hvis dere ikke har
stridt den gode strid og bevart troen? Har dere da et løfte om å
motta rettferdighetens krans fra Herrens hånd, sammen med
Den førstefødtes kirke? Av dette forstår vi at når Paulus satte sitt
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Paulus vitner for kong Agrippa.

«Ingen,» sa Joseph Smith, «vil bestride at Paulus var trofast til enden...

Og hva var det han skulle få? En rettferdighetens krans.»

håp til Kristus, var det fordi han hadde bevart troen, fordi han
elsket å se ham, og fordi han av Kristus selv hadde fått løfte om
å motta rettferdighetens krans...

... Menneskene i fordums tid, selv om de ble forfulgt og hjem-
søkt av mennesker, fikk løfter fra Gud som veide så tungt og var
av en slik herlighet at våre hjerter ofte fylles med takknemlighet
over at vi overhodet har adgang til å betrakte dem når vi tenker
nærmere over at det for ham ikke finnes noen persons anseelse
og at han blant ethvert folkeslag tar imot den som frykter Gud og
gjør rettferdighet [se Apostlenes gjerninger 10:34-35]...

Vi kan trekke den konklusjon at det skal komme en dag da alle
vil bli dømt etter sine gjerninger og bli belønnet i henhold til
disse; at de som har bevart troen, vil bli belønnet med rettfer-
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dighetens krans, bli kledd i hvite klær, få adgang til bryllupsfes-
ten, bli fri fra enhver trengsel og vil få regjere med Kristus på jor-
den, hvor de i henhold til det fordums løfte vil nyte av det nye
vintreets frukt i det strålende rike sammen med ham. Vi ser iall-
fall at slike løfter ble gitt til de hellige i fordums tid. Selv om vi
ikke kan påberope oss disse løftene som ble gitt til dem i for-
dums tid, for de er ikke vår eiendom bare fordi de ble gitt til de
hellige i fordums tid, kan vi likevel – hvis vi er Den aller høyes-
tes barn, er kalt med det samme kall som de ble kalt med, har
inngått den samme pakt som de inngikk og er trofaste mot vit-
nesbyrdet om vår Herre slik de var – tre frem for Faderen i Kristi
navn slik de trådte frem for ham og motta de samme løftene selv.

Når vi mottar disse løftene, hvis vi noensinne vil motta dem,
vil det ikke skje fordi Peter, Johannes og de andre apostlene …
vandret i frykt for Gud og hadde kraft og tro til å seire og motta
dem, men det vil skje fordi vi selv har tro og trer frem for Gud i
hans Sønns Jesu Kristi navn slik de gjorde, og når disse løftene
blir gitt, vil det være løfter direkte til oss, ellers vil de ikke gjøre
oss noe godt. De vil bli formidlet til vår egen gagn, være vår eien-
dom (gjennom Guds gave) og være noe vi har gjort oss fortjent
til gjennom vår flid når det gjelder å holde hans bud og vandre
rettskaffent for ham.»16

«Vi ville minnet dere, brødre, om utmattelsen, prøvelsene,
vanskelighetene og forfølgelsen som de hellige i fordums tid
utholdt kun i den hensikt å overbevise menneskene om hvor for-
treffelig og riktig troen på Kristus var, om det etter vår mening
var nødvendig eller på noen måte ville stimulere dere til å
arbeide i Herrens vingård med større flid. Men vi har grunn til å
tro (hvis dere gjør de hellige skrifter til en tilstrekkelig del av
deres studier) at deres utholdenhet er kjent for dere alle, samt
deres villighet til å ofre øyeblikkets heder og fornøyelser som
denne verden kan gi, for å kunne få en forvissning om livets
krans fra vår Herres hånd. Deres utmerkede eksempel i arbeidet,
som viser oss deres iver for den sak de kjempet for, benytter dere
daglig som deres mønster. Og ikke bare disse helliges eksempler,
men vår Herres bud håper vi dere til enhver tid har i deres
hjerte, og at de lærer dere ikke bare hans vilje i forbindelse med
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å forkynne hans evangelium, men om hans saktmodighet og full-
komne adferd for alle, selv under voldsom forfølgelse og mis-
handling som ble påført ham av en ond og utro slekt.

Husk, brødre, at han har kalt dere til hellighet, og må vi si at
dette innebærer å være som ham i renhet? Hvor kloke, hvor hel-
lige, hvor kyske og hvor fullkomne dere dermed skulle være i
hans åsyn. Husk også at Hans øyne alltid hviler på dere. I lys av
disse kjensgjerningene kan dere ikke unngå å forstå at uten en
streng overholdelse av alle hans guddommelige krav, vil dere, i
det minste, bli veid og bli funnet for lette, og i så fall, må dere
innrømme, vil deres lodd være å finne blant de ulønnsomme tje-
nerne. Vi ber dere derfor, brødre, om å forbedre alt som dere er
forvaltere av, så dere ikke må miste deres belønning.»17

Forslag til studium og undervisning

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

• Les det siste avsnittet på s. 159 mens du fokuserer på den
regelen Joseph Smith hadde for sitt liv. Tenk på spesifikke
befalinger du nylig har fått gjennom den levende profetens
ord eller tilskyndelser fra Den hellige ånd. Hvordan har du
blitt velsignet når du har adlydt disse befalingene uten å nøle?

• Gjennomgå første avsnitt på s. 160. Hvorfor må vi noen ganger
«stå alene» for å «forfekte et sant prinsipp»? På hvilke måter er
vi ikke alene i slike stunder? (Du finner noen eksempler på s.
160-62.) Hvordan kan vi hjelpe barn og ungdom å holde seg
trofaste mot evangeliets prinsipper, selv når det er upopulært
å gjøre det?

• Studer avsnittet som begynner på s. 162. Av hvilke grunner gir
Gud oss bud og befalinger? Hvorfor skulle vi adlyde hans bud
og befalinger?

• Gjennomgå Joseph Smiths lære om Matteus 22:2-14 og
2. Timoteus 4:7-8 (s. 163-67). Grunn på hvordan det ville føles
å få komme inn på bryllupsfesten. Hva slags mennesker må vi
være for å være verdige til å komme inn? Hva tror du det vil si
å kjempe den gode strid og bevare troen? Tenk på noen du
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kjenner som har kjempet den gode strid og bevart troen. Hva
kan du lære av vedkommende?

• Profeten Joseph oppfordret oss til å huske at Herren har «kalt
[oss] til hellighet» (s. 167). Hva vil det si å bli kalt til hellighet?
Hvordan kan det at vi husker på dette «kallet», påvirke oss til det
bedre? påvirke våre familiemedlemmer og venner til det bedre?

Aktuelle skriftsteder: 2. Mosebok 20:1-17; Johannes 7:17; 1. Nephi
3:7; L&p 58:26-29; Abraham 3:25

Noter

1. Orson F. Whitney, «Newel K. Whitney»,
Contributor, jan. 1885, s. 125; tegnset-
ning og grammatikk modernisert.

2. Orson F. Whitney, i Conference
Report, apr. 1912, s. 50.

3. History of the Church, 2:170; fra
«History of the Church» (manu-
skript), bok B-1, s. 558, Kirkens arki-
ver, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, Salt Lake City, Utah.

4. History of the Church, 6:223; fra en
tale holdt av Joseph Smith 21. feb.
1844, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff og Willard Richards.

5. History of the Church, 5:65; fra «The
Government of God», en lederartik-
kel i Times and Seasons, 15. juli
1842, s. 857; Joseph Smith var
tidsskriftets redaktør.

6. History of the Church, 4:570; fra en
tale holdt av Joseph Smith 30. mars
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow; se også tillegget,
s. 562, punkt 3.

7. History of the Church, 5:426; fra en
tale holdt av Joseph Smith 11. juni
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff og Willard Richards;
se også tillegget, s. 562, punkt 3.

8. History of the Church, 5:31; fra «Gift
of the Holy Ghost», en lederartikkel
i Times and Seasons, 15. juni 1842,
s. 825; Joseph Smith var tidsskriftets
redaktør.

9. History of the Church, 4:478; tegn-
setning modernisert; fra en tale
holdt av Joseph Smith 19. des. 1841,
i Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff.

10. Brev fra Joseph Smith til Isaac
Galland, 22. mars 1839, Liberty feng-
sel, Liberty, Missouri, utgitt i Times
and Seasons, feb. 1840, s. 54.

11. History of the Church, 2:7-8, 12; fra
«The Elders of the Church in Kirtland,
to Their Brethren Abroad», 22. januar
1834, utgitt i Evening and Morning
Star, feb. 1834, s. 135–36.

12. Lære og pakter 130:20-21; instruk-
sjoner gitt av Joseph Smith 2. april
1843, i Ramus, Illinois.

13. Tale holdt av Joseph Smith 16. juli
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Franklin D. Richards, i Franklin
Dewey Richards, Scriptural Items,
ca. 1841-44, Kirkens arkiver.

14. History of the Church, 1:408; fra
et brev fra Joseph Smith til Vienna
Jacques, 4. sept. 1833, Kirtland,
Ohio. Søster Jacques’ etternavn
staves også noen ganger «Jaques»,
som i History of the Church.

15. History of the Church, 1:299; fra et
brev fra Joseph Smith til William W.
Phelps, 27. nov. 1832, Kirtland, Ohio.

16. History of the Church, 2:19-22; tegn-
setning modernisert; avsnittinndeling
endret; fra «The Elders of the Church
in Kirtland, to Their Brethren
Abroad», 22. jan. 1834, utgitt i
Evening and Morning Star, mars
1834, s. 144.

17. History of the Church 2:13; avsnitt-
inndeling endret; fra «The Elders
of the Church in Kirtland, to Their
Brethren Abroad», 22. jan. 1834,
utgitt i Evening and Morning Star,
mars 1834, s. 142.
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Ord til håp og trøst
når døden inntreffer

«Hva er det vi har som kan trøste oss når det gjelder de
døde? Ingen andre folk på jorden har grunn til å nære så
stort håp og så stor fortrøstning for sine døde som vi.»

Fra Joseph Smiths liv

Sorg etter at noen av hans kjære gikk bort, var noe profeten
Joseph Smith opplevde gjentatte ganger. I Harmony, Pennsylvania,
15. juni 1828, døde Joseph og Emmas første sønn, Alvin, kort tid
etter fødselen. Da Joseph og Emma i februar 1831 flyttet fra New
York til Kirtland, Ohio, var Emma igjen gravid, denne gangen med
tvillinger. Kort tid etter at Joseph og Emma kom til Kirtland, flyttet
de til en hytte på gården til Isaac Morley, et medlem av Kirken.
Der, 30. april, ble lille Thadeus og Louisa født. De klarte seg imid-
lertid ikke lenge, men døde i løpet av noen få timer etter fødselen.

Samtidig, i Warrensville, Ohio, ikke langt unna, mistet bror
John Murdock sin hustru Julia, som akkurat hadde født to friske
tvillinger. Med en familie som nå omfattet fem barn, følte bror
Murdock seg ute av stand til å ta hånd om de nyfødte, og han ba
Joseph og Emma om å adoptere dem som sine egne. Dette
gjorde Joseph og Emma, og de var takknemlige for å kunne inn-
lemme de to spedbarna Joseph og Julia i sin familie. Imidlertid
skjedde det tragiske at lille Joseph døde 11 måneder senere, i
mars 1832, som en følge av at han ble utsatt for den kalde nat-
teluften mens han var syk av meslinger da profeten ble rullet i
tjære og fjær av en mobb. Med dette dødsfallet hadde de sør-
gende foreldrene gravlagt fire av sine første fem barn, og Julia
var nå deres eneste levende barn.
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Joseph og Emma Smith sammen med tvillingene de adopterte kort tid etter at

deres egne nyfødte tvillinger døde. Joseph og Emma var takknemlige for å kunne

innlemme Joseph og Julia i sin familie, men lille Joseph døde i mars 1832.
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Av Joseph og Emmas elleve barn – ni født til dem og to adop-
terte – var det bare fem som levde opp til voksen alder: Julia, født
i 1831; Joseph III, født i 1832; Frederick, født i 1836; Alexander,
født i 1838 og David, født i november 1844, fem måneder etter
sin fars død. Joseph og Emmas 14 måneder gamle sønn Don
Carlos døde i 1841, og en sønn som ble født i 1842 døde samme
dag som han ble født.

Mens han levde, mistet også Joseph Smith tre brødre som døde
altfor tidlig. Ephraim døde kort tid etter fødselen i 1810. Josephs
eldre bror Alvin døde i 1823, 25 år gammel, og hans yngre bror
Don Carlos døde i 1841, også 25 år gammel.

Profeten led enda et stort tapt da hans far, som han hadde hen-
tet råd og styrke hos, døde i Nauvoo, Illinois, i 1840. Da far Smith
skjønte at han snart skulle dø, samlet han familien ved sin seng.
Han talte til sin hustru og sa: «Når jeg ser på mine barn og innser
at selv om de ble oppreist til å utføre Herrens verk, og likevel må
gjennomgå vanskeligheter og plager så lenge de lever på jorden,
får jeg vondt inni meg, og jeg gruer meg til å forlate dere omgitt
av fiender.»1

Så talte han til hver enkelt av sine sønner og døtre etter tur,
og ga dem sin siste velsignelse. Ifølge profetens mor talte han
disse betryggende ordene til profeten Joseph:

«“Joseph, min sønn, du er kalt til et høyt og hellig kall. Du er
kalt til å utføre Herrens verk. Hold trofast ut og du vil bli velsig-
net, og din familie skal bli velsignet og dine barn etter deg. Du
skal leve til du har utført din gjerning.”

Ved dette utbrøt Joseph gråtende: “Å, far, skal jeg?” “Ja,” sa hans
far, “du skal leve så du kan fremlegge hele planen for alt som Gud
krever av din hånd. Dette er min velsignelse på ditt hode på mitt
dødsleie, i Jesu navn.”»2

Ved å komme styrket ut av disse vanskelige erfaringene i sitt
eget liv og ved sin inspirerte forståelse av Frelserens forsoning,
kunne profeten Joseph Smith gi sårt tiltrengt trøst til mange sør-
gende hellige.
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Joseph Smiths læresetninger

Når kjære familiemedlemmer eller venner dør,
har vi stor trøst i kunnskapen om at vi skal få

møte dem igjen i den kommende verden.

Profeten talte på en konferanse i Kirken i Nauvoo 7. april

1844. Han talte om sin venn King Follett, som døde kort tid før:

«Mine kjære hellige, jeg vil be om deres oppmerksomhet når jeg
nå skal tale til dere over emnet de døde. Den direkte foranled-
ning til at jeg tar opp dette emnet, er vår avholdte bror, eldste
King Follets bortgang. Bror Follett ble drept da en tønne sten falt
over ham i en brønn. Hans venner og slektninger har bedt meg
om å tale, men all den stund det finnes svært mange i denne for-
samlingen – som bor i denne byen og også mange andre steder
– som har mistet venner, føler jeg trang til å tale over emnet i sin
alminnelighet og legge frem mine tanker for dere så langt som
jeg evner å gjøre det, og så langt som Den hellige ånd inspirerer
meg til å dvele ved det. Jeg trenger deres tro og bønner så jeg
kan bli belært av Den allmektige Gud og ha Den hellige ånds
gave, for derved å kunne fremlegge ting som er sanne og som
dere lett kan forstå, og for at mitt vitnesbyrd skal kunne overbe-
vise deres hjerter og sinn om at det jeg sier, er sant...

Jeg vet at det jeg her sier, er sant, og når jeg her taler til dem
som sørger, hva er det så de har mistet? Deres slektninger og
venner er kun adskilt fra sine legemer en kort stund. Deres
ånder, som levde sammen med Gud, har så å si bare forlatt sitt
jordiske tabernakel et lite øyeblikk og lever nå på et sted hvor de
snakker sammen slik vi gjør på jorden...

Hva er det vi har som kan trøste oss når det gjelder de døde?
Ingen andre folk på jorden har grunn til å nære så stort håp og så
stor fortrøstning for sine døde som vi, for vi har sett dem vandre
verdig midt iblant oss og har sett dem sovne hen i Jesu armer...

Når vi snakker om eldste King Folletts død, har dere som sør-
ger grunn til å fryde dere, for deres ektemann og far er gått for
å avvente de dødes oppstandelse – til han blir fullkommengjort,
for i oppstandelsen vil deres venn oppstå til fullkommen lykke
og gå inn til celestial herlighet...
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Jeg er bemyndiget til å si ved Den hellige ånds myndighet at
dere ikke har noen grunn til å frykte, for han er gått til de rettfer-
diges hjem. Sørg ikke, gråt ikke. Jeg vet det ved Den hellige ånds
vitnesbyrd som dveler i meg, og dere kan vente at deres venner
skal komme og møte dere når den celestiale verden bryter frem...

Jeg har en far, brødre, barn og venner som har gått til en ver-
den av ånder. De er bare fraværende et øyeblikk. De er ånder, og
vi skal snart møtes igjen. Den tid kommer snart da basunen skal
lyde. Når vi går bort, skal vi hilse på våre mødre, fedre, venner
og alle vi er glade i, som er sovnet inn i Jesus. Da behøver vi ikke
lenger å frykte pøbel, forfølgelser, ondsinnede rettssaker og arre-
stasjoner, men det vil bli en evig lykksalighet.»3

Eldste Lorenzo D. Barnes døde mens han var på misjon i

England. Profeten talte om hans bortgang under et møte i det

uferdige Nauvoo tempel: «Jeg skal fortelle dere hva jeg ønsker.
Hvis jeg i morgen skulle bli kalt til å ligge i graven der borte, da
skulle jeg i oppstandelsens morgen ta min far i hånden og rope:
“Min far,” og så snart klippene revner, og før vi kom ut av våre
graver, ville han si: “Min sønn, min sønn.”

Kan vi forestille oss dette på denne måten? Ja, hvis vi lærer hvor-
dan vi skal leve og hvordan vi skal dø. Når vi legger oss, tenker vi
over hvordan vi kan stå opp om morgenen, og det er hyggelig for
venner å legge seg ned sammen forenet i kjærlighetens armer,
sove og våkne i hverandres favn og gjenoppta sitt samkvem.

Ville dere synes det var merkelig om jeg forteller hva jeg har
sett i et syn med hensyn til dette interessante emne? De som er
døde i Jesus Kristus, kan – når de kommer frem – forvente å inngå
til en virkeliggjørelse av den glede de hadde eller så frem til her.

Så tydelig var synet at jeg virkelig så mennesker før de var stått
opp fra graven, som om de kom langsomt frem. De tok hveran-
dre i hånden og sa til hverandre: “Min far, min sønn, min mor,
min datter, min bror, min søster.” Og når røsten ber de døde om
å oppstå – la oss så anta at jeg blir lagt ned ved siden av min far
– hva ville da være mitt hjertes første glede? Å møte min far, min
mor, min bror, min søster; og når de er ved min side, omfavner
jeg dem og de meg...
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For meg er tanken om tilintetgjørelse mer smertefull enn
døden. Hvis jeg ikke hadde noen forhåpninger om å få se min far,
mor, mine brødre, søstre og venner igjen, ville mitt hjerte briste
spontant, og jeg ville gå ned i min grav. Forventningen om å få se
mine venner i oppstandelsens morgen gleder min sjel og får meg
til å tåle livets onder. Det er som om de legger ut på en lang reise,
og når de kommer tilbake, møter vi dem med større glede...

La meg få trøste Marcellus Bates [et medlem av Kirken som
hadde mistet sin hustru]. Du skal snart komme sammen med din
ledsager i en verden av herlighet, og det samme skal bror Barnes’
og alle de helliges venner som sørger. Dette har vært en advarse-
lens røst til oss om å være nøkterne og flittige så vi legger til side
all lystighet, forfengelighet og tåpelighet og er forberedt på å dø
i morgen.»4

Foreldre som mister barn, vil ta imot dem i
oppstandelsen akkurat slik de la dem ned.

I begravelsen til to år gamle Marian Lyon, sa profeten: «Atter
har advarselens røst latt seg høre i vår midte, hvilket viser hvor
usikkert et menneskeliv er, og i ledige stunder har jeg meditert
over emnet og spurt meg selv hva grunnen kan være til at barn,
uskyldige barn, blir tatt bort fra oss, og spesielt de som synes å
være de mest intelligente og interessante. Det som for meg synes
å være den sterkeste begrunnelse, er følgende: Denne verden er
en meget ugudelig verden, og den ... blir mer ugudelig og for-
dervet... Herren tar mange bort selv når de er spedbarn slik at de
kan slippe menneskets misunnelse samt denne verdens sorger
og ondskap, for de var altfor rene og skjønne til å leve her på jor-
den, og derfor har vi, hvis vi betrakter dette på riktig måte, grunn
til å fryde oss og ikke til å sørge når de blir befridd fra det onde,
for vi skal snart ha dem hos oss igjen...

... Den eneste forskjell mellom en som dør gammel og en som
dør ung, er at den ene lever lenger i himmelen og i evig lys og
herlighet enn den andre og blir befridd litt før fra denne elen-
dige og ugudelige verden. Men til tross for all denne herlighet
mister vi den et øyeblikk av syne og sørger over tapet, men vi
sørger ikke slik som de som er uten håp.»5
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Joseph Smith forkynte at små barn «må oppstå nøyaktig slik som de døde», og at

foreldre kan hilse sine barn med «den samme yndighet i den celestiale herlighet.»

«Man kan spørre seg: “Vil mødre få ha sine barn i evigheten?”
Ja! Ja! Mødre, dere kommer til å ha deres barn, for de vil få evig
liv. Deres gjeld er betalt.»6

«Barn ... må oppstå nøyaktig slik som de døde, og vi kan der
hilse våre yndige barn med den samme herlighet – den samme
yndighet i den celestiale herlighet.»7

President Joseph F. Smith, Kirkens sjette president, sa følgende:

«Joseph Smith ga oss den doktrine at det barn som nedlegges i
døden, vil fremkomme som barn i oppstandelsen, og idet han
pekte på det døde barns mor, sa han til henne: “Du skal ha den
glede, fryd og tilfredsstillelse å oppfostre ditt barn etter oppstan-
delsen, inntil det når sin ånds fulle skikkelse.” …

I 1854 møtte jeg min tante [Agnes Smith], min onkel Don Carlos
Smiths hustru, som var mor til den lille piken [Sophronia] som
Joseph Smith, profeten, snakket om da han fortalte moren at hun
skulle få den glede, fryd og tilfredsstillelse å oppfostre barnet etter
oppstandelsen, inntil det nådde åndens fulle størrelse, og at det
ville bli en mye større glede enn det var mulig for henne å oppleve
i jordelivet, ettersom hun ville være fri for jordelivets sorg, frykt og
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skavanker, og hun ville vite mer enn hun kunne vite i dette livet.
Jeg møtte denne enken, mor til dette barnet, og hun fortalte meg
om dette og bar vitnesbyrd for meg om at det var dette profeten
Joseph Smith sa da han talte i begravelsen til hennes lille datter.»8

Mary Isabella Horne og Leonora Cannon Taylor mistet begge

et lite barn. Søster Horne fortalte at profeten Joseph Smith ga de

to søstrene disse trøstende ordene: «Han fortalte oss at vi skulle
motta disse barna i oppstandelsens morgen, akkurat slik vi
hadde lagt dem ned, i renhet og uskyld, og at vi skulle nære dem
og ta oss av dem som deres mødre. Han sa at barn ville bli opp-
reist i oppstandelsen akkurat slik de ble lagt ned, og at de ville
tilegne seg all den intelligens som var nødvendig for å kunne
motta troner, fyrstedømmer og makter.»9

Selv om vi sørger når våre kjære dør, kan vi stole på
at «hele jordens Gud vil la rettferdigheten skje».

I begravelsen til den 24 år gamle Ephraim Marks, sa profeten:

«Dette er en meget høytidelig og trist stund. Jeg har aldri følt meg
mer alvorsstemt, og det minner meg om min eldste bror Alvins
død i New York, samt min yngste bror, Don Carlos Smith, som
døde i Nauvoo. Det har vært vanskelig for meg å leve på jorden
og se disse unge mennene, som vi har hentet trøst og støtte fra,
bli revet bort fra oss mens de ennå var i sin beste ungdom. Ja, jeg
har hatt store vanskeligheter med å forsone meg med dette. Av og
til har jeg tenkt at det ville ha vært lettere for meg å forsone meg
med at jeg selv var blitt tatt bort om det hadde vært Guds vilje.
Men likevel vet jeg at vi burde forholde oss tause, vite at det er av
Gud og forsone oss med hans vilje, for alt er riktig. Det vil bare
gå en kort stund før vi alle på samme måte vil bli kalt bort, og det
kan skje med meg så vel som med dere.»10

6. juni 1832 skrev Joseph Smith til Emma Smith: «Det var trist
å høre at Hyrum hadde mistet sitt lille barn. Jeg tror vi til en viss
grad kan føle med ham, men vi må alle forsone oss med vår lodd
i livet og si at Herrens vilje må skje.»11

20. januar 1840 skrev Joseph Smith til Emma Smith: «Jeg fikk
brev fra Hyrum, og det gjorde godt å få høre at min familie frem-
deles var i live. Mitt hjerte sørger imidlertid over dem som har
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blitt tatt fra oss, men ikke uten håp, for jeg skal se dem og være
sammen med dem igjen. Derfor kan vi forsone oss med Guds
handlemåte.»12

«Når det gjelder dødsfallene i Sion, sørger vi med dem som sør-
ger, men husk at hele jordens Gud vil la rettferdigheten skje».13

«Det har vært mange dødsfall, og dette gjør oss nedslått, men
vi kan ikke gjøre noe med det. Når Gud taler fra himmelen for å
kalle oss til seg, må vi underkaste oss hans befaling.»14

I begravelsen til James Adams, sa profeten: «Jeg traff ham før-
ste gang i Springfield [Illinois] på vei fra Missouri til Washington.
Da jeg var en fremmed, kontaktet han meg, tok meg med til sitt
hjem, oppmuntret og trøstet meg og ga meg penger. Han har
vært en meget god venn... Han har hatt åpenbaringer om sin
bortgang og har tatt fatt på et viktigere arbeide. Når menneskene
er beredt, er de bedre stillet om de får vandre hinsides. Bror
Adams er gått for å åpne døren enda mer for de døde. De rett-
ferdiges ånder blir opphøyet til et større og mer strålende arbeid,
og følgelig blir de velsignet når de vandrer til åndeverdenen.»15

Forslag til studium og undervisning

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

• Hva tenker eller føler du når du leser beretningene på
s. 169-71? Hvordan kan disse erfaringene ha påvirket måten
profeten Joseph underviste om døden og oppstandelsen på?

• Dette kapitlet inneholder taler Joseph Smith holdt til personer
som sørget over sine kjæres bortgang (s. 172). I disse talene ga
profeten «håp og fortrøstning» ved å forkynne evangeliets lære-
setninger og vise sine tilhørere hvordan disse læresetningene
skulle anvendes i praksis. Hvilke sannheter i evangeliet gir deg
trøst når du tenker på noen kjære som har gått bort eller snart
kan komme til å gå bort? Hvorfor er disse sannhetene viktige
for deg?

• Les rådene Joseph Smith ga da han talte om eldste Barnes’
dødsfall, herunder hans råd om «hvordan vi skal leve og hvor-
dan vi skal dø» (s. 173-74). Hva betyr dette rådet for deg?
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Tenk over hvordan ditt liv kan forandre seg om du husker på
hans råd.

• Gjennomgå profetens ord til foreldre som har mistet små barn
(s. 174-76). Hvordan kan disse læresetningene gi håp til sør-
gende foreldre?

• Studer Joseph Smiths råd om å forsone oss med Guds vilje når
våre kjære dør (s. 176-77). Hvordan kan vår beslutning om å
akseptere Guds vilje påvirke våre følelser? våre ord og hand-
linger? På hvilke måter kan vår beslutning hjelpe andre?

Aktuelle skriftsteder: Johannes 20:1-29; Mosiah 16:7-8; Alma
40:11–12; Moroni 8:11-20; L&p 42:45-46

Noter
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Grunnfest Sions sak

«Oppbyggingen av Sion er en sak som har interessert
Guds folk til alle tider. Det er et emne som profeter, 
prester og konger har dvelt ved med spesiell glede.»

Fra Joseph Smiths liv

I begynnelsen av juni 1831, bare noen uker etter at innsam-
lingen fra New York til Ohio var fullført, samlet de hellige seg i
Kirtland til en konferanse i Kirken. 7. juni, dagen etter at konfe-
ransen var slutt, mottok Joseph Smith en åpenbaring som vendte
medlemmenes tanker mot Sion: «Neste konferanse ... skal avhol-
des i Missouri, i det landområde jeg vil innvie til mitt folk» (L&p
52:2).

De hellige var meget interessert i å etablere Sion – en hellig by,
et fredelig tilfluktssted for de rettferdige som flyktet fra verdens
ugudelighet. For å forberede de hellige hadde Herren gjentatte
ganger befalt dem å «fremme og grunnfeste Sions sak» (L&p 6:6;
11:6; 12:6; se også 14:6). Nå skulle Kirkens ledere dra øyeblik-
kelig for å finne stedet hvor Sion skulle ligge. Joseph Smith,
Sidney Rigdon og andre tok 19. juni fatt på den 1500 km lange
reisen til Jackson County, Missouri. De reiste til vanns, med dili-
gence og mange kilometer til fots. Reisen var vanskelig og
anstrengende, men profeten følte Herrens beskyttelse og
omsorg: «Til tross for tidens fordervelse og avskyeligheter og den
onde ånd som virket mot oss på mange steder og blant forskjel-
lige mennesker på grunn av vår tro på Mormons bok, fortsatte
Herren likevel med sin årvåkne og kjærlige omsorg for oss dag
etter dag, og vi gjorde det til en regel at så sant det var mulig,
skulle vi lese et kapittel i Bibelen og be, og disse stundene med
gudsdyrkelse var oss til stor trøst.»1
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I 1833 utarbeidet Joseph Smith og Frederick G. Williams dette

kartet over byen Sion, som skulle bygges i Jackson County, Missouri.

De offentlige områdene i sentrum er omgitt av 4 ha store bykvartaler

med privattomter på 0,2 ha. Byen ble aldri bygget, men mange av planens

grunnelementer ble senere benyttet i de siste-dagers-helliges bosettinger.
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I midten av juli kom profeten til det vestlige Missouri, et vak-
kert område med bølgende, fruktbar prærie, som var full av blom-
ster. Som svar på hans bønn om å få vite Sions spesifikke belig-
genhet åpenbarte Herren der at «det sted som nå kalles
Independence, er stedets sentrum, og tempeltomten ligger på et
jordstykke mot vest ikke langt fra rådhuset» (L&p 57:3), og at det
skulle kjøpes landområder. 2. august møttes Joseph Smith og
andre for å ta fatt på byggingen av Sion. Profeten skrev: «Jeg hjalp
Colesville gren av Kirken med å legge den første tømmerstokken
til et hus som skulle være Sions grunnvoll i bykommunen Kaw, et
par mil vest for Independence. Stokken ble båret og lagt på plass
av tolv menn, til ære for Israels tolv stammer. Samtidig ble Sions
land innviet ved bønn av eldste Sidney Rigdon til de helliges inn-
samling. Det var en gledelig begivenhet for dem som var tilstede,
og vi fikk et lite gløtt inn i fremtiden, en tid som senere skal
utvikle seg til de trofastes tilfredshet.»2 Dagen etter innviet profe-
ten tempeltomten.

De hellige fra Colesville, New York, var blant de første med-
lemmene av Kirken som bosatte seg i Missouri. De hadde foretatt
den besværlige reisen fra New York til Kirtland, Ohio, men hadde
bodd i Ohio bare en kort tid før de ble befalt å reise til Missouri.
Polly Knight, et medlem av Colesville gren, reiste til Sions land,
bare for å dø der en uke senere. Selv om hun hadde sviktende
helse, var hun fast bestemt på å holde ut. Hennes sønn skrev:
«Hun sovnet stille inn, idet hun gledet seg over evangeliets nye
og evige pakt og priste Gud for at hun hadde fått se Sions land...
Bror Joseph Smith deltok i min mors begravelse og talte til oss på
en svært god og trøstende måte.»3 Selv om profeten snart vendte
tilbake til Kirtland og fortsatte å lede Kirken derfra frem til 1838,
fortsatte mange hellige å flytte til Missouri.

De hellige arbeidet flittig for å bygge opp Sion, men i slutten
av 1833 ble de drevet ut av sine hjem i Jackson County av en vold-
som forfølgelse, og de la drømmen om å etablere Sion og bygge
et tempel der bak seg. Gjennom profeten Joseph Smith åpen-
barte Herren at betingelsene for Sions forløsning i dette området
ennå ikke var tilstede og at etableringen av Sion må «[vente] en
liten stund» (L&p 105:9).
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Joseph Smiths læresetninger

Herren utpekte Jackson County, Missouri, som Sions land –
et sted hvor de hellige på Joseph Smiths tid skulle samles

og hvor den hellige byen Sion til slutt skulle bygges.

«I juni [1831] mottok jeg en befaling ved et himmelsk syn om
å reise til staten Missouris vestgrense for å finne det nøyaktige
sted som skulle være et sentrum for begynnelsen av innsamlingen
av dem som mottar fylden av det evige evangelium. Følgelig la jeg
ut på reisen sammen med noen av mine brødre, og etter en lang
og strevsom reise med meget savn og mange strabaser ankom vi
til Jackson County, Missouri. Etter at vi hadde tatt et overblikk
over stedet og hadde søkt flittig ved Guds hånd, åpenbarte han
seg for oss og viste meg og andre det nøyaktige sted han hadde
utpekt til å innlede innsamlingens verk og for å bygge opp en
“hellig by”, som skulle kalles Sion – Sion, fordi det er et rettfer-
dighetens sted, og alle som bygger der, skal tilbe den sanne og
levende Gud, og alle skal tro på én lære, nemlig vår Herre og
Frelser Jesu Kristi lære. “Dine vektere løfter røsten, de jubler alle
sammen. For like for sine øyne ser de at Herren vender tilbake til
Sion” [Jesaja 52:8].»4

Tidlig på 1830-tallet forsøkte de hellige å legge grunnvollen til

Sion i Jackson County, Missouri, slik Herren befalte, men de

klarte ikke å gjennomføre det fordi de ikke var tilstrekkelig

åndelig forberedt. Profeten Joseph Smith sa følgende om tiden

da Sion skulle bli etablert: «Ånden har aldri tilkjennegitt for meg
at Sion har mistet sitt krav på en celestial krone, selv om Herren
har latt henne lide på denne måten, rent bortsett fra de enkelt-
personer som måtte ha vandret i ulydighet og har sviktet den nye
pakt. Alle slike vil bli avslørt av sine gjerninger når tiden er inne.
Ut fra det jeg fikk vite av de bud jeg har mottatt, har jeg alltid for-
ventet at Sion ville bli hjemsøkt av noen plager. Men jeg vil gjerne
minne dere om et spesielt utsagn i et av dem hvor det heter at
etter stor trengsel kommer velsignelsene [se L&p 58:4]. På grunn
av dette, og på grunn av andre og dessuten på grunn av ett jeg
mottok nylig, vet jeg at Sion vil bli forløst i Herrens beleilige tid,
men hvor lenge hennes renselse, trengsler og plager vil vare, har
Herren holdt skjult for mine øyne, og når jeg spør ham om dette,
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lyder Herrens røst: Vær stille og vit at jeg er Gud! Alle som lider
for mitt navn, skal regjere sammen med meg, og den som gir sitt
liv for min skyld, skal finne det igjen... Måtte Gud gi at ingenting,
til tross for våre store trengsler og lidelser, må skille oss fra Kristi
kjærlighet [se Romerne 8:35-39].»5

Vi bygger opp Sions sak ved å bli et folk som er rene av
hjertet, og ved å arbeide flittig med ett hjerte og ett sinn.

«Oppbyggingen av Sion er en sak som har interessert Guds folk
til alle tider. Det er et emne som profeter, prester og konger har
dvelt ved med spesiell glede. Med fryd har de sett frem til den tid
vi lever i, oppildnet av en himmelsk og frydefull forventning har
de sunget, skrevet og profetert om denne vår tid. Men de døde
uten å få oppleve den. Vi er det begunstigede folk som Gud har
utvalgt til å frembringe de siste dagers herlighet. Det er gitt oss å
se, ta del i og bidra til å fremme de siste dagers herlighet.»6

«Ethvert sted hvor de hellige er samlet, er Sion, som ethvert rett-
ferdig menneske vil bygge opp som et tilfluktsted for sine barn.»7

«Her og der vil det finnes en [Sions] stav hvor de hellige kan
samles... Der vil deres barn bli velsignet, og der vil dere være midt
blant venner hvor dere kan bli velsignet. Evangeliets not samler
folk av alle slag.

... Å bygge opp Sion skulle være vårt største mål... Den tid kom-
mer snart da fred ikke vil bli å finne noe annet sted enn i Sion og
hennes staver.»8

«Når det gjelder å bygge opp Sion, må det gjøres ved råd fra
Jehova, ved åpenbaring fra himmelen.»9

«Hvis Sion ikke vil rense seg så hun for hans åsyn kan godkjen-
nes i alle ting, vil han oppsøke et annet folk, for hans verk vil gå
videre inntil Israel er samlet, og de som ikke vil lytte til hans røst,
må forvente å få føle hans vrede. La meg si til dere: Søk å rense
dere selv og også alle Sions innbyggere, for at ikke Herrens heftige
vrede skal opptennes. Omvend deg, omvend deg, er Herren røst
til Sion, og så merkelig det enn kan høres, er det likevel sant at
menneskeheten vil fortsette å rettferdiggjøre seg selv inntil alle
deres synder er blottlagt, deres karakter for alltid er ødelagt, og alt
de har gjemt i sine hjerter blir stilt til skue for menneskenes blikk.
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«Ethvert sted hvor de hellige er samlet, er Sion, som ethvert rettferdig

menneske vil bygge opp som et tilfluktsted for sine barn.»

Jeg sier dere (og det jeg sier til dere, sier jeg til alle): Lytt til Guds
advarende røst for at ikke Sion skal falle og Herren sverge i sin
vrede at Sions innbyggere ikke skal gå inn til hans hvile.»10

«Så lenge urettferdige handlinger blir begått i Kirken, kan den
ikke bli helliggjort, heller ikke kan Sion bli forløst.»11

«La alle arbeide for å forberede seg til vingården, avse litt tid
til å trøste dem som sørger, bringe legedom til sønderknuste
hjerter, få den frafalne tilbake, bringe tilbake dem som er kom-
met på avveier, atter innby til riket dem som er blitt utstøtt, ved
å oppmuntre dem til å arbeide mens det ennå er dag, gjøre rett-
ferdige gjerninger og med ett hjerte og ett sinn forberede seg på
å hjelpe til med å forløse Sion, dette gode løftets land hvor de
villige og lydige skal bli velsignet...

«[Vi] ber til vår himmelske Fader om at dere ofte må ta bøn-
nen til hjelp, at dere må være meget ydmyke, meget nestekjær-
lige og med flid, både åndelig og timelig, arbeide for Sions for-
løsning, slik at de rene av hjertet kan vende tilbake med evige
gledessanger for å bygge opp Sions øde steder og møte Herren
når han kommer i sin herlighet [se L&p 101:18].»12
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Sion, det nye Jerusalem, vil bli bygget
på det amerikanske kontinent.

10. trosartikkel: «Vi tror på Israels innsamling i bokstavlig for-
stand og på gjenopprettelsen av de ti stammer, at Sion (det nye
Jerusalem) vil bli bygget på det amerikanske kontinent.»13

«Byen Sion som David omtaler i Salmene 102, vil bli bygget på
det amerikanske fastland, og “Herrens forløste skal vende tilbake
og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres
hode” [Jesaja 35:10]. Deretter vil de bli reddet fra den susende
svepen som skal fare over landet. Men Juda skal finne redning i
Jerusalem. [Se Joel 3:5; Jesaja 26:20-21; Jeremia 31:12; Salmene
1:5; Esekiel 34:11-13.] Alt dette er vitnesbyrd om at Den gode
hyrde vil samle sine egne får og føre dem ut av alle nasjoner hvor
de er adspredt – på en dag med skyer og skodde – til Sion og til
Jerusalem.»14

«La meg først sitere fra en profeti av Enok om de siste dager:
“Rettferdighet vil jeg sende ned fra himmelen, og sannhet vil jeg
bringe frem fra jorden for å bære vitnesbyrd om min Enbårne,
hans oppstandelse fra de døde, [med dette forstår jeg det fysiske
legemes oppstandelse] ja, om alle menneskers oppstandelse, og
jeg vil la rettferdighet og sannhet fare frem over jorden likesom
en flom for å samle mine utvalgte fra jordens fire hjørner til et
sted som jeg skal berede, en hellig by, for at mitt folk kan binde
omkring sine lender og se frem til tiden for mitt komme, for der
skal mitt tabernakel være, og den skal kalles Sion, et nytt
Jerusalem” [Moses 7:62].

Dette sitatet forstår jeg slik at ... rettferdighet og sannhet skal
feie over jorden som en flodbølge. Og nå vil jeg spørre hvordan
rettferdighet og sannhet skal feie over jorden som en flodbølge?
La meg besvare det. Mennesker og engler skal samarbeide om å
gjennomføre dette store arbeide, og Sion, eller det nye Jerusalem,
skal være beredt til de utvalgte som skal samles fra jordens fire
hjørner og grunnlegge en hellig by, for Herrens tabernakel skal
være hos dem...

“Og se, dette folk vil jeg grunnfeste i dette land for å oppfylle
den pakt jeg inngikk med deres far Jakob, og det skal bli et nytt
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Jerusalem.” [3. Nephi 20:22.] Av Mormons bok ser vi helt klart
på hvilket kontinent og hvilket sted det nye Jerusalem skal ligge,
og det må tas opp i henhold til det syn Johannes hadde på øya
Patmos.

Mange vil være tilbøyelige til å si at dette nye Jerusalem som er
omtalt, er det Jerusalem som ble bygget av jødene på det østlige
kontinent. Men av Johannes’ åpenbaring 21:2 vil det fremgå at et
nytt Jerusalem skulle komme ned fra himmelen fra Gud, gjort i
stand som en brud som er pyntet for sin brudgom. Etter dette ble
Johannes åpenbareren ført bort i ånden til et stort og høyt fjell,
og han så den store og hellige by stige ned fra himmelen fra Gud.
Det er to byer som er omtalt her. Da det ikke er mulig å få med
alt på så begrenset plass som man har i et brev, vil jeg ganske kort
si at et nytt Jerusalem skal opprettes på dette kontinent, men at
Jerusalem også skal gjenoppbygges på det østlige kontinent [se
Ether 13:1-12]. “Se, Ether så Kristi dager, og han talte om et nytt
Jerusalem i dette land. Og han talte også om Israels hus og om
Jerusalem som Lehi skulle komme fra – etter at den var blitt øde-
lagt, skulle den bygges opp igjen, en hellig by for Herren. Derfor
kunne den ikke bli et nytt Jerusalem, for den hadde eksistert i
fordums tid.” [Ether 13:4-5.]»15

«Profetene har sagt om Sion i de siste dager: Libanons herlighet
skal komme til henne, både sypress og lønn og buksbom, for å
pryde det stedet der Hans helligdom er. Det sted hvor Hans føtter
står, vil han herliggjøre se [Jesaja 60:13]. Istedenfor kobber vil Han
gi gull, istedenfor jern vil Han gi sølv, istedenfor tre kobber og jern
istedenfor stein [se Jesaja 60:17]. Og der vil det bli holdt et gjes-
tebud med fete retter for de rettferdige” [se Jesaja 25:6]. Ja, når
Herrens prakt blir tilkjennegitt oss til beste for hans folk, vil men-
neskenes beregninger og tomme ære forsvinne, og vi skal utbryte:
“Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud frem.” [Salmene
50:2.]»16

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. vii-xii for ytterligere hjelp.
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• Legg merke til hvordan profeten Joseph Smith i dette kapitlet
bruker ordet Sion om bestemte steder og om Herrens folk.
Hvordan kan disse forskjellige bruksmåtene av ordet hjelpe
deg å forstå hva det vil si å bygge opp Sion? (Når du tenker på
eller drøfter dette spørsmålet, kan det være hensiktsmessig å
lese Lære og pakter 97:21.)

• I avsnittet som begynner nederst på s. 183, forteller Joseph
Smith om sitt ønske om å få vite når byen Sion skulle etable-
res i Jackson County, Missouri. Hva kan vi lære av Herrens svar
på Joseph Smiths bønner?

• Les det første hele avsnittet på s. 184, og nevn så noen steder
hvor de hellige samler seg. Hvordan kan vi bygge opp Sion på
disse stedene?

• Gjennomgå fjerde og femte hele avsnitt på s. 183, og tenk
over hvordan Kirkens staver gir sikkerhet og fred. På hvilke
måter har du blitt velsignet ved å være sammen med andre
medlemmer i din stav?

• På hvilke måter gjelder profetens råd om å bygge opp Sion i
våre hjem?

• Profeten Joseph sa at som et ledd i vår innsats for å bygge opp
Sion, må vi rense oss selv. Nevn noen måter vi kan følge dette
rådet på. (Du finner noen eksempler på s. 183-84.) Hvorfor
tror du hver enkelt må være ren før Sion kan bli forløst?

• Gjennomgå Joseph Smiths profetier om de to hellige byene
(s. 185-86). Hvilken rolle spiller vi i oppfyllelsen av disse pro-
fetiene?

Aktuelle skriftsteder: Johannes’ åpenbaring 21:1-27; L&p
45:65-71; 97:18-25; 103:1-7; Moses 7:16-21, 62-69
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Åpenbaring og den
levende profet

«Himmelens store regel er den at ingenting
noensinne skulle gjøres på jorden uten at Han åpenbarer

sine hemmeligheter for sine tjenere profetene.»

Fra Joseph Smiths liv

I Kirtland, Ohio, mottok profeten Joseph Smith en strøm av
åpenbaringer, og denne perioden har derfor stor betydning for
etableringen av læren og Kirkens styremåte. Når profeten mot-
tok disse åpenbaringene, var han ofte sammen med andre ledere
i Kirken, og noen skrev ned hans ord etter hvert som han mot-
tok dem fra Herren. Åpenbaringene kom ofte til ham som svar
på bønn. Parley P. Pratt, som senere ble medlem av De tolv, var
tilstede da profeten mottok åpenbaringen som nå finnes i Lære
og pakter 50. Eldste Pratt fortalte:

«Etter at vi hadde holdt bønn i oversettelsesrommet hans, dik-
terte han i vårt nærvær følgende åpenbaring. Setningene ble
uttalt langsomt og meget tydelig og med en pause mellom dem,
lang nok til at de kunne nedskrives for hånd av en vanlig skri-
ver... Han nølte aldri og trengte ikke å gjennomlese eller få opp-
lest det som var skrevet, for å holde flyten i det som kom.»1

Selv om noen åpenbaringer hadde blitt kopiert for hånd til
personlig bruk, var de ikke tilgjengelige for Kirkens medlem-
mer generelt. Joseph Smith visste at Guds åpenbaringer var så
viktige at de måtte bevares omhyggelig og gjøres tilgjengelige
for verden. I november 1831, på en spesiell konferanse i
Hiram, Ohio, bestemte profeten og andre ledere i Kirken seg
for å utgi et utvalg av åpenbaringene profeten hadde mottatt så
langt. Etter at denne beslutningen var tatt, mottok profeten en
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Når profeten Joseph Smith mottok åpenbaringer, var han 

ofte sammen med andre ledere i Kirken, og noen skrev ned 

hans ord etter hvert som han mottok dem fra Herren.
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guddommelig meddelelse som Herren kalte «mitt forord til
boken med mine bud» (L&p 1:6). Denne åpenbaringen, som
nå er Lære og pakter kapittel 1, tilkjennega at Herren god-
kjente at åpenbaringene skulle utgis og forklarte hans hensik-
ter med å gi dem. «Ransak disse bud,» erklærte Herren, «for de
er sanne og troverdige, og profetiene og løftene som er i dem,
skal alle bli oppfylt» (L&p 1:37). Etter å ha hørt åpenbaringen
opplest på konferansens andre dag, «reiste [profeten seg] og
uttrykte sine følelser og sin takknemlighet» for denne tilkjen-
negivelsen av Herrens bifall.2

Etter konferansen, fortalte profeten, «var jeg travelt opptatt
med å gjennomgå budene og avholde konferanser i nesten to
uker, for fra den første til den tolvte november avholdt vi fire spe-
sielle konferanser. Under siste konferanse ... stemte man for at
disse åpenbaringene var like verdifulle ... som all verdens timelige
rikdommer.» Konferansen fastslo også at åpenbaringene er
«Kirkens grunnvoll i disse siste dager og er til gagn for verden,
idet de viser at nøklene til mysteriene i vår Frelsers rike igjen er
betrodd mennesket, og at evighetens rikdommer ligger innenfor
de menneskers rekkevidde som er villige til å leve ved hvert ord
som utgår fra Guds munn».3

Håndskrevne kopier av åpenbaringene ble sendt til William W.
Phelps i Missouri for å bli utgitt som Budenes bok. Bror Phelps,
som hadde blitt befalt av Herren å dra til Missouri og bli Kirkens
boktrykker (se L&p 57:11), begynte snart å sette typene til
boken. 20. juli 1833 ødela imidlertid en mobb trykkpressen og
mesteparten av de trykte arkene. Noen av de løse arkene ble red-
det av Kirkens medlemmer og bundet inn enkeltvis, men boken
ble aldri utgitt offentlig. I 1835 ble åpenbaringene som var til-
tenkt Budenes bok, så vel som mange andre åpenbaringer, utgitt
i Kirtland som Lære og pakter. Med ytterligere åpenbaringer som
er lagt til etter 1835, står denne boken som et vitne om at Gud
taler i dag gjennom sin levende profet, Kirkens president, for at
hans kirke skal motta velsignelser og veiledning.
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Joseph Smiths læresetninger

Gud har alltid ledet sitt folk og sin
kirke gjennom åpenbaring.

9. trosartikkel: «Vi tror på alt som Gud har åpenbart, alt som
han nå åpenbarer, og vi tror at han fortsatt vil åpenbare mange
store og viktige ting angående Guds rike.»4

«Vi kan aldri forstå det som er av Gud og himmelen, uten ved
åpenbaring. Vi kan åndeliggjøre og gi uttrykk for meninger i all
evighet, men det gir oss ingen myndighet.»5

«Læren om åpenbaring overgår langt læren om ingen åpenba-
ring, for én sannhet åpenbart fra himmelen er like mye verd som
alle eksisterende sekters oppfatninger tilsammen.»6

«Ingen frelse kan finne sted uten åpenbaring, og uten den vil
det være nytteløst for noen å være en tjener... Ingen mann kan
bli Jesu Kristi tjener med mindre han har et vitnesbyrd om Jesus,
for det er dette som er profetiens ånd [se Johannes’ åpenbaring
19:10]. Hver gang frelse er blitt formidlet, har det skjedd ved vit-
nesbyrd. Mennesker i vår tid bærer vitnesbyrd om himmel og
helvete uten å ha sett noen av delene, og jeg våger å si at intet
menneske vet disse ting uten gjennom profetiens ånd.»7

«Jesus sier: “På denne klippe vil jeg bygge min menighet, og
dødsrikets porter skal ikke få makt over den.” [Matteus 16:18.]
Hvilken klippe? Åpenbaring.»8

«Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble grunnlagt på
direkte åpenbaring, slik Guds sanne kirke alltid har blitt ifølge
Skriftene (Amos 3:7 og Apostlenes gjerninger 1:2), og ved Guds
vilje og velsignelser har jeg vært et redskap i hans hånd, så langt,
til å fremme Sions sak.»9

Profeten talte på en konferanse i Kirken i april 1834:

«President Joseph Smith jr. leste det annet kapittel av Joels pro-
feti, ba og talte til konferansen som følger: ... “Vi er i en helt
annen situasjon enn noe folk som noen gang har levd her på jor-
den. Følgelig kan de åpenbaringene som tidligere er gitt, ikke
passe til våre forhold, for de ble gitt til et annet folk som levde
før oss. Men i de siste dager skulle Gud samle en levning som
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skulle sørge for utfrielse, både i Jerusalem og i Sion [se Joel 3:5].
Men hvis Gud ikke ga flere åpenbaringer, hvor skulle vi så finne
Sion og denne levningen? …’

Presidenten ga så en beretning om hvordan han mottok og
oversatte Mormons bok, om åpenbaringen om Arons preste-
dømme, Kirkens opprettelse i 1830, åpenbaringen om Det høye
prestedømme og utgytelsen av Den hellige ånds gave over
Kirken, og sa: “Tar du bort Mormons bok og åpenbaringene, hvor
er så vår religion? Vi har ingen.”»10

Kirkens president er utnevnt til å motta
åpenbaring fra Gud for Kirken. Den enkelte kan
motta åpenbaring for sitt eget ansvarsområde.

«Jesus ... satte i sin kirke først noen til apostler, for det annet
profeter, for at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjeneste-
gjerning osv. ... Himmelens store regel er den at ingenting noen-
sinne skulle gjøres på jorden uten at Han åpenbarer sine hemme-
ligheter for sine tjenere profetene, ifølge Amos 3:7.»11

I september 1830 flyttet Joseph og Emma Smith fra Harmony,

Pennsylvania, til Fayette, New York. Da de kom frem, oppdaget

de at noen hellige ble ført vill av påstander om falske åpenba-

ringer: «Til vår store sorg, ... fant vi snart ut at Satan hadde ligget
på lur for å bedra og søkt noen å fortære. Bror Hiram Page var i
besittelse av en viss sten, som han hadde benyttet til å motta visse
“åpenbaringer” angående Sions oppbyggelse, Kirkens orden osv.,
og alt sammen var fullstendig i strid med den orden som skulle
finnes i Guds hus, slik den er beskrevet i Det nye testamente, så
vel som i våre nyere åpenbaringer. Ettersom det var fastsatt et
konferansemøte til 26. september, fant jeg det klokest ikke å
gjøre stort mer enn å snakke med brødrene om emnet før konfe-
ransen. Men siden vi oppdaget at mange, særlig familien Whitmer
og Oliver Cowdery, hadde stor tro på de tingene som ble fremsatt
ved denne stenen, fant vi det best å adspørre Herren angående
en så viktig sak, og før konferansen begynte, mottok vi følgende:

«Åpenbaring til Oliver Cowdery, gitt i Fayette, New York, sep-
tember 1830.
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“... Se, sannelig, sannelig sier jeg deg, ingen skal utpekes til å
motta bud og åpenbaringer i denne kirke bortsett fra min tjener,
Joseph Smith jr., for han mottar dem likesom Moses. Og du skal
være lydig mot de ting som jeg skal gi til ham...

Og du skal ikke befale ham som er satt over deg og over
Kirken. For jeg har gitt ham nøklene til de mysterier og åpenba-
ringer som er forseglet inntil jeg utpeker en annen i hans sted...

Og videre skal du ta din bror, Hiram Page, og i enerom fortelle
ham at det han har skrevet fra denne stenen, ikke er av meg, og
at Satan har bedratt ham. For se, disse ting er ikke blitt gitt til
ham, ei heller skal noen i denne kirke bli gitt noe som strider mot
Kirkens pakter.

For alle ting må gjøres med orden og med felles samtykke i
kirken, ved troens bønn.” [L&p 28:2-3, 6-7, 11-13.] …

Omsider begynte konferansen. Den tidligere nevnte stenen ble
drøftet, og etter en grundig granskning ga bror Page, så vel som
hele Kirken som var tilstede, avkall på den nevnte stenen og alt
som var forbundet med den, til gjensidig tilfredsstillelse og glede
for alle.»12

«Presidentene, eller Det første presidentskap, leder Kirken, og
åpenbaringer om Guds sinn og vilje med Kirken skal komme
gjennom dette presidentskapet. Dette er himmelens orden og
en makt og rettighet dette [melkisedekske] prestedømme har.
Hver embetsmann i denne kirke har også rett til å motta åpen-
baringer med hensyn til sitt spesielle kall og sine spesielle plik-
ter i Kirken»13.

«Vi betrakter oss ikke som bundet til å motta åpenbaring fra
noen mann eller kvinne uten at vedkommende er lovlig kalt og
ordinert til denne myndighet og kan føre tilstrekkelig bevis for
det.

... Det er i strid med Guds orden at noen medlemmer av denne
kirke – eller hvem det ellers måtte være – mottar instruksjoner for
dem som har et høyere myndighetsområde enn de selv. Derfor vil
du forstå at det er høyst upassende å gi akt på hva de sier. Hvis
noen får se eller blir besøkt av et himmelsk sendebud, da skjer
dette for å gagne og opplyse vedkommende selv, for de prinsipper,
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den styreform og de læresetninger som er av fundamental betyd-
ning i Kirken, sorterer under rikets nøkler.»14

Kirkens president formidler Guds ord
til oss for vår tid og generasjon.

Heber C. Kimball sa følgende mens

han var rådgiver for president Brigham

Young: «Bror Joseph Smith sa mang en
gang til bror Brigham og meg selv, og til
andre, at han var Guds representant
blant oss, som skulle undervise og vei-
lede oss og irettesette de som gjorde
galt.»15

Wilford Woodruff, Kirkens fjerde pre-

sident, fortalte: «Jeg vil snakke om et
bestemt møte jeg deltok på i byen

Kirtland i min ungdom. På dette møtet ble det sagt ting ... i for-
bindelse med de levende orakler og med hensyn til Guds skrevne
ord... En ledende mann i Kirken reiste seg og talte om emnet og
sa: “Dere har Guds ord foran dere i Bibelen, Mormons bok og
Lære og pakter. Dere har Guds skrevne ord, og dere som gir
åpenbaringer, skulle gi åpenbaringer i tråd med disse bøkene,
ettersom det som er skrevet i disse bøkene, er Guds ord. Vi skulle
begrense oss til dem.”

Da han var ferdig, vendte bror Joseph seg til bror Brigham
Young og sa: “Bror Brigham, jeg vil at du skal gå på talerstolen og
fortelle oss om ditt syn på de levende orakler og Guds skrevne
ord.” Bror Brigham gikk opp på talerstolen, tok Bibelen og la den
ned. Han tok Mormons bok og la den ned, og han tok Lære og
pakter og la den ned foran seg og sa: “Der er Guds skrevne ord
til oss; det handler om Guds verk fra verdens begynnelse og nes-
ten til vår tid. Sammenlignet med [levende] orakler betyr disse
bøkene ingenting for meg. Disse bøkene formidler ikke Guds ord
direkte til oss i dag, slik som ordene til en profet eller en mann
som bærer det hellige prestedømme i vår egen tid og generasjon.
Jeg vil heller ha de levende orakler enn alt som er skrevet i
bøkene.” Det var hans syn på saken. Da han var ferdig, sa bror

Heber C. Kimball
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Joseph til forsamlingen: “Bror Brigham har fortalt dere Herrens
ord, og han har fortalt dere sannheten.”»16

Brigham Young, Kirkens annen president, fortalte: «For
mange år siden sa profeten Joseph at om folket ville ha mottatt
de åpenbaringene han var i besittelse av og handlet klokt i tråd
med dem, ifølge Herrens vilje, kunne de ha vært mange år lenger
fremme i sin evne til å handle og forstå enn de da var.»17

Vi oppholder Kirkens president og andre ledere i
Kirken ved å be for dem og gi akt på deres råd.

Joseph Smith skrev at det følgende fant sted under innvielsen

av Kirtland tempel, 27. mars 1836: «Jeg holdt så en kort tale og
ba de forskjellige quorumene og hele de helliges forsamling om
å anerkjenne Det første presidentskap som profeter og seere, og
å oppholde dem ved sine bønner. De inngikk alle pakt om å gjøre
det, ved å reise seg.

Jeg ba så quorumene og de helliges forsamling om å aner-
kjenne De tolv apostler, som var tilstede, som profeter, seere og
åpenbarere og spesielle vitner for alle jordens nasjoner, idet de
hadde rikets nøkler til å låse det opp eller få det til å bli gjort blant
dem, og oppholde dem ved sine bønner, noe de samtykket i ved
å reise seg.

Jeg ba så quorumene og de helliges forsamling om å aner-
kjenne De syttis presidenter ... og å oppholde dem ved sine bøn-
ner, noe de gjorde ved å reise seg...

Avstemningen var enstemmig i hvert tilfelle, og jeg profeterte
for alle at i den grad de ville oppholde disse mennene i deres
ulike stillinger, ... ville Herren velsigne dem, ja, i Jesu Kristi navn
skulle himmelens velsignelser være deres.»18

«I likhet med dem som holdt Moses’ hender oppe [se
2. Mosebok 17:8-13], la oss holde oppe hendene til dem som er
utnevnt til å lede rikets anliggender, slik at de kan bli styrket og
være i stand til å utføre sine store planer og være redskaper til å
utføre de siste dagers store verk.»19

«Hvis noen gjør noe bare fordi de blir rådet til å gjøre det, men
likevel surmuler hele tiden de gjør det, er det til ingen nytte for
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dem. De kunne like gjerne ha latt være å gjøre det. Det finnes
dem som hevder å være hellige som er tilbøyelige til å surmule og
finne feil når rettledning blir gitt som er i strid med deres syn, til
og med når de selv ber om rettledning, og i enda større grad når
rettledning gis uoppfordret og den ikke harmonerer med deres
oppfatning. Men, brødre, vi håper på noe bedre av de fleste av
dere. Vi regner med at dere ønsker rettledning fra tid til annen,
og at dere med et villig sinn vil rette dere etter dent, når som helst
dere mottar den fra riktig kilde.»20

Eliza R. Snow skrev: «[Joseph Smith] sa at om Gud hadde
utnevnt ham og utvalgt ham som et redskap til å lede Kirken, hvor-
for ikke la ham gjennomføre det? Hvorfor stå i veien når han er
utnevnt til å gjøre noe? Hvem kjenner Guds hensikter? Åpenbarer
han ikke ting annerledes enn vi forventer? [Profeten] sa at han sta-
dig reiste seg igjen, selv om alt tynget ham ned, sto i veien for ham
og motarbeidet ham. Men til tross for all denne motstanden, blir
det alltid bra til slutt...

Han irettesatte dem som var tilbøyelige til å finne feil ved
behandlingen av Kirkens anliggender, og sa at Gud hadde kalt
ham til å lede Kirken og at han ville lede den på riktig måte. De
som prøver å blande seg inn, vil bli gjort til skamme når deres
egen dårskap blir tilkjennegitt.»21

De som forkaster den levende profet, vil ikke få
fremgang og vil føre Guds straffedommer over seg.

«Til tross for at bokstavelig talt all kunnskap kommer fra Gud,
har likevel ikke alle trodd på den som åpenbaring når den har
blitt åpenbart...

Noah var et fullkomment menneske, og hans kunnskap eller
åpenbaring om det som skulle finne sted på jorden, gjorde ham
i stand til å forberede seg og redde seg selv og sin familie fra
flommens ødeleggelse. Denne kunnskapen, eller åpenbaringen,
... ble ikke trodd av jordens innbyggere. De visste at Adam var
det første mennesket, skapt i Guds bilde, at han var et godt men-
neske, at Enok vandret med Gud i 365 år og ble tatt opp til him-
melen uten å smake døden. Men de kunne ikke tåle den nye
åpenbaringen. Det gamle tror vi på fordi våre forfedre gjorde
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«Noah var et fullkomment menneske, og hans kunnskap eller åpenbaring om det

som skulle finne sted på jorden, ... ble ikke trodd av jordens innbyggere.»

det, men kom ikke med nye åpenbaringer. Og flommen feide
dem bort...

Det samme prinsippet ... ble tydelig tilkjennegitt blant jødene
da Frelseren kom i kjødet. [De] skrøt av de gamle åpenbaringene,
pyntet de dødes graver, betalte tiende av mynte og anis, holdt
lange bønner for å vise seg frem og krysset sjø og land for å få kon-
vertitter, men når nye åpenbaringer kom rett fra munnen til selve
den store Jeg er, tålte de det ikke – det ble for mye for dem. Det
viste hvor fordervet den generasjonen var, i likhet med andre før
dem, og de ropte: Bort med ham, korsfest ham! …

Atter en gang ble samme fremgangsmåte og språk benyttet da
Mormons bok kom til denne generasjon. Den gamle åpenba-
ringen, de gamle patriarkene, pilegrimene og apostlene, var vel-
signet. Vi tror på dem, men de nye kan vi ikke tåle.»22

«Verden har alltid forvekslet falske profeter med de sanne, og
de som ble sendt av Gud, anså de for å være falske profeter, og
derfor drepte, stenet, straffet og fengslet de de sanne profetene,
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som måtte skjule seg “i ødemarker og fjelltrakter, og holdt til i
grotter og jordhuler” [se Hebreerne 11:38], og selv om de var
jordens aller mest hederlige mennesker, ble de kastet ut av deres
samfunn som landstrykere, mens de vernet om, hedret og støt-
tet kjeltringer, omstreifere, hyklere, bedragere og de tarveligste
mennesker.»23

«Jeg har ikke den fjerneste anelse om Kristus kommer til jor-
den for å forkynne så krasse ting som han forkynte for jødene,
men denne generasjon ville forkaste ham fordi han var så krass...
Mange mennesker vil si: “Jeg vil aldri svikte deg, men vil alltid stå
ved din side.” Men i samme øyeblikk som du underviser dem om
noen av rikets mysterier, som er holdt tilbake i himlene for å bli
åpenbart for menneskenes barn når de er beredt for dem, da er
de de første til å stene deg og slå deg ihjel. Det var dette samme
prinsippet som korsfestet den Herre Jesus Kristus, og som vil få
menneskene til å drepe profetene i denne generasjon.

Mange ting er [uforklarlige] for menneskenes barn i de siste
dager, for eksempel at Gud skulle oppvekke de døde. [De glem-
mer] at ting har vært skjult fra før verdens grunnvoll ble lagt,
som skal åpenbares for spedbarn i de siste dager.

Det finnes en hel del kloke menn og kvinner også i vår midte
som er altfor kloke til å bli undervist. Derfor må de dø i sin uvi-
tenhet, og i oppstandelsen vil de oppdage at de har tatt feil.
Mange forsegler himmelens dør ved å si: Så langt kan Gud åpen-
bare, og jeg skal tro på det...

Det har alltid vært slik at når en mann med prestedømmet ble
utsendt av Gud og begynte å forkynne evangeliets fylde, da ble
han kastet ut av sine venner, som er rede til å slakte ham hvis han
lærer dem noe som de anser for å være galt. Og på grunn av
dette prinsippet ble Jesus korsfestet.»24

«Ve, ve over det menneske eller den gruppe av mennesker
som løfter sin hånd mot Gud og hans vitner i disse siste dager,
for de skal nesten bedra selv de utvalgte!

... Når en mann går omkring og profeterer og befaler men-
neskene å adlyde hans læresetninger, da må han enten være en
ekte eller en falsk profet. Falske profeter oppstår alltid for å gå
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imot ekte profeter, og de profeterer så nær opp til sannheten at
de nesten bedrar selv de utvalgte.»25

«Fordi de har forkastet Jesu Kristi evangelium og de profeter
som Gud har sendt, har Guds straffedommer hvilt over mennes-
ker, byer og nasjoner i verdens forskjellige tidsaldre, slik tilfellet
var med byene Sodoma og Gomorra, som ble utslettet fordi de
forkastet profetene.»26

William P. McIntire fortalte: «[Joseph Smith] profeterte at alle
som tok lett på åpenbaringene som var gitt, og på ham og hans
ord, snart ville måtte gråte og jamre seg ... og si: Om vi bare
hadde gitt akt på Guds ord og åpenbaringene han har gitt oss.»27

Forslag til studium og undervisning

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

• Gjennomgå beretningen på s. 191, og legg merke til hva de
tidlige medlemmene av Kirken mente om åpenbaringene som
ble mottatt gjennom Joseph Smith. Hva mener du om Lære og
pakter?

• Les fjerde avsnitt på s. 192. Hvorfor tror du «ingen frelse kan
finne sted uten åpenbaring»?

• Gjennomgå s. 193-94. Hvorfor tror du folk noen ganger lar seg
lure, slik vi ser i historien om Hiram Page? Hvordan kan vi
unngå å bli bedratt av falske profeter eller falske læresetninger?

• Gjennomgå de to siste avsnittene på s. 194 og avsnittet som
fortsetter på s. 195. Hvilken fordel er det for oss at det bare er
én mann som kan motta åpenbaringer for hele Kirken? Hvilke
erfaringer har du hvor Herren har gitt deg veiledning i dine
spesifikke ansvarsoppgaver?

• På s. 195-96 kan du lese hva Joseph Smith og Brigham Young
svarte da en mann sa at vi skulle begrense oss til de åpenba-
ringene som er nedtegnet i Skriftene. Hva ville ha manglet i
ditt liv om du begrenset deg til standardverkene, uten å høre
den levende profets ord? Hva kan vi gjøre for å følge Brigham
Youngs rettledning?



K A P I T T E L  1 6

201

• Hva kan vi gjøre for å oppholde Kirkens president og andre
ledere i Kirken? (Du finner noen eksempler på s. 196-97.)
Hvilken rettledning ga Kirkens president på den siste general-
konferansen? På hvilke måter har du blitt velsignet ved å følge
profeten og andre ledere i Kirken?

• På hvilke måter forkaster folk Guds profeter? (Du finner noen
eksempler på s. 199-201.) Hva er noen mulige konsekvenser av
å velge å ikke følge rettledningen fra dem Herren har utvalgt til
å lede sin kirke?

Aktuelle skriftsteder: Ordspråkene 29:18; Jakobs bok 4:8;
3. Nephi 28:34; Mormon 9:7-9; L&p 21:1-6

Noter

1. Parley P. Pratt, Autobiography of
Parley P. Pratt, red. Parley P. Pratt jr.
(1938), s. 62; tegnsetning moderni-
sert; avsnittinndeling endret.

2. Oppføringen for 2. nov. 1831 i «The
Conference Minutes and Record
Book of Christ’s Church of Latter
Day Saints 1838-39; 1844», s. 16,
referert av John Whitmer, Kirkens
arkiver, Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige, Salt Lake City, Utah.
Denne boken inneholder oppteg-
nelser fra 1830 til 1844.

3. History of the Church, 1:235; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok A-1, s. 172-73, Kirkens arkiver.

4. 9. trosartikkel.
5. History of the Church, 5:344; fra en

tale holdt av Joseph Smith 8. april
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards og William Clayton.

6. History of the Church, 6:252; fra en
tale holdt av Joseph Smith 10. mars
1844, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff.

7. History of the Church, 3:389-90; fra
en tale holdt av Joseph Smith ca. juli
1839, i Commerce, Illinois; referert
av Willard Richards.

8. History of the Church, 5:258; fra en
tale holdt av Joseph Smith 22. jan.
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff.

9. History of the Church, 6:9; fra Joseph
Smith, «Latter Day Saints», i I. Daniel

Rupp, red., He Pasa Ekklesia [The
Whole Church]: En original historie
om de religiøse trossamfunnene som
fantes i USA (1844], s. 404.

10. History of the Church, 2:52; tegnset-
ning modernisert; avsnittinndeling
endret; fra møtenotatene fra en kon-
feranse i Kirken holdt 21. april 1834,
i Norton, Ohio, referert av Oliver
Cowdery.

11. «Baptism», en lederartikkel i Times
and Seasons, 1. sept. 1842, s. 905;
grammatikk modernisert, Joseph
Smith var tidsskriftets redaktør.

12. History of the Church, 1:109-11, 115;
avsnittinndeling endret; fra «History
of the Church» (manuskript), bok A-1,
s. 53-55, 58, Kirkens arkiver; datoen
for Joseph og Emmas ankomst til
Fayette er feilaktig angitt som august
1830 i History of the Church.

13. History of the Church, 2:477; fra en
tale holdt av Joseph Smith 6. april
1837, i Kirtland, Ohio; referert av
Messenger and Advocate, april 1837,
s. 487.

14. History of the Church, 1:338; fra et
brev fra Joseph Smith og Frederick
G. Williams til John S. Carter,
13. april 1833, Kirtland, Ohio.

15. Heber C. Kimball, Deseret News,
5. nov. 1856, s. 274.

16. Wilford Woodruff, i Conference
Report, okt. 1897, s. 22-23; tegnset-
ning modernisert; avsnittinndeling
endret.
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17. Brigham Young, Deseret News,
9. des. 1857, s. 316.

18. History of the Church, 2:417-18; fra
en oppføring i Joseph Smiths dagbok
for 27. mars 1836, Kirtland, Ohio; se
også Messenger and Advocate, mars
1836, s. 277.

19. History of the Church, 4:186; fra et
brev fra Joseph Smith og hans rådgi-
vere i Det første presidentskap til de
hellige, sept. 1840, Nauvoo, Illinois,
utgitt i Times and Seasons, okt. 1840,
s. 178.

20. History of the Church, 4:45, fotnote;
fra et brev fra Det første president-
skap og høyrådet til de hellige vest
for Kirtland, Ohio, 8. des. 1839,
Commerce, Illinois, utgitt i Times
and Seasons, des. 1839, s. 29.

21. History of the Church, 4:603-4; fra
en tale holdt av Joseph Smith 28.
april 1842, i Nauvoo, Illinois; refe-
rert av Eliza R. Snow; se også tilleg-
get, s. 562, punkt 3.

22. «Knowledge Is Power», en lederartik-
kel i Times and Seasons, 15. aug
1842, s. 889-90; staving, tegnsetning
og grammatikk modernisert, kursiv

fjernet; Joseph Smith var tidsskriftets
redaktør.

23. History of the Church, 4:574; tegn-
setning modernisert; fra «Try the
Spirits», en lederartikkel i Times and
Seasons, 1. april 1842, s. 744; Joseph
Smith var tidsskriftets redaktør.

24. History of the Church, 5:423-25;
tegnsetning modernisert; avsnittinde-
ling endret; fra en tale holdt av
Joseph Smith 11. juni 1843, i
Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff og Willard Richards; se
også tillegget, s. 562, punkt 3.

25. History of the Church, 6:364; fra en
tale holdt av Joseph Smith 12. mai
1844 i Nauvoo, Illinois; referert av
Thomas Bullock.

26. History of the Church, 5:256-57;
fra en tale holdt av Joseph Smith
22. jan. 1843, i Nauvoo, Illinois;
referert av Wilford Woodruff.

27. William P. McIntire, som refererte fra
en tale holdt av Joseph Smith tidlig
i 1841, i Nauvoo, Illinois; William
Patterson McIntires notatbok
1840-45, Kirkens arkiver.



Den store frelsesplanen

«Den store frelsesplanen er et emne vi burde vie
hele vår oppmerksomhet, og burde betraktes som en

av himmelens beste gaver til menneskeheten.»

Fra Joseph Smiths liv

I september 1831 flyttet profeten Joseph Smith og hans familie
til Hiram, Ohio, fem mil sydøst for Kirtland, hvor de bodde i
rundt et år i hjemmet til John og Alice (også kjent som Elsa)
Johnson. I dette hjemmet gjorde profeten mye av arbeidet med
Joseph Smiths oversettelse av Bibelen.

Dette viktige arbeidet, som profeten kalte «en gren av mitt
kall»1, er et betydelig bidrag til vår forståelse av frelsesplanen.
Profeten begynte på dette arbeidet i juni 1830, da Herren befalte
ham å begynne på en inspirert revisjon av kong Jakobs versjon
av Bibelen. Profeten hadde lenge visst at Bibelen ikke alltid var
tydelig rundt noen viktige emner. Han hadde merket seg at
Moroni siterte noen bibelvers for ham «litt forskjellig fra ordly-
den i våre bibler» (Joseph Smith – Historie 1:36). Mens han over-
satte 1. Nephi 13:23-29, fikk han vite at mange «deler som er
klare og meget verdifulle» hadde blitt fjernet fra Bibelen, her-
under «mange av Herrens pakter» (1. Nephi 13:26).

Profeten sa senere: «Jeg tror på Bibelen slik den var da den kom
fra originalforfatternes hånd. Uvitende oversettere, skjødesløse
avskrivere eller renkefulle og fordervede prester har begått mange
feil... Se på [Hebreerne 6:1] for motsigelser: “La oss derfor gå forbi
barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne.”
Hvis en mann går forbi lærdommen om Kristus, hvordan kan han
bli frelst i prinsippene? Dette er en motsigelse. Jeg tror det ikke.
Jeg vil gjengi det slik det skulle lyde: “La oss derfor ikke gå forbi
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«Og Gud Herren talte til Moses og sa: ... For se, dette er min gjerning og

min herlighet – å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv.»
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barnelærdommen om Kristus, men la oss gå videre mot det full-
komne.”»2

Ifølge Åndens veiledning brukte Joseph ca. tre år på å gå
gjennom Bibelen, idet han gjorde tusenvis av rettelser i teksten
og gjenga informasjon som var gått tapt. Denne gjengitte infor-
masjonen kaster strålende lys over mange læresetninger som ikke
er tydelig fremlagt i Bibelen slik den finnes i dag. Disse inspirerte
revisjonene av Bibelens tekst er kjent som Joseph Smiths over-
settelse av Bibelen. Hundrevis av vers fra Joseph Smiths overset-
telse er nå tatt med i Kirkens utgivelse av kong Jakobs versjon av
Bibelen.

Profetens oversettelse av Bibelen var en viktig del av hans
egen åndelige utvikling og den pågående gjengivelsen av evan-
geliets sannheter. Mens han reviderte Det gamle og Det nye tes-
tamente, mottok han ofte åpenbaringer som klargjorde eller
føyde noe til bibelversene. På denne måten mottok profeten
mange læresetninger av Herren, blant annet de som nå finnes i
Lære og pakter 74, 76, 77, 86 og 91, og i deler av mange andre
kapitler i Lære og pakter.

Da profeten begynte på sin oversettelse av Bibelen i juni
1830, åpenbarte Herren til ham en omfattende del av Mose
skrifter. Dette ble senere kapittel 1 i Mose bok i Den kostelige
perle. Det er en nedtegnelse av et syn hvor Moses så og samtalte
med Gud – et syn som var så bemerkelsesverdig at Joseph Smith
kalte det «en dyrebar godbit» og «en kilde til styrke»3. I dette
synet lærte Gud Moses det grunnleggende prinsippet i den
store frelsesplanen:

«Og Gud Herren talte til Moses og sa: ... For se, dette er min
gjerning og min herlighet – å tilveiebringe mennesket udødelig-
het og evig liv» (Moses 1:37, 39).

Læresetningene, ordinansene og løftene som utgjør frelses-
planen, ble åpenbart til jorden i disse siste dager gjennom pro-
feten Joseph Smith. Som en som klart forsto viktigheten av
denne planen, erklærte profeten: «Den store frelsesplanen er et
emne vi burde vie hele vår oppmerksomhet, og burde betraktes
som en av himmelens beste gaver til menneskeheten.»4
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Joseph Smiths læresetninger

I foruttilværelsen ble Jesus Kristus utvalgt til å være
Frelseren, og vi valgte å godta frelsesplanen.

«Ved den første organisering i himmelen var vi alle tilstede og
så at Frelseren ble utpekt og utvalgt, vi så at frelsesplanen ble frem-
lagt, og vi godkjente den.»5

«Herren [er] prest til evig tid etter Melkisedeks orden og er
Guds salvede Sønn, fra før verdens grunnvoll ble lagt [se Salmene
110:4].»6

«Jesu Kristi frelse ble utarbeidet for alle mennesker for å seire
over djevelen... Alle må lide inntil de adlyder Kristus selv.

Striden i himmelen var som følger: Jesus sa at enkelte sjeler
ikke ville bli frelst, mens djevelen sa han kunne frelse dem alle
og la sine planer frem for det store råd, som stemte til fordel for
Jesus Kristus. Og derfor gjorde djevelen opprør mot Gud og ble
kastet ned sammen med alle som støttet ham.»7

Vi er evige personer. Vi kan gå i retning av
opphøyelse hvis vi adlyder Guds lover.

Profeten Joseph Smith mottok følgende åpenbaring fra Herren

i mai 1833, som senere ble tatt med i Lære og pakter 93:29:

«Mennesket var også i begynnelsen hos Gud. Intelligens, eller

sannhetens lys, ble ikke skapt eller dannet, og kan heller ikke bli

det.» I april 1844 sa profeten: «Det er et annet emne jeg har lyst
til å dvele litt ved, et emne som tar sikte på å opphøye mennes-
ket... Det er forbundet med emnet de dødes oppstandelse – nem-
lig sjelen – menneskesinnet – den udødelige ånd. Hvor kom den
fra? Alle lærde menn og teologer sier at Gud skapte den i begyn-
nelsen, men det er ikke riktig, for etter mitt skjønn blir mennes-
ket forringet ved en slik tanke. Jeg tror ikke på denne læren, jeg
vet bedre. Hør på dette, alle verdens ender, for Gud har sagt meg
det, og selv om dere ikke tror meg, vil sannheten likevel ikke være
virkningsløs...

Jeg snakker her om menneskeåndens udødelighet. Er det logisk
å si at åndenes intelligens er udødelig, og at den likevel hadde en
begynnelse? Åndenes intelligens hadde ingen begynnelse og vil
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heller ikke ha noen ende. Det er god logikk. Det som har en
begynnelse, kan ha en ende. Aldri har det vært et tidspunkt hvor
det ikke fantes ånder...

Jeg tar denne ringen av min finger og sammenligner den med
menneskesinnet – den delen som er udødelig, fordi den ikke har
noen begynnelse. La oss tenke oss at vi deler den i to, da har den
både en begynnelse og en ende, men føy den sammen igjen, og
den fortsetter et evig kretsløp. Slik er det også med menneskets
ånd. Hvis den hadde en begynnelse, ville den like sikkert som
Herren lever, også ha en ende. Alle dårer, lærde og vise menn fra
skapelsens begynnelse av som sier at menneskets ånd hadde en
begynnelse, beviser at den må ha en ende, og hvis denne lære er
sann, så vil læren om tilintetgjørelse også være sann. Men hvis jeg
har rett, kan jeg med frimodighet forkynne fra hustakene at Gud
aldri i hele tatt har hatt makt til å skape menneskets ånd. Gud selv
kunne ikke skape seg selv.

Intelligens er evig og eksisterer etter et selveksisterende prin-
sipp. Den er en ånd fra evighet til evighet, og den er ikke skapt.
Alle sinn og ånder som Gud noensinne har sendt til verden, kan
forøkes.

De første prinsippene angående mennesket er selveksiste-
rende med Gud. Gud selv, som oppdaget at han befant seg i en
herlighet midt iblant ånder, innså – fordi han var mer intelligent
– nødvendigheten av å innstifte lover hvorved det også kunne bli
de øvrige forunt å gå fremad slik han selv hadde gjort. Det for-
holdet vi har til Gud, gjør det mulig for oss å øke vår kunnskap.
Han har makt til å innstifte lover for å instruere de svakere intel-
ligensene, slik at de kan bli opphøyet sammen med ham, slik at
de kan få den ene herligheten etter den andre samt all den kunn-
skap, makt, herlighet og intelligens som er nødvendig for å frelse
dem i åndeverdenen.»8

«Vi mener at Gud har skapt mennesket med et sinn som er i
stand til å bli undervist, og med evner som kan utvikles i forhold
til den flid og oppmerksomhet som ofres på det lys som formid-
les fra himmelen til intellektet. Desto nærmere et menneske kom-
mer fullkommenhet, desto klarere vil vedkommende se, og desto
større blir gleden, inntil han har overvunnet ondskapen i sitt liv
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og ikke har den minste lyst til å begå synd og, i likhet med de tro-
faste i fordums tid, når frem til det stadium i troen hvor han blir
innhyllet i sin Skapers makt og herlighet og blir tatt opp for å bo
sammen med ham. Men vi mener at dette er et stadium som intet
menneske noensinne har nådd frem til på et øyeblikk.»9

Vi kom til jorden for å få et legeme, 
for å tilegne oss kunnskap og for å seire ved tro.

«Alle mennesker vet at de må dø. Derfor er det viktig at vi for-
står hvorfor vi er utsatt for livets omskiftelser, og for død, og for-
står hvilke planer og hensikter Gud har hatt med å la oss komme
inn i verden, at vi lider her og at vi vandrer hinsides. Hva er hen-
sikten med at vi kommer inn i dette liv, og at vi deretter dør og
forsvinner for ikke mer å være her? Det er bare rimelig å tro at
Gud ville åpenbare noe om dette spørsmålet, og det er et emne
som vi burde studere mer enn noe annet. Vi burde studere det
dag og natt, for verden er uvitende om sin sanne tilstand og sitt
riktige forhold [til Gud].»10

«Guds plan før verdens grunnleggelse var at vi skulle få taber-
nakler [legemer], at vi gjennom trofasthet skulle seire og derved
oppnå en oppstandelse fra de døde, og på denne måten oppnå
herlighet, heder, makt og herredømme.»11

«Vi kom til denne jord for å få et legeme som vi kunne pre-
sentere rent for Gud i det celestiale rike. Det store prinsipp når
det gjelder lykke, består i å ha et legeme. Djevelen har ikke noe
legeme, og dette er hans straff. Han er glad når han kan innta
menneskets tabernakel, og da han ble drevet ut av Frelseren, ba
han om å få dra inn i svinehjorden, hvilket viser at han foretrek-
ker et svins legeme fremfor å ikke ha noe legeme. Alle skap-
ninger som har legemer, har makt over dem som ikke har noe.»12

«Frelse betyr at et menneske blir reddet fra alle sine fiender,
for inntil et menneske kan seire over døden, er det ikke frelst...

Åndene i den evige verden er likedan som åndene i denne ver-
den. Når de har kommet inn i denne verden og mottatt legemer,
har dødd og oppstått og mottatt herliggjorte legemer, da vil de ha
herredømme over de åndene som ikke mottok noe legeme eller
ikke holdt sin første prøvestand, slik tilfellet var med djevelen.
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«Guds plan før verdens grunnleggelse var at vi skulle få

tabernakler [legemer], at vi gjennom trofasthet skulle seire.»

Djevelens straff besto i at han ikke skulle få en bolig slik som
menneskene.»13

«Kunnskapens prinsipp er frelsens prinsipp. Dette prinsippet
kan forstås av den trofaste og flittige, og enhver som ikke skaffer
seg tilstrekkelig kunnskap til å bli frelst, vil bli fordømt. Frelsens
prinsipp blir gitt oss gjennom kunnskap om Jesus Kristus.

Frelse er hverken mer eller mindre enn at vi seirer over alle
våre fiender og legger dem under våre føtter. Og når vi har makt
til å legge alle fiender under våre føtter i denne verden, og har
kunnskap til å seire over alle onde ånder i den kommende ver-
den, da er vi frelst, slik tilfellet var med Jesus, som skulle regjere
inntil han hadde lagt alle fiender under sine føtter, og den siste
fienden var døden [se 1. Korinterbrev 15:25-26].

Her har vi kanskje prinsipper som få har tenkt over. Intet men-
neske kan få del i frelsen med mindre han har et legeme.

I den verden vi lever i, er det imidlertid naturlig for mennes-
kene å være egoistiske og, ærgjerrige og streve for å overgå hver-
andre, men likevel finnes det dem som er villige til å bygge opp
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både andre og seg selv. I det neste liv vil det derfor finnes en rekke
forskjellige ånder. Noen forsøker å overgå andre, og det var den
situasjonen Lucifer var kommet i da han falt. Han søkte etter noe
som var ulovlig, følgelig ble han kastet ned, og det sies at han dro
mange med seg. Hans store avstraffelse består i at han aldri vil få
et legeme. Dette er hans straff.»14

Gud har gitt oss handlefrihet og evnen
til å velge godt fremfor ondt.

«Hvis menneskene ønsker å bli frelst, må de, før de forlater
denne verden, innordne seg under bestemte regler og prinsip-
per som ble fastsatt ved en uforanderlig forordning før verden
ble til... Den måten de åndelige og himmelske verdener og ånde-
lige og himmelske skapninger ble organisert på, var i overens-
stemmelse med den mest fullkomne orden og harmoni. Deres
grenser og begrensninger ble ugjenkallelig fastsatt, ble frivillig
godkjent av dem selv i deres himmelske tilstand, og ble også
godkjent av våre første foreldre på jorden. Det er derfor det er
viktig at alle mennesker på jorden som forventer evig liv, tar imot
og godkjenner den evige sannhets prinsipper.»15

«Alle mennesker har krav på sin handlefrihet, for slik har Gud
foreskrevet det. Han har gitt menneskene handlefrihet og gitt
dem evnen til å velge godt eller ondt, til å søke etter det som er
godt ved å følge hellighetens kurs i dette livet, hvilket gir fred i
sinnet og glede i Den hellige ånd her og en fylde av glede og
lykke ved hans høyre hånd heretter, eller til å følge en ond kurs,
fortsette i synd og opprør mot Gud, og derved bringe fordøm-
melse over sin sjel i denne verden og evig tap i neste verden.»16

«Satan kan ikke forføre oss med sine fristelser med mindre vi
i vårt hjerte samtykker og gir etter. Vi er skapt slik at vi kan mot-
stå djevelen. Var det ikke slik, ville vi ikke hatt handlefrihet.»17

«Djevelen har ingen makt over oss med mindre vi gir ham til-
latelse. I det øyeblikk vi går imot noe som kommer fra Gud, får
djevelen makt.»18

16. mai 1841 talte profeten til de hellige: «President Joseph
Smith ... sa at Satan vanligvis ble klandret for alt det onde vi
gjorde, men hvis han var årsak til all vår ugudelighet, da kunne
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menneskene ikke bli fordømt. Djevelen kan ikke tvinge mennes-
kene til å gjøre ondt, alt er frivillig. De som motsetter seg Guds
ånd, vil sannsynligvis bli ledet inn i fristelse, og da trekker him-
lene seg tilbake fra den som nekter å bli delaktig i en slik stor
herlighet. Gud vil ikke gjøre bruk av noen tvangsmidler, djevelen
kan ikke gjøre det, og de ideer mange forfekter [om disse
emner], er absurde.»19

Eliza R. Snow skrev: «[Joseph Smith] sa at han ikke brydde seg
om hvor fort vi beveget oss på dydens sti. Motstå det onde, så er
det ingen fare. Gud, mennesker og engler vil ikke fordømme
noen som motstår alt som er ondt, og djevler er ikke i stand til
det. Djevelen kunne like gjerne prøve å avsette Jehova fra sin
trone, som å overvinne en uskyldig sjel som motstår alt som er
ondt.»20

Forslag til studium og undervisning

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

• Nevn noen spesifikke sannheter om frelsesplanen og
meningen med livet som vi kjenner til på grunn av åpenba-
ringene som ble gitt til profeten Joseph Smith. Hvordan har
disse sannhetene hjulpet deg?

• Joseph Smith sa at frelsesplanen er «et emne som vi burde
studere mer enn noe annet» (s. 208) og «et emne vi burde vie
hele vår oppmerksomhet» (s. 205). På hvilke måter kan vi stu-
dere frelsesplanen? Hva kan vi gjøre for å vie frelsesplanen
hele vår oppmerksomhet i hverdagen? Hvordan kan vi under-
vise andre om frelsesplanen?

• Gjennomgå Joseph Smiths læresetninger om rådet i himmelen
og vår evige natur (s. 206-08). Hvordan kan en kunnskap om
disse læresetningene være en velsignelse for deg i ditt liv på
jorden?

• Profeten Joseph vitnet og sa: «Alle sinn og ånder som Gud
noensinne har sendt til verden, kan forøkes» (s. 207). Hva tror
du dette betyr? Hvordan kan denne sannheten påvirke måten
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du møter utfordringer på? din oppfatning av din egen verdi og
dine evner? måten du behandler andre på?

• Les avsnittet som begynner nederst på s. 207. Grunn på de
velsignelsene vi mottar når vi vier «flid og oppmerksomhet ...
[til] det lys som formidles fra himmelen».

• Gjennomgå Joseph Smiths læresetninger om viktigheten av å
ha et fysisk legeme (s. 208-10). Hvordan kan denne kunnska-
pen påvirke måten vi tar vare på våre legemer på?

• Les det tredje og fjerde avsnittet på s. 210. Tenk over hva disse
læresetningene betyr for deg når du utøver din handlefrihet.
Nevn noen konkrete ting vi kan gjøre for å motstå Satans inn-
flytelse.

Aktuelle skriftsteder: 2. Nephi 2:25; 9:6-12; Alma 34:31-33; L&p
76:25-32; 101:78; Abraham 3:22-25
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Det restaurerte huset til John Johnson i Hiram, Ohio.

Det var i Johnsons hus i februar 1832 at profeten Joseph Smith mottok et

syn om de tre herlighetsgradene som Gud har forberedt for sine barn.
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Bakenfor sløret – 
Livet i evigheten

«[De rettferdige som er døde] skal oppstå igjen
for å bo i evigbrennende flammer i udødelig herlighet

og ikke lenger sørge, lide eller dø, men de skal bli
Guds arvinger og Kristi medarvinger.»

Fra Joseph Smiths liv

Joseph Smiths arbeid med oversettelsen av Bibelen førte til et
meget bemerkelsesverdig syn om livet i evigheten. 16. februar
1832 arbeidet profeten i hjemmet til John Johnson i Hiram, Ohio,
med Sidney Rigdon som skriver. Han oversatte Johannes’ evange-
lium. «På grunnlag av forskjellige åpenbaringer som var blitt mot-
tatt,» sa profeten senere, «var det tydelig at mange viktige punkter
med hensyn til menneskets frelse var blitt tatt ut av Bibelen, eller
var gått tapt før den ble samlet. Av de sannhetene som var igjen,
fremgikk det at hvis Gud belønnet enhver i henhold til de gjer-
ningene som ble gjort i kjødet, da måtte ordet “himmel” med hen-
blikk på de helliges evige hjem omfatte mer enn ett rike.»1

Profeten oversatte Johannes 5:29, som beskriver hvordan alle
«skal komme ut» i oppstandelsen – «de som har gjort det gode,
til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dom-
mens oppstandelse». Mens han og Sidney grunnet på dette
skriftstedet, ble et storslått syn vist dem. Profeten skrev: «Ved
Åndens kraft ble våre øyne åpnet og vår forstand ble opplyst så
vi kunne se og forstå det som er av Gud, selv de ting som var fra
begynnelsen, før verden ble til, som ble fastsatt av Faderen
gjennom hans Enbårne Sønn som var i Faderens skjød helt fra
begynnelsen» (L&p 76:12-13).

I dette strålende synet så profeten og Sidney Rigdon Guds
Sønn ved Faderens høyre hånd og «mottok av hans fylde» (L&p
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76:20). De så de tre herlighetsrikene Gud har forberedt for sine
barn og fikk vite hvem som vil arve disse rikene. De så også at
Satan ble kastet ut fra Guds nærhet og lidelsene til dem som lar
seg overvinne av Satan.

Dette synet ble senere kapittel 76 i Lære og pakter. Profeten for-
klarte: «Ingenting kunne være mer gledelig for de hellige med
hensyn til Herrens rikes orden enn det lys som trengte frem til ver-
den gjennom det foregående syn. I de tilfellene hvor Skriftenes
renhet ikke er blitt tilsmusset av menneskets tåpeligheter, viser
enhver lov, ethvert bud, ethvert løfte, enhver sannhet og hvert
eneste punkt som berører menneskets fremtid, fra 1. Mosebok til
Johannes’ åpenbaring ... at dokumentet er en gjengivelse av opp-
tegnelsene i den evige verden. Tankenes edelhet, språkets renhet,
handlingenes øyemed, fullendelsens uavbrutte varighet for at
arvingene til frelse kan bekjenne Herren og bøye kne, beløn-
ningen for trofasthet og straffen for synd, alt dette er så langt hin-
sides menneskenes sneversynthet at enhver er nødt til å utbryte:
“Det er kommet fra Gud.”»2

Joseph Smiths læresetninger

Gud har forberedt tre herlighetsgrader for sine barn.

«Jeg skal i dag tale om de dødes oppstandelse slik det står å
lese i det 14. kapittel hos Johannes: “I min Fars hus er det mange
rom.” [Johannes 14:2.] Det skulle hete: “I min Faders rike er det
mange riker,” slik at dere kan bli Guds arvinger og mine medar-
vinger... Det finnes boliger for dem som adlyder en celestial lov,
og det finnes andre boliger for dem som kommer til kort når det
gjelder loven – ethvert menneske i sin egen orden.»3

« “Men,” sier en, “jeg tror på én altomfattende himmel og ett
altomfattende helvete, hvor alle kommer, for alle er like, like
ulykkelige eller like lykkelige.”

Hva? Et sted hvor alle er stuet sammen – de hederlige, dydige,
mordere og horkarer, når det står skrevet at de skal bli dømt
etter de gjerningene de har gjort i legemet? Men Paulus forteller
oss om tre herligheter og tre himler. Han kjente en mann som
ble tatt opp i den tredje himmel [se 1. Korinterbrev 15:40-41;
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2. Korinterbrev 12-2-4]... Jesus sa til sine disipler: “I min Fars hus
er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det.
Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kom-
mer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være
der jeg er.” [Se Johannes 14:2-3.]»4

«Gå hjem og les synet i [Lære og pakter 76]. Der er det tyde-
lig fortalt om herlighet på herlighet – én herlighet har solen, en
annen månen og en annen herlighet stjernene. Og på samme
måte som én stjerne er forskjellig fra en annen i herlighet, slik er
også de i den telestiale verden forskjellige i herlighet, og enhver
som regjerer i celestial herlighet, er en Gud over det han råder
over...

Paulus sier: “Én glans har solen, en annen månen, og en annen
stjernene - stjerne skiller seg fra stjerne i glans. Slik er det også
med de dødes oppstandelse.” [1. Korinterbrev 15:41-42.]»5

De som mottar Jesu vitnesbyrd, mottar evangeliets
ordinanser og seirer ved tro, vil arve det celestiale rike.

Profeten Joseph Smith så følgende i et syn, som senere ble

nedtegnet i Lære og pakter 76:50-59, 62, 68-70: «Og videre bærer
vi vitnesbyrd om, for vi så og hørte, og dette er Kristi evange-
liums vitnesbyrd om dem som skal komme frem i de rettferdiges
oppstandelse: Det er de som mottok Jesu vitnesbyrd og trodde
på hans navn og ble døpt i likhet med hans begravelse, idet de
ble begravet i vannet i hans navn, og dette ifølge det bud som
han har gitt, så de ved å holde budene kunne bli tvettet og ren-
set fra alle sine synder og motta Den Hellige Ånd ved håndspå-
leggelse av den som er ordinert og beseglet til denne kraft, og
kunne seire ved tro og bli beseglet ved forjettelsens Hellige Ånd
som Faderen utgyter over alle dem som er rettferdige og sanne.

Det er disse som er Den førstefødtes menighet. Det er de i
hvis hender Faderen har lagt alle ting. Det er de som er prester
og konger, som har mottatt av hans fylde og hans herlighet, og
er Den Aller Høyestes prester etter Melkisedeks orden, som var
etter Enoks orden, som var etter den Enbårne Sønns orden.

Derfor, som skrevet er, de er guder, ja, Guds sønner. Derfor,
alle ting hører dem til, enten i liv eller død – i det som er nå eller
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i det som skal komme – alt hører dem til, og de hører Kristus til,
og Kristus hører Gud til...

Disse skal bo i Guds nærvær og hans Kristi nærvær evindelig og
alltid... Disse er de hvis navn er nedtegnet i himmelen, hvor Gud
og Kristus er alles dommer. Disse er de som er rettferdige men-
nesker, fullkommengjort gjennom Jesus, den nye pakts mellom-
mann, som utførte denne fullkomne forsoning ved å utgyte sitt
eget blod. Disse er de hvis legemer er celestiale, hvis glans er som
solens, ja, som Guds herlighet, han som er den høyeste av alle, om
hans herlighet er det skrevet at den er som solens på himmel-
hvelvingen.»6

Profeten Joseph Smith forkynte følgende i mai 1843, senere

nedtegnet i Lære og pakter 131:1-4: «I den celestiale herlighet er
det tre himler eller grader. Og for å oppnå den høyeste, må et
menneske inngå i dette prestedømmes orden (som betyr den
nye og evige ekteskapspakt), og hvis det ikke gjør dette, kan det
ikke oppnå den. Et menneske kan gå inn i de andre, men dette
er slutten på dets rike, det kan ikke få avkom.»7

De som arver det celestiale rike er «de hvis legemer er celestiale, 

hvis glans er som solens, ja, som Guds herlighet, han som er den høyeste av alle».
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«Og derfor er dette det evige liv – å kjenne den eneste vise og
sanne Gud, og dere må lære hvordan dere kan bli guder selv og
bli konger og prester for Gud, ... ved å gå fra en liten grad til en
annen og fra en liten evne til en stor, fra nåde til nåde, fra opp-
høyelse til opphøyelse inntil dere når frem til de dødes oppstan-
delse og er i stand til å bo i evigbrennende flammer og sitte i her-
lighet som de gjør som sitter på sine troner med evig makt...

... [De rettferdige som er døde] skal oppstå igjen for å bo i evig-
brennende flammer i udødelig herlighet og ikke lenger sørge,
lide eller dø, men de skal bli Guds arvinger og Kristi medarvinger.
Hva er det? Å arve den samme makt, den samme herlighet og den
samme opphøyelse inntil du når frem til samme stadium som en
Gud og bestiger den evige makts trone på samme måte som de
som er gått forut.»8

«De som får del i en strålende oppstandelse fra de døde, blir
hevet langt over fyrstedømmer, makter, troner, herredømmer og
engler, og det blir uttrykkelig sagt at de skal være Guds arvinger
og Jesu Kristi medarvinger, og de har alle evig makt [se Romerne
8:17].»9

«Jordens hederlige mennesker», de som ikke er tapre
i Jesu vitnesbyrd, vil arve det terrestriale rike.

Profeten Joseph Smith så følgende i et syn, som senere ble ned-

tegnet i Lære og pakter 76:71-79: «Og videre så vi den terrestriale
verden, og se, og gi akt, disse er de som er terrestriale, hvis glans
er forskjellig fra Den førstefødtes menighet som har mottatt
Faderens fylde, likesom månens glans på himmelhvelvingen er
forskjellig fra solens.

Se, disse er de som døde uten loven, og også de som er men-
neskers ånder som ble holdt i varetekt og som Sønnen besøkte
og forkynte evangeliet for, så de kunne dømmes som mennesker
i kjødet, de som ikke mottok Jesu vitnesbyrd mens de var i kjø-
det, men mottok det senere.

Disse er de som er jordens hederlige mennesker som ble for-
blindet ved menneskers list. Disse er de som mottar av hans her-
lighet, men ikke av hans fylde. Disse er de som mottar av Sønnens
nærvær, men ikke av Faderens fylde.
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Derfor er de terrestriale legemer og ikke celestiale legemer, og
er forskjellige i glans som månen er forskjellig fra solen. Disse er
de som ikke er tapre i Jesu vitnesbyrd, derfor oppnår de ikke vår
Guds rikes krone.»10

De som er ugudelige og ikke mottar evangeliet eller
Jesu vitnesbyrd, vil arve det telestiale rike.

Profeten Joseph Smith så følgende i et syn, som senere ble

nedtegnet i Lære og pakter 76:81-85, 100-106, 110-12: «Og
videre så vi den telestiale herlighet, som er en mindre herlighet,
likesom stjernenes glans på himmelhvelvingen er forskjellig fra
månens glans.

Disse er de som ikke mottok Kristi evangelium og heller ikke
Jesu vitnesbyrd. Disse er de som ikke fornekter Den Hellige Ånd.
Disse er de som blir kastet ned til helvete. Disse er de som ikke
skal bli forløst fra djevelen før den siste oppstandelse, ikke før
Herren, ja, Kristus, Lammet, har fullført sitt verk...

Disse er de som sier at de holder seg, noen til den ene og
noen til den andre, noen til Kristus og noen til Johannes og
noen til Moses og noen til Elias og noen til Esaias og noen til
Jesaja og noen til Enok, men de mottok ikke evangeliet, ei heller
Jesu vitnesbyrd, ei heller profetene, ei heller den evige pakt.

Og helt til slutt, disse er alle de som ikke vil bli samlet med de
hellige for å bli tatt opp til Den førstefødtes menighet og bli mot-
tatt i skyen.

Disse er de som er løgnere og trollmenn og horkarer, de som
driver hor og enhver som elsker og taler løgn. Disse er de som
lider Guds vrede på jorden. Disse er de som lider den evige ilds
hevn. Disse er de som blir kastet ned til helvete og lider Den
Allmektige Guds vrede inntil tidenes fylde når Kristus har lagt
alle fiender under sine føtter og har fullkommengjort sitt verk...

Og vi hørte Herrens røst som sa: Alle disse skal bøye kne, og hver
tunge skal bekjenne for ham som sitter på tronen evindelig og all-
tid, for de skal bli dømt etter sine gjerninger, og hvert menneske
skal få sitt eget herredømme i de boliger som er beredt, ifølge sine
egne gjerninger, og de skal være Den Aller Høyestes tjenere, men
hvor Gud og Kristus bor, kan de aldri i evighet komme.»11
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De ugudeliges pine er å vite at de ikke har oppnådd
den herligheten de kunne ha oppnådd.

«Gud har fastsatt at alle som ikke vil adlyde hans røst, ikke skal
unnfly helvetes fordømmelse. Og hva er helvetes fordømmelse?
Å gå sammen med den gruppen som ikke har vært lydig mot
hans bud... Jeg vet at alle mennesker vil bli fordømt hvis de ikke
går inn på den vei han har foreskrevet, og dette er den vei
Herrens ord forteller om.»12

«Den store lidelse i åndenes verden, hvor åndene går etter
døden, er at de vet at de ikke vil få del i den herlighet som andre
får del i, og som de selv også kunne ha fått del i, og derfor er de
sine egne anklagere.»13

«Ingen smerte er så intens som uvisshetens. Dette er de ugu-
deliges straff. Deres tvil, engstelse og uvisshet forårsaker gråt og
tenners gnissel.»14

«Et menneske er sin egen plageånd og sin egen fordømmer. Og
herfra stammer uttalelsen om at de skal komme i sjøen som bren-
ner med ild og svovel [se Johannes’ åpenbaring 21:8]. Skuffelsens
plage i menneskesinnet er like intens som en sjø som brenner
med ild og svovel, og jeg sier at slik vil menneskets pine arte seg...

Noen skal oppstå til Guds evige flammer, for Gud bor i evige
flammer, men andre skal oppstå til sin egen motbydelighets for-
dømmelse, hvilket er en like intens pine som sjøen av ild og svo-
vel.»15

Forslag til studium og undervisning

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

• Joseph Smith og Sidney Rigdon mediterte over et vers i
Skriftene da de mottok åpenbaringen som er nedtegnet i Lære
og pakter 76 (s. 215-17; se også L&p 76:15-19). Hvilke person-
lige erfaringer har hjulpet deg å forstå at meditasjon kan føre til
økt forståelse? Ta deg tid til å meditere over de sannhetene som
finnes her, mens du studerer eller drøfter dette kapitlet, så vel
som andre kapitler.
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• Les Johannes 14:2-3 og 1. Korinterbrev 15:40-41. Hvordan hjel-
per læresetningene i dette kapitlet deg å forstå disse versene?

• I beskrivelsen av dem som vil arve celestial, terrestrial og tele-
stial herlighet, er uttrykket «Jesu vitnesbyrd» benyttet fem
ganger (s. 217-20). Hvilke egenskaper har en person som er
«tapper i Jesu vitnesbyrd»? Hvilke løfter er gitt til dem som er
tapre i Jesu vitnesbyrd?

• Les det nest siste avsnittet på s. 217, og legg spesielt merke til
formuleringen «seire ved tro». Nevn noen eksempler på ting vi
kanskje trenger å overvinne. Hvordan hjelper tro på Jesus
Kristus oss å overvinne våre problemer i dette livet?

• Les det første hele avsnittet på s. 219. Hvorfor tror du at vi i vår
evige utvikling må forbedre oss «fra en liten grad til en annen»?
Hvilke erfaringer har du hatt som kan illustrere vårt behov for
å lære og utvikle oss på denne måten?

• Gjennomgå det andre hele avsnittet på s. 219, som beskriver
noen av dem som vil arve det terrestriale rike. Hvordan kan vi
unngå å bli «forblindet ved menneskers kløkt»? Hva kan vi
gjøre for å hjelpe andre å unngå å bli forblindet?

• Se etter ord og uttrykk på s. 221 som Joseph Smith brukte til å
beskrive de ugudeliges tilstand i neste liv. Hva sier disse ordene
og uttrykkene deg? Hvordan kan et menneske være «sin egen
plageånd og sin egen fordømmer»?

Aktuelle skriftsteder: Alma 41:2-8; L&p 14:7; 76:20-49; 88:15-39

Noter

1. History of the Church, 1:245; tegn-
setning modernisert; fra «History of
the Church» (manuskript), bok A-1,
s. 183, Kirkens arkiver, Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige, Salt
Lake City, Utah.

2. History of the Church, 1:252-53; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok A-1, s. 192, Kirkens arkiver.

3. History of the Church, 6:365; avsnitt-
inndeling endret; fra en tale holdt av
Joseph Smith 12. mai 1844 i Nauvoo,
Illinois; referert av Thomas Bullock.

4. History of the Church, 5:425-26;
tegnsetning modernisert; fra en tale
holdt av Joseph Smith 11. juli 1843,
i Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff og Willard Richards; se
også tillegget, s. 562, punkt 3.

5. History of the Church, 6:477-78; fra
en tale holdt av Joseph Smith 16.
juni 1844, i Nauvoo, Illinois; referert
av Thomas Bullock; se også tillegget,
s. 562, punkt 3.

6. Lære og pakter 76:50-59, 62, 68-70;
syn gitt til Joseph Smith og Sidney
Rigdon 16. feb. 1832, i Hiram, Ohio.
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7. Lære og pakter 131:1-4; ord i hake-
parentes i originalen; instruksjoner
gitt av Joseph Smith 16. og 17. mai
1843, i Ramus, Illinois.

8. History of the Church, 6:306; fra en
tale holdt av Joseph Smith 7. april
1844 i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff, Willard Richards,
Thomas Bullock og William Clayton.

9. History of the Church, 6:478; fra en
tale holdt av Joseph Smith 16. juni
1844, i Nauvoo, Illinois; referert av
Thomas Bullock; se også tillegget,
s. 562, punkt 3.

10. Lære og pakter 76:71-79; syn gitt til
Joseph Smith og Sidney Rigdon
16. feb. 1832, i Hiram, Ohio.

11. Lære og pakter 76:81-85, 100-106,
110-12; syn gitt til Joseph Smith
og Sidney Rigdon 16. feb. 1832,
i Hiram, Ohio.

12. History of the Church, 4:554-55;
avsnittinndeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 20. mars
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff; se også tillegget,
s. 562, punkt 3.

13. History of the Church, 5:425; fra en
tale holdt av Joseph Smith 11. juli
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff og Willard Richards;
se også tillegget, s. 562, punkt 3.

14. History of the Church, 5:340; fra en
tale holdt av Joseph Smith 8. april
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards og William Clayton.

15. History of the Church, 6:314, 317;
tegnsetning modernisert; fra en tale
holdt av Joseph Smith 7. april 1844
i Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff, Willard Richards, Thomas
Bullock og William Clayton.
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I Hiram, Ohio, natt til 24. mars 1832, ble Joseph Smith slept ut fra

sitt hjem av en rasende mobb og dekket med tjære og fjær.
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Stå urokkelig gjennom
livets stormer

«Stå fast, dere Guds hellige, hold ut ennå en stund,
så vil livets stormer være over, og dere vil bli

belønnet av den Gud hvis tjenere dere er.»

Fra Joseph Smiths liv

Natt til 24. mars 1832 hadde Joseph Smith vært lenge våken for
å ta seg av sin 11 måneder gamle sønn, Joseph, som var syk med
meslinger. Familien Smith bodde da i hjemmet til John Johnson i
Hiram, Ohio. Profeten hadde så vidt sovnet på en uttrekksseng da
en mobb på tolv eller flere menn som hadde drukket whisky, brøt
seg inn i huset. Profeten beskrev senere det som hendte denne
forferdelige natten:

«Mobben sprengte opp døren og omringet sengen på et øye-
blikk, og ... før jeg visste ordet av det, var jeg på vei ut av døren i
hendene på en rasende mobb. Jeg kjempet fortvilet for å komme
meg løs da jeg ble tvunget ut, men klarte bare å få løs ett ben,
som jeg sparket til én av dem med, så han falt i trappen. Men jeg
ble straks overmannet igjen, og de sverget ... at de ville drepe meg
om jeg ikke roet meg, noe jeg da gjorde...

De grep meg så hardt om halsen at jeg besvimte. Da jeg kom
til meg selv, der de slepte meg avgårde, så jeg eldste Rigdon som
lå utstrakt på bakken ca. 150 meter fra huset. De hadde dratt
ham etter hælene dit han lå. Jeg trodde han var død. Jeg begynte
å bønnfalle dem og sa: “Jeg håper dere vil vise barmhjertighet og
spare mitt liv.” Til dette svarte de: “ ... Be din Gud om hjelp, vi
viser ingen barmhjertighet.” »

Etter litt diskusjon besluttet mobben «å ikke drepe meg», for-
talte profeten, «men å slå og klore meg opp, rive av meg skjorten
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og buksen og la meg ligge der naken... De løp tilbake og hentet
en bøtte med tjære, da en av dem bannet og sa: “La oss tjære igjen
munnen hans,” og de prøve å tvinge en øse med tjære ned i mun-
nen min. Jeg vred hodet unna, slik at de ikke fikk gjort det, og de
ropte: “... Hold opp hodet ditt så vi kan gi deg litt tjære.” Så
prøvde de å tvinge en beholder inn i munnen min, og knuste den
mot tennene mine. Alle klærne mine var revet av, unntatt skjorte-
kragen, og én mann kastet seg over meg og klorte meg med
neglene som en rasende katt...

Deretter forlot de meg, og jeg forsøkte å reise meg, men falt
igjen. Jeg fjernet tjæren fra leppene slik at jeg lettere kunne puste,
og etter en stund begynte jeg å komme meg. Jeg reiste meg og fikk
se to lys. Jeg stavret i retning av ett av dem og oppdaget at det var
far Johnsons hus. Da jeg kom til døren ... fikk tjæren det til å se ut
som om jeg var dekket av blod, og da min hustru så meg, trodde
hun at jeg var blitt revet i filler, og besvimte...

Mine venner satt oppe resten av natten med meg og fjernet
tjæren og vasket meg. Da morgenen kom, kunne jeg ta på meg
mine klær igjen.»

Selv etter denne ildprøven sto profeten fast i å utføre sine
ansvarsoppgaver for Herren. Neste dag var det sabbat. «Folk kom
til søndagens møter som vanlig,» skrev profeten, «og blant dem
var også mobben... Full av arr og ille tilredt som jeg var, forkynte
jeg for forsamlingen som vanlig, og om ettermiddagen samme dag
døpte jeg tre personer.»1 Joseph og Emmas sønn, Joseph, døde
fem dager etter mobbens angrep som et resultat av at han ble
utsatt for den kalde natteluften mens han var syk med meslinger.

Wilford Woodruff, Kirkens fjerde president, sa: «Herren for-
talte Joseph at han ville prøve ham for å se om han ville være tro-
fast mot sin pakt eller ikke, endog til døden. Han prøvet ham vir-
kelig, og selv om [Joseph] 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 likevel tross
alle sine lidelser, fengselsopphold, mobbing og dårlig behand-
ling alltid trofast mot sin Gud.»2
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Joseph Smiths læresetninger

De som følger Jesus Kristus, vil bli prøvd 
og vil måtte vise sin trofasthet til Gud.

«Det finnes ingen sikkerhet, unntatt i Jehovas arm. Ingen
andre kan utfri oss, og han vil ikke utfri oss med mindre vi viser
oss trofaste til ham i de alvorligste vanskeligheter. For den som
vil få sine kjortler tvettet i Lammets blod, må komme ut av stor
trengsel [se Johannes’ åpenbaring 7:13-14], ja, den største av
alle trengsler.»3

«Alle menneskers lodd er i en rettferdig Guds hender, og han vil
aldri behandle noen urettferdig. Ett er sikkert, og det er at alle som
vil leve gudfryktig i Jesus Kristus, skal bli forfulgt [se 2. Timoteus
3:12], og før deres kjortler blir tvettet hvite i Lammets blod, kan de
ifølge Johannes åpenbareren forvente å oppleve stor trengsel [se
Johannes’ åpenbaring 7:13-14]»4

«Menneskene må lide for å komme opp på Sions berg og bli
opphøyet over himlene.»5

Mens han led voldsomt under sitt fangenskap i Liberty feng-

sel vinteren 1838-39, skrev Joseph Smith til Kirkens medlemmer:

«Og nå, elskede brødre, forteller vi dere at all den stund Gud har
sagt at han vil ha et prøvet folk, og at han vil lutre dem som gull
[se Malaki 3:3], tror vi at han denne gang har valgt sin egen smel-
tedigel, hvor vi er blitt prøvet, og vi tror at hvis vi kommer oss
gjennom den noenlunde trygt og har bevart troen, da vil dette
være et tegn for denne generasjon som er mer enn tilstrekkelig
til at de blir stående uten unnskyldning. Vi tror også at vår tro vil
bli satt på prøve i likhet med hva Abrahams ble, og at mennes-
kene i fordums tid ikke vil ha det å skryte av overfor oss på dom-
mens dag at de ble pålagt å gjennomgå større trengsler, og at vi
kan bringe vektskålen i balanse overfor dem.»6

«Prøvelser vil kun gi oss den kunnskapen som er nødvendig
for å forstå hvordan de i fordums tid tenkte. For min del tror jeg
aldri at jeg kunne ha følt det slik jeg gjør nå om jeg ikke hadde
lidd all den urett jeg har lidd. Alle ting samvirker til gode for dem
som elsker Gud [se Romerne 8:28].»7
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John Taylor, Kirkens tredje president,

sa: «Ved en anledning da profeten
Joseph talte til De tolv, hørte jeg ham si:
“Dere vil få alle slags prøvelser. Og det er
like nødvendig for dere å bli prøvet som
det var for Abraham og andre Guds
menn, og (sa han) Gud vil prøve dere,
han vil gripe fatt i dere og prøve dere til
det ytterste, og hvis dere ikke utholder
det, vil dere ikke være skikket til en arv i
Guds celestiale rike.” ... Joseph Smith

fikk aldri mange måneder med fred etter at han mottok sannheten,
og til slutt ble han myrdet i Carthage fengsel.»8

Gud vil styrke og velsigne dem som setter
sin lit til ham når de blir prøvet.

«Evangeliets kraft vil gjøre oss i stand til å stå og tåle med tål-
modighet de store plagene som kommer over oss fra alle kanter...
Jo større forfølgelsen er, jo større blir Guds gaver over hans kirke.
Ja, alle ting skal samvirke til gode for dem som er villige til å ned-
legge sitt liv for Kristi skyld.»9

«Mitt eneste håp og min eneste trygghet ligger i den Gud som
ga meg liv, som har all makt, som nå står foran meg, og mitt hjerte
er alltid blottet for hans åsyn. Han er min trøster, og han svikter
meg aldri.»10

«Jeg vet hvem jeg stoler på. Jeg står på fjellet, og flommen kan
ikke, nei, den skal ikke, felle meg.»11

Etter at profeten ble løslatt fra sitt fangenskap i Liberty feng-

sel, sa han følgende om det han hadde opplevd: «Takk Gud for at
vi er fri. Og selv om noen av våre kjære brødre har måttet besegle
sitt vitnesbyrd med sitt blod og har lidd martyrdøden for sannhe-
tens sak –

Kort, men bitter var deres smerte,
Evig er deres glede.

La oss ikke sørge som “de som ikke har håp” [se 1. Tessaloni-
kerbrev 4:13]. Tiden nærmer seg raskt da vi skal få se dem igjen

John Taylor
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og glede oss sammen, uten å være redde for ugudelige menn. Ja,
de som har sovet i Kristus, skal han ta med seg når han skal
komme for å bli herliggjort med sine hellige og beundret av alle
dem som tror, men ta hevn over sine fiender og alle dem som
ikke adlyder evangeliet.

Da skal enkenes og de farløses hjerter bli trøstet, og hver tåre
skal tørkes bort fra deres ansikter. De prøvelsene de har måttet
gjennomgå, skal tjene dem til det gode og forberede dem for
samkvem med dem som har kommet ut av stor trengsel og har
tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. [Se
Romerne 8:28; Johannes’ åpenbaring 7:13-14, 17.]»12

Profeten skrev følgende i et brev til de hellige 1. september

1842, som senere ble tatt med i Lære og pakter 127:2: «Og med
hensyn til de farer som jeg er kalt til å gjennomgå, forekommer
de meg å være ganske små ettersom det å være utsatt for men-
neskenes misunnelse og vrede har vært min lodd hele mitt liv...
Jeg [er] vant til å svømme på dypt vann. Alt dette er blitt en vane
for meg, og i likhet med Paulus har jeg lyst til å juble i trengsler,
for til denne dag har mine fedres Gud befridd meg fra dem alle
og vil befri meg heretter, for se og gi akt, jeg skal seire over alle
mine fiender, for Gud Herren har sagt det.»13

De trofaste knurrer ikke over sine plager,
men er takknemlige for Guds godhet.

5. desember 1833 skrev profeten til Kirkens ledere som presi-

derte over de hellige som ble forfulgt i Missouri: «Husk at dere
ikke knurrer over den måten Gud behandler sine skapninger på.
Dere har ennå ikke blitt ført inn i så store prøvelser som de for-
dums profeter og apostler ble. Tenk på Daniel, på de tre hebreer-
barna [Sadrak, Mesak og Abed-Nego], på Jeremia, Paulus og
Stefanus og mange andre, altfor mange til å nevnes her, som ble
stenet, kuttet opp, fristet, drept med sverdet, og [som] vandret
omkring i saue- og geiteskinn, som var berøvet for alt, plaget og
hjemsøkt. Verden var dem ikke verdig. De vandret omkring i ørke-
ner og fjell, de skjulte seg i grotter og jordhuler, men allikevel fikk
de et godt ry på grunn av tro, [se Hebreerbrevet 11:37-39] og midt
i alle sine hjemsøkelser frydet de seg over at de ble aktet verdige
til å bli forfulgt for Kristi skyld.
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Vi vet ikke hva vi vil bli bedt om å gjennomgå før Sion blir
befridd og opprettet, og derfor er det meget nødvendig at vi hol-
der oss nær til Gud og alltid er absolutt lydige mot alle hans bud,
så vi kan ha ren samvittighet for Gud og mennesker...

Vi setter vår lit til Gud, og vi er fast bestemt på – med hans
nåde og hjelp – å forfekte vår sak og holde trofast ut til enden,
slik at vi kan bli kronet med den celestiale herlighets krone og
inngå til den hvile som er beredt for Guds barn.»14

Fem dager senere skrev profeten til Kirkens ledere og med-

lemmer i Missouri: «La oss være takknemlige for at det er så bra
med oss som det er, at vi ennå er i live og at Gud kanskje har et
stort gode i vente for oss i denne generasjon, og ennå vil la oss
forherlige hans navn. Jeg er takknemlig for at ikke flere har for-
nektet troen, og jeg ber til Gud i Jesu navn om at dere alle må
bevare troen inntil enden.»15

I profetens dagbokoppføring for 1. januar 1836 står det: «På
begynnelsen av dette nye året er mitt hjerte fylt med takknem-
lighet til Gud for at han har bevart mitt liv og min families liv,
mens atter et år har gått. Vi har blitt styrket og oppholdt midt
blant en ugudelig og fordervet generasjon, selv om vi har vært
utsatt for alle de lidelser, fristelser og all den elendighet som
hører med til menneskets liv. For dette føler jeg at jeg vil ydmyke
meg i støv og aske, for å si det slik, for Herren.»16

Etter å ha kommet seg etter en sykdom i juni 1837, sa profe-

ten: «Dette er ett av de mange tilfellene hvor jeg plutselig har
blitt ført fra en tilstand av god helse til gravens rand, og like plut-
selig har blitt frisk igjen. For dette svulmer mitt hjerte av takk-
nemlighet til min himmelske Fader, og jeg føler at jeg igjen vil vie
meg selv og hele min styrke til hans tjeneste.»17

Tillit til Guds makt, visdom og kjærlighet vil hjelpe
oss å unngå motløshet i prøvelsens time.

«Alle vanskeligheter som kan tenkes å komme i vår vei, må over-
vinnes. Selv om sjelen prøves, hjertet svikter og hendene henger
slapt ned, må vi ikke følge våre fotspor tilbake. Det må finnes en
sterk karakter.»18



K A P I T T E L  1 9

231

«Vi setter vår lit til Gud, og vi er fast bestemt på – med hans nåde og hjelp – 

å forfekte vår sak og holde trofast ut til enden.»

«Med tillit til Guds makt, visdom og kjærlighet har de hellige
vært i stand til å gå fremad gjennom de vanskeligste omstendig-
heter, og ofte, når det for mennesker tilsynelatende bare var
døden som sto for døren og ødeleggelsen [syntes] uunngåelig,
har Guds makt blitt tilkjennegitt, hans herlighet åpenbart og utfri-
else iverksatt. De hellige har, i likhet med Israels barn som kom
ut av Egypt og gjennom Rødehavet, sunget en lovsang til hans
hellige navn.»19

«Jeg vet at skyen vil revne, og Satans rike vil bli lagt i ruiner
med alle hans onde planer, og at de hellige vil komme frem som
gull etter å ha blitt prøvet syv ganger i ilden og fullkommengjort
gjennom lidelser og fristelser, og at himmelens og jordens velsig-
nelser vil bli mangfoldiggjort på deres hoder. Måtte Gud gi dette
for Kristi skyld.»20

«Stå fast, Guds hellige, hold ut ennå en stund, så vil livets stor-
mer være over, og dere vil bli belønnet av den Gud hvis tjenere
dere er, og som på behørig vis vil vise sin takknemlighet for alt
deres strev og alle trengsler for Kristi og evangeliets skyld. Deres
navn vil gå videre til etterslekten som Guds hellige.»21
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George A. Smith, som var rådgiver for president Brigham

Young, mottok følgende rettledning fra profeten Joseph Smith i

en tid med store vanskeligheter: «Han sa at jeg aldri skulle miste
motet, uansett hvilke vanskeligheter jeg opplevde. Om jeg skulle
synke ned i den dypeste avgrunn i Nova Scotia med Rocky
Mountains over meg, burde jeg ikke tape motet, men stå på,
utøve tro og være ved godt mot, så skulle jeg komme seirende ut
på toppen.»22

Bare noen få dager før profeten led martyrdøden, på en tid

da han og de hellige visste at hans liv var i fare, tok Joseph hån-

den til Abraham C. Hodge og sa: «Nå, bror Hodge, får det
komme det som vil, men fornekt ikke troen, så vil alt bli vel.»23

Forslag til studium og undervisning

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

• Gjennomgå beretningen på s. 225-26. Hvorfor tror du profe-
ten Joseph Smith var i stand til å utholde de prøvelsene han
opplevde? Hva tenker eller føler du når du ser ham for deg der
han sto, «full av arr og ille tilredt som [han] var» og talte til en
forsamling?

• Les første avsnitt på s. 228. Hvordan tror du lidelse er med på
å forberede oss til opphøyelse? (Du finner noen eksempler på
s. 228-29.) Hva har du lært av dine prøvelser?

• Tre ganger i dette kapitlet forsikrer Joseph Smith oss om at «de
prøvelsene [vi] har måttet gjennomgå, skal tjene [oss] til det
gode» (s. 230; se også s. 229). Har du sett sannheten i denne
uttalelsen?

• Les det tredje og fjerde hele avsnittet på s. 228. Hvilke erfa-
ringer har du hvor Herren har trøstet deg i møte med prø-
velser? Hva betyr det for deg å «stå på fjellet»?

• Joseph Smith rådet de hellige til ikke å knurre, eller klage,
over Guds handlemåte med oss (s. 229-30). På hvilke måter
kan knurring påvirke oss? Hvordan bør vi reagere på prø-
velser? (Du finner noen eksempler på s. 229-33.)
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• Hva vil det si å ha «sterk karakter» i møte med vanskeligheter?
(s. 230).

• Les profetens råd til George A. Smith (s. 232). Hvordan kan
dette rådet hjelpe deg i møte med prøvelser?

Aktuelle skriftsteder: Salmene 55:23; Johannes 16:33; Alma
36:3; Helaman 5:12; L&p 58:2-4; 90:24; 122:5-9

Noter

1. History of the Church, 1:261-64;
kursiv fjernet; fra «History of the
Church» (manuskript), bok A-1,
s. 205-8, Kirkens arkiver, Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige, Salt
Lake City, Utah.

2. Wilford Woodruff, Deseret News:
Semi-Weekly, 18. okt. 1881, s. 1;
tegnsetning og bruk av store
bokstaver modernisert.

3. Brev fra Joseph Smith til William W.
Phelps og andre, 18. aug. 1833,
Kirtland, Ohio, Joseph Smith,
Collection, Kirkens arkiver.

4. History of the Church, 1:449; fra
et brev fra Joseph Smith til Edward
Partridge og andre, 5. des. 1833,
Kirtland, Ohio.

5. History of the Churc, 5:556; fra en
tale holdt av Joseph Smith 27. aug.
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards og William Clayton.

6. History of the Church, 3:294; fra et
brev fra Joseph Smith og andre til
Edward Partridge og Kirken, 20. mars
1839, i Liberty fengsel, Missouri.

7. History of the Church, 3:286; fra et
brev fra Joseph Smith til Presendia
Huntington Buell, 15. mars 1839,
Liberty fengsel, Liberty, Missouri;
søster Buells etternavn er feilstavet
«Bull» i History of the Church.

8. John Taylor, Deseret News: Semi-
Weekly, 21. aug. 1833, s. 1.

9. Brev fra Joseph Smith til William W.
Phelps og andre, 18. aug. 1833,
Kirtland, Ohio; Joseph Smith,
Collection, Kirkens arkiver.

10. Brev fra Joseph Smith til William W.
Phelps, 31. juli 1832, Hiram, Ohio;
Joseph Smith, Collection, Kirkens
arkiver.

11. History of the Church, 2:343; fra et
brev fra Joseph Smith til William
Smith, 18. des. 1835, Kirtland, Ohio.

12. History of the Church, 3:330-31;
tegnsetning modernisert; fra «Extract,

from the Private Journal of Joseph
Smith Jr.», Times and Seasons, nov.
1839, s. 8.

13. Lære og pakter 127:2; et brev fra
Joseph Smith til de hellige, 1. sept.
1842, Nauvoo, Illinois.

14. History of the Church, 1:450; fra
et brev fra Joseph Smith til Edward
Partridge og andre, 5. des. 1833,
Kirtland, Ohio.

15. History of the Church, 1:455; avsnitt-
inndeling endret; fra et brev fra
Joseph Smith til Edward Partridge og
andre, 10. des. 1833, Kirtland, Ohio.

16. History of the Church, 2:352; fra
Joseph Smiths dagbok, 1. jan. 1836,
Kirtland, Ohio.

17. History of the Church, 2:493; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok B-1, s. 762-63, Kirkens arkiver.

18. History of the Church, 4:570; fra en
tale holdt av Joseph Smith 30. mars
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow.

19. History of the Church, 4:185; fra et
brev fra Joseph Smith og hans rådgi-
vere i Det første presidentskap til de
hellige, sept. 1840, Nauvoo, Illinois,
utgitt i Times and Seasons, okt. 1840,
s. 178.

20. History of the Church, 2:353; fra
Joseph Smiths dagbok, 1. jan. 1836,
Kirtland, Ohio.

21. History of the Church, 4:337; fra en
rapport fra Joseph Smith og hans
rådgivere i Det første presidentskap,
7. april 1841, Nauvoo, Illinois, utgitt
i Times and Seasons, 15. april 1841,
s. 385.

22. George A. Smith, «History of George
Albert Smith by Himself», s. 49, George
Albert Smith, Papers, 1834-75, Kirkens
arkiver.

23. History of the Church, 6:546; tegn-
setning modernisert; fra «History of
the Church» (manuskript), bok F-1,
s. 147, Kirkens arkiver.
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Profetens mange ansvarsoppgaver, i tillegg til forfølgelsen han møtte,

medførte at han ofte var borte fra familien. Da han og hans bror Hyrum satt

i Liberty fengsel, kom profetens hustru, Emma, og deres sønn Joseph på besøk.



Et hjerte fullt av
kjærlighet og tro –

Profetens brev til sin familie

«Husk at jeg er en sann og trofast venn for deg
og barna for evig. Mitt hjerte vil for evig og alltid

være hos dere. Måtte Gud velsigne dere alle.»

Fra Joseph Smiths liv

I sitt profetiske kall måtte Joseph Smith reise mye for å dekke
behovene til en raskt voksende organisasjon. Etter at han utpekte
Independence, Missouri, som stedet hvor Sion skulle bygges
sommeren 1831, vokste Kirken raskt der, slik den også fortsatte å
gjøre i Kirtland, Ohio. Fra 1831 til 1838 hadde Kirken to befolk-
ningssentra, ett i Missouri og det andre i Kirtland, hvor profeten
bodde. I denne perioden foretok profeten den anstrengende
1500 km lange reisen til Missouri fem ganger for å føre tilsyn med
Kirkens utvikling der.

I 1833 og igjen i 1837 besøkte Joseph Smith Øvre Canada, hvor
han forkynte evangeliet og styrket grenene der. I 1834 og 1835
reiste han til Michigan for å besøke Kirkens medlemmer. I løpet
av noen år forkynte han evangeliet og tok seg av Kirkens anlig-
gender i Springfield, Illinois; Boston og Salem, Massachusetts;
Monmouth County, New Jersey; New York City og Albany, New
York; Cincinnati, Ohio; Philadelphia, Pennsylvania; Washington,
D.C. og forskjellige andre steder.

Profetens reiser førte til at han ofte var borte fra sitt hjem og sin
familie, og det samme gjorde den forfølgelsen han stadig ble utsatt
for. Han ble urettmessig arrestert og fengslet en rekke ganger, og
han var offer for mange ubegrunnede søksmål. 27. juli 1837 dro
for eksempel profeten og flere andre ledere i Kirken fra Kirtland
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for å besøke de hellige i Canada. Da de kom til Painesville, Ohio,
ble de «heftet hele dagen på grunn av ondsinnede og irriterende
søksmål». Siden de ikke var langt fra Kirtland, bestemte de seg for
å dra hjem for å hvile og så ta fatt på reisen igjen dagen etter.
«Omkring solnedgang satte jeg meg i vognen min for å dra hjem
til Kirtland,» skrev profeten. «I samme øyeblikk hoppet sheriffen
opp i vognen, tok tøylene og ga meg enda en stevning.»1

Profetens hyppige fravær fra hjemmet var en stor prøvelse både
for ham selv og familien. Hans brev til Emma viser den ensomhet
han opplevde og den lengsel han følte etter henne og barna. Han
skrev stadig om sin store kjærlighet til sin familie og sin tro på
Gud. Han ga også sin familie oppmuntring og uttrykte optimisme
for fremtiden til tross for all den motgangen de møtte.

1. april 1832 dro profeten hjemmefra for sin andre reise til
Missouri, bare en uke etter at han hadde blitt dekket med tjære
og fjær av en mobb og bare to dager etter at hans adoptivsønn
døde. Han må utvilsomt ha vært nedtynget av sorg og bekymring
for sin hustru, Emma, og for sitt eneste levende barn, Julia. På
vei hjem måneden etter, ivrig etter å komme hjem til familien,
ble han heftet i flere uker i Greenville, Indiana. Biskop Newel K.
Whitney, en av profetens reisefeller, hadde skadet benet alvorlig
i en skyssvognulykke og måtte komme seg før han kunne reise
videre. Mens han var der, ble profeten på et eller annet vis for-
giftet, noe som førte til at han kastet opp så voldsomt at han fikk
kjeven ut av ledd. Han klarte å komme seg til biskop Whitney,
som selv om han fremdeles var sengeliggende, ga Joseph en
prestedømsvelsignelse. Profeten ble øyeblikkelig frisk.

Kort tid etter denne hendelsen skrev profeten følgende til sin
hustru: «Bror Martin [Harris] har kommet hit med de gode nyhe-
tene om at våre familier hadde det bra da han dro, noe som vir-
kelig oppmuntret og oppildnet oss. Vi takker vår himmelske
Fader for hans godhet mot oss og alle dere... Min situasjon er
høyst ubehagelig, selv om jeg med Herrens hjelp skal prøve å
være tilfreds... Jeg vil så gjerne se lille Julia igjen og holde henne
på fanget og snakke med deg... Jeg lover å alltid være tro mot deg
som din mann. Måtte Herren velsigne dere, fred være med dere
og farvel til jeg kommer.»2
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Joseph Smiths læresetninger

Familiemedlemmer ber for, trøster og styrker hverandre.

Til Emma Smith 13. oktober 1832, fra New York City, New

York: «I dag har jeg spasert gjennom den mest storslåtte delen av
byen New York. Bygningene er virkelig store og praktfulle, og alle
som ser dem blir forundret... Etter å ha sett alt jeg ønsket å se,
gikk jeg tilbake til rommet mitt for å meditere og roe tankene.
Tanker om hjemmet, Emma og Julia, flommer over meg, og jeg
skulle så gjerne ha vært sammen med dem en stund. Mitt bryst er
fylt med alle de følelser og all den ømhet en far og en ektemann
kan ha, og kunne jeg ha vært sammen med dere, ville jeg ha for-
talt dere mange ting...

Jeg vil så gjerne si noe til deg for å trøste deg i dine prøvelser
og nåværende plager [Emma var gravid da han skrev dette]. Jeg
håper Gud vil gi deg styrke så du ikke må svekkes. Jeg ber Gud
bløtgjøre hjertene til menneskene rundt deg, så de må være venn-
lige mot deg og lette dine byrder så mye som mulig, og ikke plage
deg. Jeg føler med deg, for jeg kjenner din tilstand og vet at andre
ikke gjør det, men du må trøste deg i kunnskapen om at Gud er
din venn i himmelen og at du har en sann og levende venn på jor-
den, din mann.»3

Til Emma Smith 12. november 1838, fra Richmond, Missouri,

hvor han satt fengslet: «Jeg fikk ditt brev, som jeg leste om og om
igjen. Det var dyrebart for meg. Måtte Gud gi at jeg må få det pri-
vilegium å få se min kjære familie igjen, i frihet og lykke. Å få
klemme dem til mitt bryst og kysse deres skjønne kinn ville fylle
mitt hjerte med usigelig takknemlighet. Fortell barna at jeg lever
og regner med å få komme hjem til dem om ikke så lenge. Trøst
dem så mye du kan, og prøv så godt du kan å selv finne trøst...

PS. Skriv så ofte du kan. Kom også og besøk meg hvis du kan,
og ta med barna om mulig. Følg dine egne følelser og din beste
dømmekraft, og prøv å være ved godt mot om mulig, så er jeg
sikker på at alt vil ordne seg til det beste.»4

Til Emma Smith 4. april 1839, fra fengslet i Liberty, Missouri:

«Min kjære Emma, jeg tenker på deg og barna hele tiden... Jeg vil



K A P I T T E L  2 0

238

så gjerne se lille Frederick, Joseph, Julia, Alexander, Johanna [et
foreldreløst barn som bodde hos familien Smith] og gamle Major
[familiens hund] igjen. Og hvis du vil vite hvor gjerne jeg vil se
deg, gransk dine egne følelser, hvor gjerne du vil se meg, og døm
selv. Jeg skulle med glede ha gått herfra og hjem barbent, uten
hatt og halvnaken for å få se deg, og betrakte det som en stor
glede og aldri sett på det som slit... Jeg bærer hele min byrde
med styrke i sjelen, og det samme gjør de som er med meg. Ikke
en av oss har veket ennå.»5

Til Emma Smith 20. januar 1840, fra Chester County,

Pennsylvania: «Jeg vil så gjerne få se dere alle igjen en gang til i
denne verden. Tiden som jeg er borte fra dere, virker så lang,
men med Herrens hjelp blir det ikke så mye lenger... Jeg lengter
konstant og vil gjøre det til jeg kommer hjem. Jeg ber om at Gud
må skåne dere til jeg kommer hjem. Min kjære Emma, mitt hjerte
omfavner deg og de små. Jeg vil at dere skal tenke på meg.
Fortell alle barna at jeg er glad i dem og vil komme hjem så fort
jeg kan. Din i kjærlighetens bånd, din mann.»6

Vi har alltid ansvar for å undervise våre barn.

Til Emma Smith 12. november 1838, fra Richmond, Missouri,

hvor han satt fengslet: «Si til lille Joseph at han må være flink
gutt. Far er så veldig glad i ham. Han er den eldste og må ikke
gjøre noe vondt mot dem som er mindre, men trøste dem. Si til
lille Frederick at far elsker ham av hele sitt hjerte. Han er en flott
gutt. Julia er en flott liten pike. Jeg er glad i henne også. Hun er
et lovende barn. Si at faren hennes vil at hun skal huske ham og
være flink pike. Fortell alle de andre at jeg tenker på dem og ber
for dem alle... Lille Alexander er alltid i mine tanker. Min kjære,
hengivne Emma, husk at jeg er en sann og trofast venn for deg
og barna for evig. Mitt hjerte vil for evig og alltid være hos dere.
Måtte Gud velsigne dere alle, amen. Jeg er din mann, og jeg er i
lenker og møter store prøvelser.»7

Til Emma Smith 4. april 1839, fra fengslet i Liberty, Missouri:

«Du må ikke la de små glemme meg. Fortell dem at far elsker dem
av hele sitt hjerte, og at han gjør alt han kan for å unnslippe mob-
ben og komme til dem. Lær [barna] alt du kan, så de kan utvikle
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sitt sinn. Vær snill og god mot dem, vær ikke irritabel, men lytt til
deres behov. Si at far sier at de må være snille og høre på sin mor.
Min kjære Emma, et stort ansvar hviler på deg for å opptre med
verdighet og ro foran dem og lære dem det rette, for å forme deres
unge og sarte sinn så de kan komme inn på riktig kurs og ikke bli
tilsmusset mens de er unge, av å se ugudelige eksempler.»8

Til Emma Smith 9. november 1839, fra Springfield, Illinois:

«Jeg kommer konstant til å være engstelig for deg og barna til jeg
hører fra dere, og spesielt lille Frederick. Det var så vondt å reise
fra ham mens han var syk. Jeg håper du vil våke over de sarte
barna på en måte som er en mor og en hellig verdig, og prøve å
utvikle deres sinn og [lære] dem å lese og være sindige. La dem
ikke bli utsatt for været så de kan bli forkjølt, og prøv å få all den
hvile du kan. Det kan bli en lang og ensom tid mens jeg er borte
fra dere... Vær tålmodig til jeg kommer, og gjør ditt beste. Jeg kan
ikke skrive hva jeg vil, men tro meg, jeg har bare de beste følelser
for dere alle.»9

Gud er vår venn, og vi kan stole 
på ham når vi møter motgang.

Til Emma Smith 6. juni 1832, fra Greenville, Indiana: «Jeg
har nesten hver dag besøkt en lund som ligger like bak byen. Der
kan jeg være i fred for enhver dødelig, og der får jeg utløp for
alle mitt hjertes følelser i meditasjon og bønn. Jeg har tenkt på
mitt liv så langt, og jeg sørger og gråter over min dårskap som
har latt min sjels motstander ha så mye makt over meg som han
tidligere har hatt. Men Gud er barmhjertig og har tilgitt meg
mine synder, og jeg gleder meg over at han sender Trøsteren til
alle som tror og ydmyker seg for ham...

Jeg vil prøve å være tilfreds med min lodd, for jeg vet at Gud
er min venn. I ham skal jeg finne trøst. Jeg har lagt mitt liv i hans
hender. Jeg er klar til å gå når han befaler. Jeg ønsker å være med
Kristus. Jeg anser ikke mitt liv som dyrebart [unntatt] for å gjøre
hans vilje.»10

Til Emma Smith 4. juni 1834, fra bredden av Mississippi-

elven i det vestre Illinois. Profeten Joseph reiste med Sions leir:

«Fra tid til annen går våre tanker med usigelig engstelse til vår
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hustru og våre barn – vår familie i kjødet som står vårt hjerte nær
– og også våre brødre og venner... Be far Smith og hele familien
og bror Oliver [Cowdery] være ved godt mot og se frem til den
dagen da dette livets prøvelser og vanskeligheter er over, og vi
[vil] få nyte frukten av vårt arbeid hvis vi er trofaste til enden,
noe jeg ber om må bli oss alle forunt.»11

Til Emma Smith 4. november 1838, fra Independence,

Missouri, hvor han satt fengslet: «Min kjære og elskede ledsager
i trengsel og nød, jeg vil informere deg om at det er bra med meg
og at vi alle er ved godt mot når det gjelder vår lodd... Jeg er
imidlertid svært bekymret for deg og mine skjønne barn. Mitt
hjerte sørger og blør for brødrene og søstrene og for de drepte
blant Guds folk... Jeg vet ikke hva Gud vil gjøre for oss, men jeg
håper alltid på det beste i alle omstendigheter. Selv om jeg går i
døden, vil jeg stole på Gud. Jeg vet ikke hvilke skjenselsgjer-
ninger mobben kan komme til å begå, men jeg regner med at det
blir liten eller ingen tilbakeholdenhet. Måtte Gud være barm-
hjertig mot oss... Gud har spart noen av oss hittil. Kanskje han
vil vise oss en viss grad av barmhjertighet enda en stund...

«Jeg kan ikke få vite stort med sikkerhet i den situasjonen jeg
er i, og kan bare be om at jeg må slippe fri til det skjer, og ta alt
som det kommer, med tålmodighet og styrke i sjelen. Jeg håper
du er sann og trofast mot enhver tillit. Jeg kan ikke skrive så mye
i min situasjon. Gjør alt som trengs i dine omstendigheter. Måtte
Gud gi deg visdom, forsiktighet og sindighet, noe jeg har grunn
til å tro at du vil [få].

Jeg tenker på de små barna hele tiden. Fortell dem at far ennå
er i live. Måtte Gud gi at han får se dem igjen. Å, Emma, ... svikt
ikke hverken meg eller sannheten, men husk meg. Hvis jeg ikke
får se deg igjen i dette liv, måtte Gud gi at vi får møtes i himme-
len. Jeg kan ikke uttrykke mine følelser. Mitt hjerte flommer
over. Farvel, min snille og hengivne Emma. Jeg er din for alltid,
din mann og sanne venn.»12

Til Emma Smith 21. mars 1839, fra fengslet i Liberty, Missouri:

«Min kjære Emma, jeg er fullt klar over hvordan du strever, og jeg
føler med deg. Hvis Gud vil spare mitt liv så jeg igjen får det pri-
vilegium å ta vare på deg, vil jeg lette dine byrder og gjøre mitt
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beste for å gi deg trøst og lindring. Jeg vil at du tar så godt vare
på familien som du kan. Jeg tror du vil gjøre alt du kan. Det var
trist å høre at Frederick var syk, men jeg regner med at han nå er
frisk igjen og at dere alle har det bra. Jeg håper du kan finne tid
til å skrive meg et langt brev og fortelle meg alt du kan, også om
gamle Major fremdeles lever, og hva de små skravlebøttene som
henger rundt halsen din, sier... Fortell dem at jeg er i fengsel for
at deres liv kan bli spart...

Gud styrer alt i henhold til sin egen vilje. Jeg stoler på ham. Min
sjels frelse er av største betydning for meg, ettersom jeg har sikker
kunnskap om evige ting. Om himmelen drøyer, er det det samme
for meg. Jeg må styre mitt [skip] trygt i havn, og det har jeg tenkt
å gjøre. Jeg vil at du skal gjøre det samme. Din for evig.»13

Til Emma Smith 16. august 1842, nær Nauvoo, Illinois.

Profeten Joseph lå i dekning for sine fiender: «Jeg tar meg den fri-
het å sende deg min oppriktige takk for de to interessante og
oppløftende besøkene du har avlagt meg i min situasjon, nesten
som landsforvist. Jeg kan ikke uttrykke mitt hjertes takknemlighet

En del av brevet profeten Joseph Smith skrev til 

Emma Smith fra Liberty fengsel 21. mars 1839.
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for det varme og oppriktige vennskap du har vist meg i denne
situasjonen. Tiden har gått siden du forlot meg, men det har gått
bra så langt, ettersom jeg har fullkommen fred i sinnet når det
gjelder min fremtid, uansett hva den måtte være...

Fortell barna at alt er vel med deres far så langt, og at han ved-
blir i innstendig bønn til vår allmektige Gud om sin egen, din og
deres sikkerhet. Fortell mor Smith at det vil gå bra med hennes
sønn, enten i liv eller i død, for det sier Herren Gud. Fortell
henne at jeg tenker på henne hele tiden, så vel som Lucy [Josephs
søster] og alle de andre. De må alle være ved godt mot... Din
kjære mann til døden og i all evighet.»14

Forslag til studium og undervisning

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

• Gjennomgå kort dette kapitlet, og legg merke til Joseph
Smiths følelser for Emma og deres barn. Hva lærer hans
eksempel oss om hvordan vi skulle snakke og oppføre oss i
våre familier? Hva kan vi lære av Joseph og Emma Smiths
anstrengelser for å skrive til hverandre og møtes? Hva er noe
av det du har du gjort for å vise familiemedlemmene at du er
glad i dem?

• Profeten Joseph fortalte Emma at han var «en sann og trofast
venn for [henne] og barna for evig», og han takket henne for
hennes «varme og oppriktige vennskap» (s. 238, 242). Hva kan
mann og hustru gjøre for å gi næring til sitt vennskap?

• I sine brev viste Joseph Smith Emma at han stolte på henne,
og uttrykte tillit til at hun ville ta gode avgjørelser og gjøre alt
hun kunne for å ta vare på familien (s. 241). Hvordan kan slike
tillitserklæringer påvirke forholdet mellom en mann og en
hustru?

• Les profeten Josephs beskjed til sine barn i det andre avsnittet
på s. 242. Hvordan kan det ha hjulpet hans barn å få disse
nyhetene? Hva kan foreldre gjøre i perioder med prøvelser for
å vise sine barn at de har tro på Gud?
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• Gjennomgå Joseph Smiths uttrykk for tillit til Gud som finnes
på s. 239-42. Finn flere av disse uttrykkene som gjør spesielt
inntrykk på deg. Hvordan kan du anvende disse sannhetene i
ditt liv?

Aktuelle skriftsteder: 1. Mosebok 2:24; 1. Korinterbrev 11:11;
Efeserne 5:25; Mosiah 4:14-15; L&p 25:5, 9, 14; 68:25-28

Noter

1. History of the Church, 2:502; staving
modernisert; fra «History of the
Church» (manuskript), bok B-1, s.
767, og tillegget, s. 6, Kirkens arki-
ver, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, Salt Lake City, Utah.

2. Brev fra Joseph Smith til Emma
Smith, 6. juni 1832, Greenville,
Indiana; Chicago Historical Society,
Chicago, Illinois.

3. Brev fra Joseph Smith til Emma
Smith, 13. okt. 1832, New York City,
New York; Kristi samfunns arkiver,
Independence, Missouri.
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Et rom i annen etasje i Newel K. Whitneys butikk. Joseph og

Emma Smith bodde i denne butikken i over et år, og profeten fikk mange

åpenbaringer her, blant annet åpenbaringer om Herrens komme.
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Det annet komme 
og tusenårsriket

«Vi ... gjør klokt i å se tidenes tegn etter hvert, så ikke
Herrens dag må “overraske oss som en tyv om natten”.»

Fra Joseph Smiths liv

I september 1832 flyttet Joseph og Emma Smith og deres 16
måneder gamle datter Julia fra familien Johnsons gård i Hiram,
Ohio, tilbake til Kirtland. Der flyttet de inn i Newel K. Whitneys
landhandel, hvor de skulle bo i over et år. Familien Smith bodde
i butikkens overetasje og en del av første etasje som ikke ble
benyttet til forretningen. Joseph og Emmas sønn, Joseph Smith
III, ble født mens familien bodde i denne butikken. Profeten
mottok også mange åpenbaringer der.

En av disse åpenbaringene kom 1. juledag 1832. Profeten til-
bragte en del av dagen hjemme, i dyp meditasjon over de alvor-
lige problemene verdens nasjoner sto overfor på den tiden.
«Det ble stadig flere vanskeligheter blant verdens nasjoner enn
det før hadde vært siden Kirken begynte på sin vandring ut av
ørkenen,»1 sa profeten. Begivenhetenes gang i USA brygget opp
til borgerkrig, og utbrudd av dødelige sykdommer bredte om
seg over hele verden. Mens han «ba oppriktig om emnet»2, mot-
tok profeten den åpenbaringen som nå finnes i kapittel 87 i
Lære og pakter. Herren åpenbarte for Joseph at før Det annet
komme ville det bli krig i alle nasjoner og at naturkatastrofer
ville tukte folket:

«Ved sverd og ved blodsutgytelse, skal jordens innbyggere
sørge, og ved hunger og pest, ved jordskjelv og torden fra him-
melen og også voldsomme og kraftige lynglimt, skal jordens inn-
byggere få føle en allmektig Guds vrede og harme og tuktende
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hånd inntil den fastsatte tilintetgjørelse fullstendig har gjort ende
på alle nasjoner... Derfor, stå på hellige steder og vær urokkelige
inntil Herrens dag kommer, for se, den kommer hastig, sier
Herren» (L&p 87:6, 8).

To dager senere, 27. desember, mottok profeten enda en
åpenbaring som inneholdt mye informasjon om Det annet
komme. Den dagen var en konferanse av høyprester samlet i
profetens «oversettelsesrom», det rommet i Whitneys butikk
hvor Joseph gjorde mye av sitt arbeid med sin oversettelse av
Bibelen. Konferansens møtenotater lyder: «Bror Joseph reiste
seg og sa at for å motta åpenbaring og himmelens velsignelser,
var det nødvendig å ha vårt sinn rettet mot Gud og utøve tro og
bli av ett hjerte og ett sinn. Derfor anbefalte han at alle som var
tilstede, skulle be høyt hver for seg om at Herren ville åpenbare
sin vilje til oss med hensyn til Sions oppbyggelse og til beste for
de hellige.»

Hver høyprest «bøyde kne for Herren» og ga så uttrykk for
sine følelser og sin beslutning om å holde Herrens bud.3 Kort tid
deretter begynte profeten å motta den åpenbaringen fra Gud
som senere skulle bli kapittel 88 i Lære og pakter. Denne åpen-
baringen inneholder noen av Skriftenes mest detaljerte profetier
om Herrens komme og opprettelsen av en tusen år lang periode
med fred (se L&p 88:86-116).

Gjennom profeten Joseph Smith åpenbarte Herren mange
profetier om Det annet komme, tusenårsriket og den urolige
tiden som skulle gå forut for disse begivenhetene. Denne store
utgytelsen av åpenbaringer er et vitnesbyrd om at Joseph Smith
virkelig var en seer som var oppreist av Gud. Som det står i
Mormons bok: «En seer kan vite hva som har hendt, og også hva
som skal skje, og ved [ham] skal alle ting bli åpenbart, eller ret-
tere sagt, skal hemmelige ting tilkjennegis og skjulte ting komme
frem i lyset. Det som ikke er kjent, skal gjøres kjent ved [ham],
og likeledes skal ting som ellers ville forbli ukjent, gjøres kjent
ved [ham]» (Mosiah 8:17).
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Joseph Smiths læresetninger

Tegnene på Frelserens komme blir oppfylt. De trofaste vil
gjenkjenne disse tegnene og ha fred i vanskelige tider.

«Vi ... gjør alle klokt i å se tidenes tegn etter hvert, så ikke
Herrens dag må “overraske oss som en tyv om natten”. [Se L&p
106:4-5.]»4

«Jeg vil profetere og si at tegnene på Menneskesønnens komme
er allerede begynt. Den ene pesten vil herje etter den andre, og vi
vil snart få krig og blodsutgytelse. Månen vil bli forvandlet til blod.
Jeg bærer vitnesbyrd om disse tingene og om at Menneskesøn-
nens komme er nær forestående, ja, ved døren. Hvis våre sjeler og
våre legemer ikke ser frem til Menneskesønnens komme, og hvis
vi, etter at vi er døde, ikke ser frem til dette, skal vi høre med blant
dem som ber fjellene om å skjule oss [se Johannes’ åpenbaring
6:15-17]»5

«Kjære brødre, vi ser nå at de vanskelige tider er kommet, slik
det ble vitnet om [se 2. Timoteus 3:1]. Derfor kan vi med full-
kommen forvissning se frem til at alt som er skrevet, vil gå i opp-
fyllelse, og med større tillit enn noensinne før løfte våre øyne mot
det himmellegeme som gir dagen lys, og si i våre hjerter: Snart vil
du tilsløre ditt rødmende ansikt. Han som sa: “Bli lys,” og det ble
lys [se 1. Mosebok 1:3], har sagt disse ordene. Og videre: Du
måne, du svakere lys, som gir lys i natten, skal forvandles til blod.

Vi ser at alt går i oppfyllelse, og at den tid snart skal komme
da Menneskesønnen skal komme i himmelens skyer.»6

«Jorden vil snart bli innhøstet. Med andre ord, de ugudelige
må snart bli utryddet fra jordens overflate, for Herren har uttalt
det, og hvem kan hindre Herrens hånd, eller hvem kan måle seg
med Den allmektige, for på hans befaling må himlene og jorden
forgå. Dagen nærmer seg raskt da gjenopprettelsen av alle ting
skal være fullendt, som alle de hellige profetene har profetert om,
ja, innsamlingen av Israels hus. Da skal det skje at løven skal ligge
ned med lammet osv.
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Men, brødre, bli ikke motløse når vi forteller dere om vanske-
lige tider, for de må snarlig komme, for krig, hungersnød og pest
nærmer seg. Det skal komme store ødeleggelser over dette lan-
det, for dere må ikke tro at en eneste tøddel av alle de hellige
profeters profetier ikke skal bli oppfylt, og det er mange som
ennå ikke er oppfylt. Herren har sagt at han vil gjøre kort pro-
sess, og de rettferdige skal bli reddet selv om det må skje med
ild [se Romerne 9:28; 1. Nephi 22:17].»7

«Skriften er rede til å bli oppfylt når store kriger, hungersnød,
pest, stor nød, straffedommer osv. er i ferd med å bli utøst over
jordens innbyggere.»8

«Vi ser at vanskelige tider nå i sannhet har kommet, og de ting-
ene vi så lenge har ventet på, har endelig begynt. Men når dere
ser at fikentreets blader begynner å springe ut, kan dere vite at
sommeren står for døren [se Matteus 24:32-33]. Det vil bli utført
et kort arbeid på jorden. Det har nå begynt. Jeg regner med at
det snart vil være forvirring over hele jorden. Mist ikke motet når
disse tingene kommer over oss, for de må komme, ellers kan
ikke ordet bli oppfylt.»9

«Jeg har spurt Herren om hans komme, og mens jeg spurte
Herren, ga han meg et tegn og sa: “I Noahs dager satte jeg en
bue på himmelen som et tegn på at i det år buen var synlig,
skulle Herren ikke komme, men i det år skulle det være såtid og
innhøstingstid. Men så snart du ser at buen trekkes tilbake, skal
det være et tegn på at det skal bli hungersnød og pest og stor
nød blant nasjonene og at Messias’ komme ikke er langt
borte.”»10

«Juda må vende tilbake, Jerusalem og templet må bli gjenopp-
bygget, vann må komme ut fra under templet og vannet i
Dødehavet må bli friskt [se Esekiel 47:1-9]. Det vil ta tid å gjen-
oppbygge byens murer og templet osv., men alt dette må gjøres
før Menneskesønnen kommer. Det vil bli krig og rykter om krig,
tegn på himmelen i det høye og tegn på jorden nedenfor, solen
skal bli til mørke og månen til blod. Det skal være jordskjelv på
forskjellige steder, havet skal skylle over sine bredder, og da vil
det ene store tegn på Menneskesønnen vise seg i himmelen. Men
hva vil verden gjøre? De vil si det er en planet, en komet osv. Men
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Menneskesønnen vil komme lik tegnet på Menneskesønnens
komme, og det vil være som morgenens lys som kommer fra øst
[se Joseph Smith – Matteus 1:26].»11

«Jeg forklarte angående Menneskesønnens komme og også at
det er en uriktig oppfatning at de hellige vil unnslippe straffe-
dommer mens de ugudelige skal lide, for alt kjød er underkastet
lidelser, og “de hellige skal også bare så vidt unnslippe” [se L&p
63:34]. Men mange av de hellige vil unnslippe, for de rettferdige
skal leve ved tro [se Habakkuk 2:4]. Til tross for dette vil mange
av de rettferdige bli offer for sykdom, pest osv. på grunn av kjø-
dets svakhet, men likevel bli frelst i Guds rike. Derfor er det et
vanhellig prinsipp å si at den og den har overtrådt fordi de har
blitt hjemsøkt av sykdom eller død, for alt kjød er underlagt
døden, og Frelseren har sagt: “Døm ikke, for at dere ikke skal bli
dømt!” [Se Matteus 7:1.]»12

Herren vil ikke komme før alle 
forberedelser er gjort for hans komme.

«Menneskesønnens komme vil aldri skje – og kan heller aldri
skje – før de straffedommer som er omtalt for denne tid, blir utøst,
og disse straffedommer er påbegynt. Paulus sier: “Dere, brødre, er
ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere
er alle lysets barn og dagens barn.” [Se 1. Tessalonikerbrev 5:4-5.]
Den allmektige har ikke til hensikt å komme til jorden for å knuse
og male den til støv, uten at han vil åpenbare det for sine tjenere
profetene [se Amos 3:7].»13

«Jesus Kristus åpenbarte aldri for noe menneske nøyaktig når
han ville komme [se Matteus 24:36; L&p 49:7]. Gå og les
Skriftene, og dere vil ikke finne noe som angir det nøyaktige tids-
punkt for hans komme. Alle som sier den slags, er falske lærere.»14

Profeten Joseph Smith sa følgende om en mann som hevdet å

ha sett tegnet på Menneskesønnens komme: «Han har ikke sett
Menneskesønnens tegn slik det ble forutsagt av Jesus, og det har
ingen andre og vil heller ingen andre få se før etter at solen er
blitt formørket og månen til blod, for Herren har ikke vist meg
noe slikt tegn, og som profeten sa, slik må det også være: “Herren
gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sine skjulte råd for sine
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tjenere profetene.” (Se Amos 3:7.) Derfor, hør dette, du jord:
Herren vil ikke komme for å regjere over de rettferdige i denne
verden i 1843, og heller ikke før alt er rede for brudgommen.»15

De som er kloke og trofaste, 
vil være forberedt når Herren kommer igjen.

«Når jeg tenker over hvor raskt den store og stålende dag for
Menneskesønnens komme nærmer seg, da han skal komme for å
ta sine hellige til seg, og de skal bo i hans nærhet og bli kronet
med herlighet og udødelighet; når jeg tenker på at himlene snart
skal rystes, jorden skal beve og rave frem og tilbake, at himlene
skal vike bort som en bokrull som rulles sammen, og at hvert fjell
og hver øy skal flyttes, da roper jeg i mitt hjerte: Hva slags men-
nesker burde vi være i all hellig ferd og gudsfrykt! [Se 2. Peter
3:11.]»16

«Jorden stønner under fordervelse, undertrykkelse, tyranni og
blodsutgytelse, og Gud kommer frem fra sitt skjulested, slik han
sa han ville gjøre, for å plage jordens nasjoner. Daniel så i sitt syn
omveltning etter omveltning, og han så “tronstoler [bli] satt frem,
og en gammel av dager tok sete”, og en ble ført frem for ham som
lignet Menneskesønnen, og alle folk, ætter og tungemål tjente
ham og var lydige mot ham [se Daniel 7:9-14]. Det påligger oss å
være rettferdige slik at vi kan være kloke og forstå, for ingen av de
ugudelige skal forstå, men de forstandige skal forstå, og de som
har ført mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene evin-
delig og alltid [se Daniel 12:3].»17

«La de rike og de lærde, de vise og de edle, de fattige og de
trengende, både trell og fri, både svart og hvit, ta seg i vare og
holde fast ved kunnskapen om Gud, og gjøre rett og dømme
rettferdig på jorden, og forberede seg til å møte de levendes og
de dødes dommer, for timen for hans komme er nær.»18

«La oss være kloke i alle ting og holde Guds bud, så vi kan
sikre vår frelse. La oss ha vår rustning klar til den fastsatte tid, og
med rettferdighetens fulle rustning på vil vi kunne stå fast på
denne prøvelsens dag [se Efeserne 6:13].»19

I desember 1830 sa profeten Joseph Smith følgende i et brev

til Kirkens medlemmer i Colesville, New York: «Måtte dere alle
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være trofaste og vente på vår Herres time, for hans komme er
nær for hånden.

“Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at
noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kom-
mer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare! - da
kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer
over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.

Men dere, brødre, er ikke i mørket... La oss derfor ikke sove
som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover,
sover jo om natten. Og de som drikker seg drukne, er drukne om
natten.

Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført
troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm!
For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår
Herre Jesus Kristus.” [1. Tessalonikerbrev 5:1-4, 6-9.]

Trøst derfor hverandre, slik dere også gjør, for vanskelige tider
nærmer seg... Freden er delvis borttatt fra jorden, og den vil
snart bli fullstendig borttatt, ja, ødeleggelsen står for døren, og
den vil snart komme til de ugudeliges hus og til dem som ikke
kjenner Gud.

Ja, løft deres hode og gled dere, for deres forløsning nærmer
seg. Vi er det mest begunstigede folk som noensinne har levd fra
verdens grunnvoll ble lagt, hvis vi forblir trofaste og holder Guds
bud. Ja, selv Enok, i det syvende slektsledd etter Adam, så vår tid
og gledet seg [se Moses 7:65-67], og profetene har fra den tid av
profetert om vår Herre og Frelser, Jesu Kristi annet komme, og
gledet seg over den dagen da de hellige skal hvile, og vår Frelsers
apostel frydet seg også og så hans komme i en sky sammen med
himmelens hærskarer, for å bo sammen med menneskene på jor-
den i tusen år [se Johannes’ åpenbaring 1:7]. Derfor har vi grunn
til å glede oss.

Profetiene i Mormons bok går i oppfyllelse så raskt som tiden
tillater. Den levende Guds ånd er over meg. Hvem kan derfor si
at jeg ikke skal profetere? Tiden er nær for hånden da vi må flykte
hvor enn Herren ønsker, for å finne sikkerhet. Frykt ikke dem
som gjør dere til syndere for et ords skyld [se Jesaja 29:20-21],
men vær trofaste i å vitne for en vrang og fordervet generasjon at
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vår Herre og Frelsers komme er nær for hånden. Ja, rydd Herrens
vei, gjør hans stier rette [se Matteus 3:3].

Vik ikke tilbake på grunn av forførelser, for forførelser må
komme, men ve den som de kommer ved, for stenen må falle på
dem og knuse dem til støv [se Matteus 18:7; 21:43-44]. For hed-
ningsfolkenes fylde er tilveiebragt, og ve dem om de ikke omven-
der seg og blir døpt i vår Herre og Frelser, Jesu Kristi navn, til for-
latelse for sine synder, og kommer inn gjennom den trange port
og blir regnet blant Israels hus. For Gud vil ikke alltid la seg spotte,
uten å utøse sin vrede over dem som misbruker hans hellige navn,
for krig, hungersnød og ødeleggelse vil snart komme over dem i
deres ville livsførsel, for Gud vil ta hevn og tømme sine vredes-
skåler, men redde sine utvalgte [se Johannes’ åpenbaring 16:1].

Alle som vil adlyde hans bud, er hans utvalgte, og han vil snart
samle dem fra de fire vindretninger, fra jordens ene ende til den
annen [se Matteus 24:31], til det sted han har utpekt. Vær derfor
tålmodige, og ta vare på deres sjel [se Lukas 21:19].»20

Tusenårsriket vil være en tid med fred
da Frelseren vil regjere på jorden.

10. trosartikkel: «Vi tror ... at Kristus personlig vil regjere på
jorden, og at jorden vil bli fornyet og få sin paradisiske herlig-
het.»21

«Guds plan ... har alltid vært ... å skape fred og godvilje blant
menneskene, fremelske den evige sannhets prinsipper, frem-
bringe en tingenes tilstand som skal forene mennesket med sine
medmennesker, få verden til å “smi sine sverd om til hakker og
sine spyd til vingårdskniver” [Jesaja 2:4], få jordens nasjoner til å
bo sammen i fred og frembringe tusenårsrikets herlighet, da “jor-
den skal gi sin grøde, bli fornyet og få sin [paradisiske] herlighet
og bli som Herrens hage.” …

Helt fra verdens begynnelse av har det vært Jehovas plan, og
det er også hans hensikt nå, å regulere verdens anliggender i sin
egen beleilige tid, stå som universets overhode og overta sty-
ringen selv. Når det er gjort, vil han felle en rettferdig dom, lov-
løshet og forvirring vil bli fjernet, og nasjonene “skal ikke lenger
lære å føre krig”. [Se Jesaja 2:4.] …
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«Dagen nærmer seg raskt da gjenopprettelsen av alle ting skal være fullendt...

Da skal det skje at løven skal ligge ned med lammet.»

Moses mottok Herrens ord fra Gud selv, han var Guds talerør
overfor Aron, og Aron underviste folket både i sivile og kirkelige
anliggender. De var begge ett, og det var intet skille. Slik vil det
også bli når Guds hensikter skal realiseres og når “Herren skal
være konge over hele jorden”, og “Jerusalem skal være hans
trone”. “For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.”
[Se Sakarja 14:9; Jeremia 3:17; Mika 4:2.]

... Han som retten tilhører, vil være i besittelse av riket og
regjere inntil han har lagt alle ting under sine føtter [se Esekiel
21:27; 1. Korinterbrev 15:27], ugudeligheten vil skjule sitt eld-
gamle hode, Satan vil bli bundet og mørkets gjerninger tilintet-
gjort. Rett vil bli gjort til målesnor og rettferdighet til lodd, og på
den dag vil bare den bli opphøyet som frykter Herren. [Se Jesaja
2:11; 28:17.]»22

«Det er ikke riktig at Jesus vil bo på jorden i tusen år, men han
vil regjere over de hellige og komme ned og gi instruksjoner, slik
han gjorde til de fem hundre brødrene [se 1. Korinterbrev 15:6],
og de som kommer frem i den første oppstandelse, skal også
regjere sammen med ham over de hellige.»23
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Etter tusenårsriket vil jorden bli forandret
til en helliggjort, celestial tilstand.

«Under middagen sa jeg til de av min familie og mine venner
som var tilstede, at når jorden skal bli helliggjort og bli som et
glasshav, skal den være som en stor urim og tummim, så de hel-
lige kan se i den og se som de er sett.»24

«Denne jorden vil bli rullet tilbake til Guds nærhet og kronet
med celestial herlighet.»25

«Etter at den korte perioden [for Satans siste opprør] er over
og jorden gjennomgår sin siste forandring og blir herliggjort,
skal alle de saktmodige arve jorden, hvor de rettferdige bor.»26

Profeten forkynte følgende 2. april 1843, senere nedtegnet i

Lære og pakter 130:9: «Denne jord vil i sin helliggjorte og udø-
delige tilstand være som krystall og vil være en urim og tummim
for dem som bor på den, ved hvilken alle ting som henhører til
et lavere rike, eller til riker av en lavere orden, vil være åpenbart
for dem som bor på den, og denne jord vil tilhøre Kristus.»27

Forslag til studium og undervisning

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

• Les de første to hele avsnittene på s. 246, og legg merke til
høyprestenes forberedelse til å motta den åpenbaringen som
nå er kapittel 88 i Lære og pakter. Tenk over hvordan denne
beretningen angår deg i dine anstrengelser for å forstå profe-
tiene om det annet komme.

• Les profeten Joseph Smiths profetier om de vanskelige tidene
før Herrens komme (s. 247-49). Hvordan kan vi bevare fred i
sinnet selv under slike prøvelser? Hvorfor tror du vi trenger å
kjenne til og forstå tegnene på Det annet komme? Hvilke tegn
på Det annet komme er eller er i ferd med å bli oppfylt?

• Les det andre hele avsnittet på s. 249 og det første avsnittet på
s. 251. Hva antyder formuleringen «som en tyv om natten» om
Herrens komme? Hvorfor tror du at Herrens dag ikke skal
overraske lysets barn som en tyv om natten?
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• Hvordan kan vi forberede oss til Frelserens annet komme? (Du
finner noen eksempler på s. 250-52.) Tenk på hvordan det vil
føles å se Frelseren hvis du er forberedt til hans komme.
Hvordan kan vi unngå frykt eller uro mens vi forbereder oss til
Frelserens annet komme?

• Gjennomgå Joseph Smiths profetier om tusenårsriket
(s. 252-53). Hvilke tanker og følelser får du når du grunner på
denne tiden?

Aktuelle skriftsteder: Mika 4:1-7; L&p 29:9-25; 45:36-71;
88:95-98, 110-15; Joseph Smith – Matteus 1:21-55

Noter

1. History of the Church, 1:301; fra
«History of the Church» (manu-
skript), bok A-1, s. 244, Kirkens arki-
ver, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, Salt Lake City, Utah.

2. Lære og pakter 130:13; instruksjoner
gitt av Joseph Smith 2. april 1843, i
Ramus, Illinois.

3. Høyrådet i Kirtland, møtenotater, des.
1832-nov. 1837, oppføring for 27.
des. 1832, s. 3-4; referert av Frederick
G. Williams, Kirkens arkiver.

4. History of the Church, 3:331; fra
«Extract, from the Private Journal of
Joseph Smith Jr.», Times and Seasons,
nov. 1839, s. 9.

5. History of the Church, 3:390; fra en
tale holdt av Joseph Smith ca. juli
1839, i Commerce, Illinois; referert
av Willard Richards.

6. History of the Church, 3:291; tegn-
setning modernisert; fra et brev fra
Joseph Smith og andre til Edward
Partridge og Kirken, 20. mars 1839,
Liberty fengsel, Liberty, Missouri.

7. Brev fra Joseph Smith og John
Whitmer til de hellige i Colesville,
New York, 20. aug. 1830, Harmony,
Pennsylvania; i Newel Knight,
Autobiography and Journal, ca.
1846-47, s. 133-36, Kirkens arkiver.

8. History of the Church 6:364; fra en
tale holdt av Joseph Smith 12. mai
1844 i Nauvoo, Illinois; referert av
Thomas Bullock.

9. History of the Church, 3:286; fra et
brev fra Joseph Smith til Presendia
Huntington Buell, 15. mars 1839,

Liberty fengsel, Liberty, Missouri;
søster Buells etternavn er feilstavet
«Bull» i History of the Church.

10. History of the Church, 6:254; fra en
tale holdt av Joseph Smith 10. mars
1844, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff; se også tillegget,
s. 562, punkt 3.

11. History of the Church, 5:337; fra en
tale holdt av Joseph Smith 6. april
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards.

12. History of the Church, 4:11; tegnset-
ning modernisert; fra instruksjoner
gitt av Joseph Smith 29. sept. 1839,
i Commerce, Illinois; referert av
James Mulholland.

13. History of the Church, 5:336-37; fra
en tale holdt av Joseph Smith 6. april
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards.

14. History of the Church, 6:254; fra en
tale holdt av Joseph Smith 10. mars
1844, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff.

15. History of the Church, 5:291; fra et
brev fra Joseph Smith til redaktøren
av Times and Seasons, 28. feb. 1843,
Nauvoo, Illinois, utgitt i Times and
Seasons, 1. mars 1843, s. 113.

16. History of the Church, 1:442; fra
et brev fra Joseph Smith til Moses
Nickerson, 19. nov. 1833, Kirtland,
Ohio.

17. History of the Church, 5:65; fra «The
Government of God», en lederartik-
kel i Times and Seasons, 15. juli
1842, s. 857; Joseph Smith var tids-
skriftets redaktør.
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18. History of the Church, 6:93; fra
Joseph Smiths appell til delstaten
Vermont, 29. nov. 1843, Nauvoo,
Illinois, utgitt som General Joseph
Smith’s Appeal to the Green
Mountain Boys (1843), s. 7.

19. Brev fra Joseph Smith og andre
til Hezekiah Peck, 31. aug. 1835,
Kirtland, Ohio; i «The Book of John
Whitmer», s. 80, Kristi samfunns
arkiver, Independence, Missouri;
kopi av «The Book of John Whitmer»
i Kirkens arkiver.

20. Brev fra Joseph Smith og John
Whitmer til de hellige i Colesville,
New York, 2. des. 1830, Fayette, New
York; i Newel Knight, Autobiography
and Journal, ca. 1846-47, s. 198-206,
Kirkens arkiver.

21. 10. trosartikkel.
22. History of the Church, 5:61, 63-65;

tegnsetning modernisert; fra «The
Government of God», en lederartik-
kel i Times and Seasons, 15. juli
1842, s. 855-57; Joseph Smith var
tidsskriftets redaktør.

23. Sitert av William P. McIntire, som
refererte fra en tale holdt av Joseph
Smith tidlig i 1841, i Nauvoo,
Illinois; William Patterson McIntires
notatbok 1840-45, Kirkens arkiver.

24. History of the Church, 5:279; fra
Joseph Smiths dagbok, 18. feb. 1843,
Nauvoo, Illinois.

25. Sitert av William Clayton, som refe-
rerte fra en ikke-datert tale holdt av
Joseph Smith i Nauvoo, Illinois; i
John Nuttall, «Extracts from William
Clayton’s Private Book», s. 8, L. John
Nuttalls dagbøker, 1857-1904, L. Tom
Perry Special Collections, Brigham
Young University, Provo, Utah; kopi
i Kirkens arkiver.

26. Sitert av William P. McIntire, som
refererte fra en tale holdt av Joseph
Smith tidlig i 1841, i Nauvoo,
Illinois; William Patterson McIntires
notatbok 1840-45, Kirkens arkiver.

27. Lære og pakter 130:9; instruksjoner
gitt av Joseph Smith 2. april 1843,
i Ramus, Illinois.



Få kunnskap om 
evige sannheter

«Mennesket blir ikke frelst raskere enn
det tilegner seg kunnskap.»

Fra Joseph Smiths liv

Profeten Joseph Smith «elsket å lære», skrev George Q. Cannon.
«Han elsket kunnskap for dens kraft til rettferdighet. Gjennom
de prøvelsene som hadde omgitt ham fra den dagen han først
bekjentgjorde for en skeptisk verden at han hadde hatt kommu-
nikasjon med himmelen, gikk han stadig fremover i tilegnelsen
av intelligens. Herren hadde befalt ham å studere, og han
adlød... Hans sinn, som var påvirket av Den hellige ånd, grep
straks til seg alle sanne prinsipper, og ett for ett mestret han dem
og kunne undervise i dem.»1

I 1833 fikk profeten og en gruppe av de hellige i Kirtland en
unik mulighet til å studere evangeliet. I januar dette året organi-
serte profeten, etter befaling fra Herren (se L&p 88:127-41),
Profetenes skole, for å lære opp prestedømsbærerne i deres
arbeid i riket og for å forberede dem til å forkynne evangeliet.
Skolen ble holdt i et rom i annen etasje av Newel K. Whitneys
butikk, hvor profeten bodde. Det var ca. 25 brødre som deltok,
og noen av dem reiste flere hundre kilometer får å få det privi-
legium å studere evangeliet i et rom som ikke var større enn 14
kvadratmeter. Mange av disse mennene skulle senere bli apost-
ler, syttier og andre ledere i Kirken. Selv om profeten og de
andre brødrene iblant studerte språk, fokuserte de først og
fremst på å lære evangeliets læresetninger, og de studerte ivrig
fra morgenen av og til sent på ettermiddagen. Denne skolen
varte i ca. fire måneder, og lignende skoler ble senere holdt i
både Kirtland og Missouri, hvor flere hundre deltok.
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Under et møte i Profetenes skole 27. februar 1833 mottok profeten

åpenbaringen kjent som Visdomsordet i nærvær av flere brødre. Han gikk

så inn i hovedrommet og leste åpenbaringen for de forsamlede brødrene.
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Under skolens møte 27. februar 1833 mottok profeten en vik-
tig åpenbaring. I Kirkens første tid var bruk av alkohol, tobakk,
kaffe og te vanlig både i samfunnet og blant Kirkens medlemmer.
Da profeten så brødrene bruke tobakk på skolen, ble han
bekymret. Brigham Young fortalte: «Da de samlet seg i dette
rommet etter frokost, var det første de gjorde å tenne sine piper,
og mens de røkte, snakke om rikets store anliggender... Når pro-
feten kom inn i rommet for å undervise, befant han seg ofte i en
sky av tobaksrøk. Dette, og hans hustrus klager over å måtte
vaske et så skittent gulv [etter bruk av skråtobakk], fikk profeten
til å tenke over saken, og han adspurte Herren angående eld-
stenes bruk av tobakk. Den åpenbaringen vi nå kjenner som
Visdomsordet, kom som et resultat av dette spørsmålet.»2

Millioner av mennesker har fulgt rådet i denne åpenbaringen,
og har mottatt timelige og åndelige velsignelser, herunder «vis-
dom og kunnskapens store skatter» som loves dem som vandrer
i lydighet til Guds bud (L&p 89:19).

Skatter av åndelig kunnskap ble utøst over brødrene som del-
tok på Profetenes skole, og de gjorde store fremskritt i sin for-
ståelse av evangeliet. På skolens møte 18. mars 1833 ble Sidney
Rigdon og Frederick G. Williams beskikket som profetens rådgi-
vere i Det første presidentskap. Deretter formante profeten «brø-
drene til å være trofaste og flittige når det gjaldt å holde Guds
bud, og ga mange instruksjoner til gagn for de hellige, med et
løfte om at de rene av hjertet skulle få se et syn fra himmelen. Og
etter å ha vært en kort stund i stille bønn, ble løftet bekreftet, for
mange tilstedeværende fikk sin forstands øyne åpnet ved Guds
ånd, slik at de kunne se mange ting... Mange av brødrene så
Frelseren i et syn fra himmelen og engleskarer og mange andre
ting.»3

Profeten forklarte: «Stor glede og tilfredsstillelse strålte konti-
nuerlig fra ansiktet til deltakerne på Profetenes skole og de hel-
lige på grunn av de tingene som ble åpenbart og vår fremgang i
kunnskapen om Gud.»4
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Joseph Smiths læresetninger

Jesu Kristi evangelium omfatter all sannhet.
De trofaste tar imot de sannhetene Gud har
åpenbart og legger til side falske tradisjoner.

«Mormonisme er sannhet, og alle som har tatt imot den, føler
seg fri til å ta imot enhver sannhet. Dermed faller overtroens,
hykleriets, uvitenhetens og prestelistens lenker straks fra ham,
og hans øyne blir åpnet og ser sannheten, og sannheten seirer
stort over prestelist...

Mormonisme er sannhet. Med andre ord er de siste-dagers-
helliges lære sannhet... Det første og grunnleggende prinsipp i
vår hellige religion er at vi tror at vi har rett til å ta imot enhver
sannhet uten forbehold, eller uten at den blir omskrevet eller
forbudt av menneskenes trosbekjennelse eller overtro, eller ved
å utøve makt over en annen, når denne sannheten står klart for
oss og vi har den høyeste grad av bevis for den.»5

I januar 1843 hadde Joseph Smith en samtale med noen som

ikke var medlem av Kirken: «Jeg sa at den største forskjellen på
de siste-dagers-helliges og de ulike sektenes syn, var at de sist-
nevnte alle var bundet av en bestemt trosbekjennelse som frarø-
vet deres medlemmer det privilegium å tro på noe som ikke var
omfattet av den, mens de siste-dagers-hellige ... er rede til å tro
på alle sanne prinsipper som finnes, slik de blir tilkjennegitt fra
tid til annen.»6

«Jeg kan ikke tro på noen av de forskjellige kirkesamfunns
trosbekjennelser, for de inneholder alle noe som jeg ikke kan
godta, selv om de alle også har noe sannhet. Jeg ønsker å komme
i Guds nærhet og lære alle ting, men trosbekjennelsene trekker
opp grenser og sier: “Hit skal du komme og ikke lenger” [Job
38:11], og det kan jeg ikke gå med på.»7

«Jeg sier til alle som er tilbøyelige til å trekke opp grenser for
Den allmektige: Dere vil stå uten ære for Gud. For å bli Sønnens
medarving må man legge av seg alle sine falske tradisjoner.»8

«Det som er stort for oss å vite, er å forstå hva Gud innstiftet
før verdens grunnvoll ble lagt. Hvem er det som vet det?
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Mennesket har en medfødt tilbøyelighet til å trekke opp grenser
for Den allmektiges arbeide og handlemåte... Det som har vært
skjult fra før verdens grunnvoll ble lagt, blir åpenbart til sped-
barn og diebarn i de siste dager [se L&p 128:18].»9

«Når menneskene åpner sin munn mot [sannheten], skader
de ikke meg, men seg selv... Mens de tingene som er av størst
betydning, blir forbigått av svake mennesker, som ikke ofrer dem
en eneste tanke, ønsker jeg å se den hele og fulle sannhet og
trykke den til mitt bryst. Jeg tror alt som Gud noensinne har
åpenbart, og jeg har aldri hørt om et menneske som er blitt for-
dømt fordi det har trodd for mye, men de blir fordømt på grunn
av vantro.»10

«Når Gud tilbyr et menneske en velsignelse eller kunnskap, og
vedkommende nekter å motta den, da vil han bli fordømt.
Israelittene ba at Gud ville tale til Moses og ikke til dem, og føl-
gelig forbannet han dem med en kjødelig lov.»11

«Jeg har alltid hatt den tilfredsstillelse å se sannheten seire
over feil, og mørke vike for lys.»12

Det å tilegne seg kunnskap om evige sannheter
er avgjørende for å bli frelst.

«Kunnskap er nødvendig for liv og gudfryktighet. Ve dere pres-
ter og geistlige som forkynner at kunnskap ikke er nødvendig for
liv og frelse. Ta bort apostler osv., ta bort kunnskap, så vil dere
oppdage at dere er verdige til helvetes fordømmelse. Kunnskap
er åpenbaring. Hør, alle brødre, denne store nøkkelen:
Kunnskap er Guds kraft til frelse.»13

«Kunnskap fjerner mørke, uvisshet og tvil, for slike ting kan
ikke eksistere der hvor kunnskap er... Kunnskap er makt. Gud
har mer makt enn alle andre vesener fordi han har større kunn-
skap, og følgelig vet han hvordan han kan underlegge seg alle
andre vesener. Han har makt over alle.»14

«Når vi fjerner oss fra Gud, nærmer vi oss djevelen og mister
kunnskap, og uten kunnskap kan vi ikke bli frelst, for mens våre
hjerter er fylt med ondskap og vi studerer det onde, er det ingen
plass i våre hjerter for det gode eller til å studere det gode. Er
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ikke Gud god? Så vær dere også gode, og hvis han er trofast, så
vær dere også trofaste. Føy dyd til deres tro, og til dyden kunn-
skap og søk etter alt som er godt [se 2. Peter 1:5].

... Mennesket blir ikke frelst raskere enn det tilegner seg
kunnskap, og hvis det ikke tilegner seg kunnskap, vil det bli ført
i fangenskap av en ond makt fra den annen verden, da onde
ånder vil ha mer kunnskap og følgelig også større makt enn
mange mennesker som er på jorden. Derfor trenger vi åpenba-
ring til å veilede oss og gi oss kunnskap om det som er av Gud.»15

Joseph Smith forkynte følgende i april 1843, senere nedtegnet

i Lære og pakter 130:18-19: «Hvilket som helst intelligent prin-
sipp vi tilegner oss i dette liv, vil være med oss i oppstandelsen.
Og hvis en person oppnår mer kunnskap og intelligens i dette liv
gjennom sin flid og lydighet enn en annen, vil han ha desto
større fortrinn i den kommende verden.»16

Joseph Smith forkynte følgende i mai 1843, senere nedtegnet

i Lære og pakter 131:6: «Det er umulig for et menneske å bli
frelst i uvitenhet.»17

Vi tilegner oss kunnskap om evige sannheter
ved å studere flittig og ved bønn.

George A. Smith sa følgende mens han virket i Det første pre-

sidentskap: «Joseph Smith forkynte at alle menn og kvinner
skulle gå til Herren for å få visdom, så de kan få kunnskap fra
ham som er kilden til all kunnskap, og evangeliets løfter, slik de
er åpenbart, gjør det logisk å tro at vi ved å følge denne kurs vil
oppnå det vi søker.»18

Profeten Joseph Smith skrev følgende til en mann som nylig

hadde sluttet seg til Kirken: «Du husker det vitnesbyrd jeg avla i
den Herre Jesu navn om det store verk han har frembragt i de
siste dager. Du kjenner min måte å meddele meg på og hvordan
jeg i min svakhet og i enkle vendinger fortalte deg hva Herren
gjennom sine hellige engler hadde frembragt til meg for denne
generasjon. Jeg ber om at Herren må gjøre det mulig for deg å
skatte disse ting høyt, for jeg vet at hans Ånd vil bære vitnesbyrd
for alle som flittig søker etter kunnskap fra ham.»19
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«Jeg vet at hans Ånd vil bære vitnesbyrd for alle som

flittig søker etter kunnskap fra ham.»

Profeten Joseph Smith skrev følgende til en mann som ønsket

å få vite mer om Kirken: «Studer Bibelen og så mange av våre
bøker som du kan få tak i, be til Faderen i Jesu Kristi navn og ha
tro på de løftene som ble gitt våre fedre, så vil ditt sinn ble ledet
til sannheten.»20

«De ting som er av Gud, har en dyp mening og kan bare for-
stås ved å bruke tid, gjennom erfaring og ved grundig, dypsindig
og høytidelig ettertanke. Hvis du vil lede en sjel til frelse, må
dine tanker – menneske – strekke seg like høyt som til den ytter-
ste himmel, og du må trenge inn i og granske den dypeste
avgrunn og evighetens vide utstrekning – du må ha kontakt med
Gud. Hvor mye mer ærverdige og edle er ikke Guds tanker, enn
menneskets tomme innbilning! …

La våre hoder overalt være kronet med ærlighet, sindighet,
oppriktighet og høytidelighet, dyd, renhet, ydmykhet og enkel-
het, slik at vi til sist blir som små barn, uten ondskap, svik eller
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hykleri. Og hvis dere nå, brødre, etter deres trengsler gjør disse
ting, og alltid ber inderlig med tro for Guds åsyn, da skal han ved
sin Hellige Ånd – ja, ved Den Hellige Ånds usigelige gave – gi
dere kunnskap [se L&p 121:26].»21

Vi tilegner oss kunnskap om evige
sannheter litt om gangen. Vi kan lære alle

ting så raskt som vi er i stand til å tåle dem.

«Det er ikke visdom i at vi får all kunnskap lagt frem på én
gang, men at vi får litt om gangen, for da kan vi forstå den.»22

«Når du klatrer opp en stige, må du begynne nederst og gå
oppover trinn for trinn inntil du kommer til toppen. Og slik er
det også med evangeliets prinsipper – du må begynne med det
første og gå videre inntil du har lært alle opphøyelsens prinsip-
per. Men det vil gå svært lang tid etter at du har gått gjennom slø-
ret før du vil ha lært dem. Ikke alt kan forstås i denne verden,
også på den andre siden av graven vil det bli et stort arbeide å
lære om vår frelse og opphøyelse.»23

Joseph Smith og hans rådgivere i Det første presidentskap ga

følgende instruksjoner til de hellige som samlet seg i Nauvoo:

«Til dem som ... kan bidra til dette store verk, sier vi: La dem
komme hit. Ved å gjøre dette vil de ikke bare bidra til at riket rul-
ler videre, men være i en situasjon hvor de kan dra fordel av å bli
instruert av Presidentskapet og andre autoriteter i Kirken, og kla-
tre høyere og høyere på intelligensens stige, til de kan “være i
stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og
at [de] må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap”.
[Efeserne 3:18-19.]»24

«Gud har ikke åpenbart noe til Joseph som han ikke vil gjøre
kjent for De tolv, og til og med den minste siste-dagers-hellig kan
vite alle ting like raskt som han er i stand til å motta det, for den
dag vil komme da intet menneske behøver å si til sin neste:
Kjenn Herren! For alle skal kjenne ham ... fra den minste til den
største [se Jeremia 31:34].»25
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Forslag til studium og undervisning

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

• Les det første avsnittet på s. 261. Tenk på vaner eller oppfat-
ninger som kan «trekke opp grenser for Den allmektiges
arbeide og handlemåte» i vårt liv. Hva tror du vi må gjøre for
å kunne ta imot all den sannheten Herren ønsker å gi oss?

• Gjennomgå det siste hele avsnittet på s. 261. Når har kunn-
skap fordrevet mørke og tvil i ditt liv? Hvorfor tror du det å til-
egne seg kunnskap om sannheten er avgjørende for å bli
frelst? (Du finner noen eksempler på s. 261-62.)

• Av profeten Josephs læresetninger ser vi at Satan vil at vi skal
miste kunnskap (s. 261-62) og at Herren ønsker å gi oss kunn-
skap (s. 262-64). Hva kan vi lære av denne kontrasten?

• Hva kan vi gjøre for å øke vår kunnskap om sannheten? (Du
finner noen eksempler på s. 259-61, 262-64.) Gjennomgå
avsnittet som begynner nederst på s. 263. Velg ut noen av egen-
skapene som er nevnt i dette avsnittet. Hvordan kan hver av
disse egenskapene forberede oss til å motta kunnskap?

• Les det andre hele avsnittet på s. 264. Hva kan vi lære av å
sammenligne det at vi lærer prinsipper i evangeliet med å kla-
tre opp en stige? Hva har du gjort for stadig å øke din kunn-
skap om evangeliet?

• Hvilke tanker og følelser får du når du grunner på det siste
avsnittet i dette kapitlet?

Aktuelle skriftsteder: Ordspråkene 1:7; 1. Timoteus 2:3-4; 2. Nephi
28:29-31; Alma 5:45-47; L&p 88:118

Noter

1. George Q. Cannon, The Life of Joseph
Smith, the Prophet (1888), s. 189.

2. Brigham Young, Deseret News: Semi-
Weekly, 25. feb. 1868, s. 2; bruk av
store bokstaver modernisert.

3. History of the Church, 1:334-35; fra
møtenotatene fra et møte på
Profetenes skole holdt 18. mars

1833, i Kirtland, Ohio; referert av
Frederick G. Williams.

4. History of the Church, 1:334; fra
«History of the Church» (manu-
skript), bok A-1, s. 281, Kirkens arki-
ver, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, Salt Lake City, Utah.
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5. Brev fra Joseph Smith til Isaac
Galland, 22. mars 1839, Liberty feng-
sel, Liberty, Missouri, utgitt i Times
and Seasons, feb. 1840, s. 53-54; sta-
ving og grammatikk modernisert.

6. History of the Church, 5:215; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok D-1, s. 1433, Kirkens arkiver.

7. History of the Church, 6:57; tegnset-
ning modernisert; fra en tale holdt
av Joseph Smith 15. okt. 1843, i
Nauvoo, Illinois; referert av Willard
Richards.

8. History of the Church, 5:554; avsnitt-
inndeling endret; fra en tale holdt
av Joseph Smith 27. aug. 1843, i
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Richards og William Clayton.

9. History of the Church, 5:529-30;
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holdt av Joseph Smith 13. aug. 1843,
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Richards.

10. History of the Church, 6:477; fra en
tale holdt av Joseph Smith 16. juni
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s. 562, punkt 3.

11. History of the Church, 5:555; fra en
tale holdt av Joseph Smith 27. aug.
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12. Brev fra Joseph Smith til Oliver
Cowdery, 24. sept. 1834, Kirtland,
Ohio, utgitt i Evening and Morning
Star, sept. 1834, s. 192.

13. Sitert av Martha Jane Knowlton Coray,
som refererte fra en tale holdt av
Joseph Smith 21. mai 1843, i Nauvoo,
Illinois; Martha Jane Knowlton Coray,
Notebook, Kirkens arkiver.

14. History of the Church, 5:340; bruk
av store bokstaver modernisert;
avsnittinndeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 8. april 1843,
i Nauvoo, Illinois; referert av Willard
Richards og William Clayton.

15. History of the Church, 4:588; fra en
tale holdt av Joseph Smith 10. april
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff.

16. Lære og pakter 130:18-19; instruksjo-
ner gitt av Joseph Smith 2. april 1843,
i Ramus, Illinois.

17. Lære og pakter 131:6; instruksjoner
gitt av Joseph Smith 16. og 17. mai
1843, i Ramus, Illinois.

18. George A. Smith, Deseret News:
Semi-Weekly, 29. nov. 1870, s. 2.

19. History of the Church, 1:442; fra
et brev fra Joseph Smith til Moses
Nickerson, 19. nov. 1833, Kirtland,
Ohio.

20. History of the Church, 6:459; fra et
brev fra Joseph Smith til Washington
Tucker, 12. juni 1844, Nauvoo,
Illinois.

21. History of the Church, 3:295-96;
avsnittinndeling endret; fra et brev
fra Joseph Smith og andre til Edward
Partridge og Kirken, 20. mars 1839,
Liberty fengsel, Liberty, Missouri;
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med i Lære og pakter kapittel 121,
122 og 123.

22. History of the Church, 5:387; fra en
tale holdt av Joseph Smith 14. mai
1843 i Yelrome, Illinois; referert av
Wilford Woodruff.

23. History of the Church, 6:306-7; fra
en tale holdt av Joseph Smith 7. april
1844, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff, Willard Richards,
Thomas Bullock og William Clayton;
se også tillegget, s. 562, punkt 3.

24. History of the Church, 4:186; fra et
brev fra Joseph Smith og hans rådgi-
vere i Det første presidentskap til de
hellige, sept. 1840, Nauvoo, Illinois,
utgitt i Times and Seasons, okt.
1840, s. 179.

25. History of the Church, 3:380; fra en
tale holdt av Joseph Smith 27. juni
1839, i Commerce, Illinois; referert
av Willard Richards.



«Hvor godt og
behagelig det er ... 

å leve sammen i enighet»

«Slik trekker vi alle lasset sammen, sterkt og iherdig.»

Fra Joseph Smiths liv

27. desember 1832 fikk profeten Joseph Smith en befaling fra
Herren om at de hellige skulle begynne å bygge et tempel i
Kirtland (se L&p 88:119). 1. juni 1833 ga Herren ytterligere
instruksjoner til profeten: «Nå, her er visdom og Herrens vilje: La
huset bygges, ikke etter verdens vis... La det bli bygget på den
måte som jeg skal vise til tre av dere» (L&p 95:13-14).

Noen dager senere oppfylte Herren sitt løfte, og ga Joseph
Smith og hans rådgivere i Det første presidentskap et bemer-
kelsesverdig syn hvor de så detaljerte planer for templet.
Frederick G. Williams, annenrådgiver i Det første presidentskap,
fortalte senere: «Joseph [Smith] mottok Herrens ord om at han
skulle ta med seg sine to rådgivere, [Frederick G.] Williams og
[Sidney] Rigdon, og komme frem for Herren, så ville han vise
dem planen eller modellen av huset som skulle bygges. Vi gikk
ned på våre knær, påkalte Herren, og bygningen kom til syne et
stykke unna. Jeg var den første som så den. Deretter så vi den
alle sammen. Etter at vi hadde sett nøye på det utvendige, virket
det som om bygningen kom rett over oss.»1

Da Joseph Smith forklarte for et råd av høyprester den strå-
lende planen som hadde blitt åpenbart til Det første president-
skap, ble brødrene glade og gikk straks ut for å velge en tomt –
som de fant midt i en hveteåker som brødrene Smith hadde sådd
høsten før. Hyrum Smith løp straks for å hente en ljå for å rydde
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Etter at Joseph Smith hadde forklart planen for Kirtland tempel, slik den ble

åpenbart av Herren, løp Hyrum Smith for å hente en ljå og utbrøt: «Vi forbereder oss

på å bygge et hus til Herren, og jeg vil være den første til å begynne arbeidet.»
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tomten, idet han ropte: «Vi forbereder oss på å bygge et hus til
Herren, og jeg vil være den første til å begynne arbeidet.»2

Denne entusiasmen virket samlende mens de hellige arbeidet
og ofret for å bygge det første tempel i denne evangelieutde-
lingen. Under Emma Smiths ledelse laget kvinnene strømper,
bukser og jakker til dem som arbeidet med templet. Kvinnene
laget også gardinene og teppene til templet, og arbeidet med
templets interiør ble ledet av Brigham Young. Bror John Tanner
solgte sin 890 ha store gård i New York og kom til Kirtland akku-
rat i tide til å låne profeten 2000 dollar til å innfri lånet på tem-
plet, som ellers snart ville gått til inkasso. For å beskytte templet
mot truende mobber, ble det satt vakter rundt templet om nat-
ten. Disse sov i de samme klærne som de hadde brukt som byg-
ningsarbeidere om dagen.

Profeten erklærte: «Det ble gjort store forberedelser for å
begynne byggingen av et Herrens hus, og til tross for at Kirken
var fattig, var samholdet, harmonien og kjærligheten så sterk at
vi ble styrket til å utføre Herrens befalinger.»3

Heber C. Kimball, som ble medlem av De tolvs quorum et år
før templet ble innviet, beskrev den store innsatsen: «Hele
Kirken sto sammen om dette prosjektet, og alle hjalp til. De som
ikke hadde trekkdyr, arbeidet i stenbruddet og klargjorde ste-
nene som skulle fraktes til huset.»4 Eldste Kimball fortalte også:
«Joseph sa: “Kom, brødre, la oss gå til stenbruddet og arbeide for
Herren.” Profeten gikk selv i sin arbeidsfrakk og sine knebukser
av lin og arbeidet i stenbruddet som oss andre. Hver lørdag
brukte vi alle tilgjengelige trekkdyr til å trekke stenene til tem-
plet, og slik fortsatte vi til huset var ferdig. Hele tiden strikket,
spant og sydde våre hustruer, og ... gjorde alt slags arbeid.»5

Anstrengelsene til de hellige i Kirtland var typiske for det sam-
hold, de ofre og den plikttroskap som skulle gjøre det mulig for
Herrens hensikter å bli oppfylt i de kommende årene. Dette var
en av mange ganger da de hellige sto sammen og ga akt på pro-
feten Joseph Smiths formaning: «Slik trekker vi alle lasset sam-
men, sterkt og iherdig.»6
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Joseph Smiths læresetninger

Når vi har et godt samhold og samarbeider,
kan vi lettere oppnå Guds hensikter.

«Det er godt å møte de hellige på enda en generalkonferanse
[oktober 1840]... De hellige er like nidkjære, utrettelige og ener-
giske som alltid i de siste dagers store arbeid, og [dette] gir oss
glede og trøst, og oppmuntrer oss virkelig mens vi strir med de
vanskelighetene som nødvendigvis ligger i vår vei.

La brødrene alltid ha en slik innstilling og støtte oss, og vi må,
vi vil gå fremad. Herrens verk skal rulle videre, Herrens tempel
skal bli reist, Israels eldster vil bli oppmuntret, Sion skal bygges og
bli hele jordens prakt, glede og herlighet. Ham som sitter på tro-
nen, og Lammet, tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen
og makten i all evighet, og deres lovsang skal gjenlyde over berg
og dal fra øy til øy og fra kontinent til kontinent, og denne verdens
riker skal bli vår Guds og hans Kristi kongedømme [se Johannes’
åpenbaring 11:15].

Det gjør oss virkelig glade å vite at det finnes et slikt samhold
i alle menighetene, både hjemme og ute, på dette kontinent og
på øyene i havet, for ved dette prinsipp, og ved konsentrert inn-
sats, skal vi klare å gjennomføre vår Guds hensikter.»7

«[Byggingen av Nauvoo tempel] går fremover meget raskt, og
store anstrengelser blir gjort på alle hold for å lette oppføringen.
Materialer av alle slag hoper seg opp i store mengder, og til høs-
ten venter vi å se at vegger og tak er kommet på plass... I vinter
har det ofte vært opptil hundre hender som har brutt sten, mens
store skarer av andre samtidig har vært beskjeftiget med trans-
port og annet slags arbeid...

Mens store skarer på denne måten har vært travelt opptatt med
å utføre sitt daglige arbeid i sine forskjellige yrker og har arbeidet
en tiendedel av sin tid (på templet), har andre ikke vært mindre
opptatt med å betale sin tiende og sine offergaver til det samme
store formål. Aldri siden denne kirken ble grunnlagt, har med-
lemmene vært mer villige til å følge Jehovas [krav] og hatt et mer
brennende ønske om å gjøre Guds vilje, arbeidet mer iherdig og
ofret mer enn tilfellet har vært etter at Herren sa: “La templet bli
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bygget av mitt folks tiende.” [Se L&p 97:10-11.] Etter alt å dømme
hvilte foretaksomhetens, filantropiens og lydighetens ånd samti-
dig på gammel og ung, på brødre og søstre, gutter og piker, ja, til
og med på fremmede som ikke var i Kirken, og alle viste de en
enestående gavmildhet for å utføre dette store verk, og i mange
tilfeller kunne ikke engang enken hindres i å yte sin skjerv fra sitt
sparsomme forråd.

Vi har nå lyst til å gi alle, gammel og ung, både i og utenfor
Kirken, vår uforbeholdne takk for deres makeløse gavmildhet,
vennlighet, flid og lydighet, som de så betimelig har vist ved
denne anledning. Ikke slik å forstå at vi selv eller enkeltvis har
høstet økonomiske fordeler av det, men når brødrene, som i
dette tilfellet, viser enhet i plan og hensikt og alle hjelper til med
å dra lasset, da blir vår omsorg, vårt arbeid, vårt strev og vår eng-
stelse vesentlig mindre, vårt åk blir lettere og vår byrde likeså [se
Matteus 11:30].»8

«La meg si en gang for alle, med salmisten i fordums tid: “Hvor
godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen! Det er som
den gode olje på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg
- den flyter ned på sømmen av hans kjortel. Det er som Hermon-
dugg, som flyter ned på Sions berg. For der har Herren satt vel-
signelsen, liv til evig tid.” Samhold er styrke. [Se Salme 133:1-3.]»9

Vi styrker vårt samhold når vi gjør vårt
beste for å være lydige mot Guds lover og
overvinne vår egoisme og våre fordommer.

I desember 1840 skrev profeten til medlemmene av De tolvs

quorum og andre prestedømsledere som var på misjon i

Storbritannia: «Det er ... svært tilfredsstillende for meg å vite at
det har hersket så stor forståelse dere imellom, at de hellige så
fortrøstningsfullt har lyttet til råd, og anstrengt seg sammen i
dette kjærlighetsarbeidet og når det gjelder å fremme sannhet og
rettferdighet. Dette er som det skulle være i Jesu Kristi kirke, for
enhet betyr styrke. “Hvor godt og hvor liflig det er at brødre også
bor sammen!” [Salme 133:1.] Måtte Den aller høyestes hellige
alltid praktisere dette prinsipp, for da vil de mest strålende vel-
signelser bli dem til del, ikke kun til hver enkelt, men for hele
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Kirken. Rikets orden vil bli opprettholdt, dets embetsmenn
respektert og de kravene som stilles i riket, vil bli adlydt raskt og
med glede...

De hellige må ikke glemme at store ting beror på deres indi-
viduelle anstrengelser, og at de er kalt til å arbeide sammen med
oss og med Den hellige ånd når det gjelder å utføre det store
verk i de siste dager. Når vi tenker nærmere over verkets omfang,
velsignelser og herlighet, må vi sørge for at enhver egoistisk
følelse ikke bare blir begravet, men helt utslettet. La kjærligheten
til Gud og mennesker være fremherskende og seire i hvert et
sinn, slik at deres hjerter kan bli som Enoks i fordums tid, så de
fatter alle ting både i nåtid og fremtid, og ikke mangler noen
nådegave mens de venter på den Herre Jesu Kristi komme [se
1. Korinterbrev 1:7].

Det verk som vi i fellesskap er engasjert i, er ikke noe vanlig
verk. De fiendene vi må stride mot, er slu og meget dyktige til å
manøvrere. Derfor er det riktig av oss å være på vakt, samle våre
krefter og sørge for at vi har de beste følelser i vår midte. Da vil
vi ved Den allmektiges hjelp gå fra seier til seier og fra erobring
til erobring, våre onde lidenskaper vil bli undertrykket, våre for-
dommer vil forsvinne, vi skal ikke ha noen plass i vårt bryst for
hat, lasten vil skjule sitt vansirede hode, og vi skal bli godkjent
av himmelen og bli anerkjent som Guds sønner.

La oss være klar over at vi ikke må leve for oss selv, men for
Gud. Ved å gjøre det vil de største velsignelser bli oss til del både
i tid og evighet.»10

«Vi sier til de hellige som kommer hit [til Nauvoo], at vi har
lagt grunnvollen så Guds folk kan samles her på dette sted, og vi
forventer at når de hellige virkelig kommer, vil de bli rådet av
dem som Gud har utpekt... Vi forsøker her å omgjorde våre len-
der og drive alle som bedriver synd, ut av vår midte. Vi håper at
våre brødre, når de kommer utenfra, vil hjelpe oss med å få dette
gode verk til å rulle fremover og realisere denne store plan, slik
at “Sion kan bygges opp i rettferdighet og alle nasjoner skal
samle seg om hennes normer”, slik at vi som Guds folk, ved hans
ledelse og lydighet mot hans lover, kan vokse i rettferdighet og
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«Enhet betyr styrke. “Hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen!”

Måtte Den aller høyestes hellige alltid praktisere dette prinsipp.»

sannhet, slik at vi, når hans hensikter blir realisert, kan motta en
arv blant dem som er helliggjort.»11

«Vi har alle venner, kjente, familier og forbindelser, og vi ser at
vennskapets ... og brorskapets bånd har knyttet oss uløselig sam-
men med tusen kjærkomne forbindelser. Vi har tatt imot den ene
felles tro, ja, det som “er blitt overgitt til de hellige”. [Judas 1:3.]
Vi har fått det privilegium å høre det evige evangelium, som er gitt
oss ved profetiens ånd, ved at himlene er blitt åpnet, ved Den hel-
lige ånds gave, ved englers betjening og ved Guds kraft... Den
samme følelse går gjennom hele legemet, Kristi legeme, som
ifølge Paulus er hans kirke, og ingen del av legemet kan være ska-
det uten at de andre delene føler smerten, for som Paulus sier:
“Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir
hedret, da gleder alle lemmene seg med” [se 1. Korinterbrev
12:12-27].»12
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De største timelige og åndelige velsignelser
kommer alltid av en samlet innsats.

I januar 1841 ga Joseph Smith og hans rådgivere i Det første

presidentskap instruksjoner til de hellige som kom til Nauvoo

fra forskjellige deler av verden: «Kun ved intens handling og fel-
les innsats kan vi utføre de siste dagers store arbeid ... , mens våre
interesser, både timelige og åndelige, i stor grad vil bli fremmet,
og himmelens velsignelser må strømme til oss i en uavbrutt
strøm. Dette tror vi ikke det kan herske noen tvil om.

De største timelige og åndelige velsignelser som alltid følger
av trofasthet og samlet innsats, har aldri fulgt individuelle
anstrengelser og prestasjoner. All historie kan bekrefte dette til
overmål...

Vi ønsker at de hellige skal forstå at når de kommer hit, må de
ikke forvente fullkommenhet eller at alt vil være harmoni, fred
og kjærlighet. Hvis de tenker på denne måten, vil de utvilsomt
bli ført vill, for her finnes personer ikke bare fra forskjellige del-
stater, men fra forskjellige nasjoner, som, selv om de føler sterke
bånd til sannhetens sak, har fordommer de har lært av andre, og
det vil ta litt tid før disse tingene kan overvinnes. Det er også
mange som sniker seg inn ubemerket og forsøker å så splid, strid
og fiendskap blant oss, og dermed bringer ulykke over de hel-
lige... La derfor dem som kommer hit, være fast bestemt på å
holde Guds bud og ikke bli motløse over de tingene vi har nevnt.
Da vil de oppleve fremgang, himmelens intelligens vil bli for-
midlet til dem, og de vil til slutt se øye til øye og glede seg fullt
ut over den herlighet som er bestemt for de rettferdige.

For å kunne oppføre Herrens tempel vil store anstrengelser bli
krevd av de hellige, for at de kan bygge et hus som skal bli god-
tatt av Den allmektige, og hvor hans kraft og herlighet kan bli til-
kjennegitt. La derfor dem som fritt kan ofre av sin tid, sine talen-
ter og sin eiendom, for rikets fremgang, og av den kjærligheten
de har til sannhetens sak, ... forene seg med oss i de siste dagers
store arbeid og ta del i prøvelsene, så de til slutt kan få del i her-
ligheten og seieren.»13
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Forslag til studium og undervisning

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

• Tenk på profeten Joseph Smiths uttalelse: «Slik trekker vi alle
lasset sammen, sterkt og iherdig» (s. 269). Hva skjer om man
ikke anstrenger seg lenge nok eller sterkt nok? Hva skjer når
folk trekker i forskjellige retninger? Hvordan kan vi anvende
profetens uttalelse i våre hjem? i våre kall i Kirken?

• Les det andre hele avsnittet på s. 271. Hvorfor blir våre byrder
lettere når vi samarbeider? (Du finner noen eksempler på
s. 267-71.) Hvilke prinsipper har hjulpet deg å samarbeide
bedre med andre?

• Gjennomgå det første hele avsnittet på s. 272. Nevn noen farer
ved egoisme. Hva kan vi gjøre for å utslette vår egen egoisme?
Hva føler du når du «lar kjærligheten til Gud og mennesker
være fremherskende» i deg?

• Gjennomgå avsnittet som begynner nederst på s. 273. På hvilke
måter har du hatt nytte av «vennskapsbånd» og «kjærkomne
forbindelser» i din menighet eller gren? Hvordan hjelper det
menigheter og grener når «den samme følelse går gjennom
hele legemet»?

• Studer tredje avsnitt på s. 274. Hvorfor tror du det er uklokt å
forvente fullkommenhet av medlemmene i våre menigheter og
grener? Når har du sett en ufullkommen gruppe mennesker
bruke sine forskjellige evner og talenter for en felles sak? Hva
har vært resultatet av en slik felles innsats?

Aktuelle skriftsteder: Matteus 18:19-20; Johannes 17:6-26;
Mosiah 18:21; 3. Nephi 11:29-30; L&p 38:24-27; Moses 7:18

Noter

1. Frederick G. Williams, sitert av
Truman O. Angell, i Truman Osborn
Angell, Autobiography 1884, s.
14-15, Kirkens arkiver, Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige, Salt
Lake City, Utah.

2. Hyrum Smith, sitert i Lucy Mack
Smith, «The History of Lucy Smith,
Mother of the Prophet», 1844-45-
manuskriptet, bok 14, s. 1-2, Kirkens
arkiver.



K A P I T T E L  2 3

276

3. History of the Church, 1:349; fra
«History of the Church» (manuskript),
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Ledelse på Herrens måte

«Jeg lærer dem korrekte prinsipper, 
og de styrer seg selv.»

Fra Joseph Smiths liv

Mens de hellige i Kirtland begynte å arbeide og ofre for å
bygge et tempel i sin midte, sto de hellige i Jackson County,
Missouri, overfor alvorlig forfølgelse. Etter hvert som stadig flere
medlemmer av Kirken flyttet til Missouri, ble forholdet til de
gamle nybyggerne stadig mer anstrengt. Innbyggerne i Missouri
var redde for å miste den politiske styringen, de var mistenk-
somme overfor Kirkens fremmede trosoppfatninger, og de mis-
likte de helliges tilbøyelighet til å handle seg imellom. Mobbene
ble stadig mer voldsomme i sin forfølgelse av de hellige, og i
november 1833 drev de dem ut av deres hjem. De hellige, som
måtte forlate mesteparten av sine buskaper og eiendeler, flyktet
nordover, hovedsakelig til Clay County, Missouri, hvor de fant til-
flukt en stund.

Profeten Joseph Smith, som bodde i Kirtland, var alvorlig
bekymret over de helliges lidelser i Missouri, og han ville så
gjerne hjelpe dem. I februar 1834 åpenbarte Herren for ham at
han skulle organisere en gruppe hellige som skulle marsjere til
Jackson County. Denne gruppen, som ble kalt Sions leir, skulle
gjenvinne de landområdene og eiendommene som på ulovlig vis
var blitt fratatt Kirkens medlemmer. (Se L&p 103:21-40.) Leiren
ble offisielt organisert 6. mai 1834, og omfattet til slutt over 200
mennesker. Gruppen, som var bevæpnet og organisert som en
militær enhet, kom til et sted i nærheten av Jackson County i mid-
ten av juni, etter å ha tilbakelagt nesten 1500 km.

Leirens medlemmer gikk lange strekninger hver dag, ofte i
trykkende hete med utilstrekkelig med mat og dårlig vann. Deres
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Ledere i Herrens rike «skulle være begavet med visdom, 

kunnskap og forståelse for å kunne undervise og lede Guds folk».
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tette omgang med hverandre gjennom flere uker med reise, sam-
men med tretthet og sult, fikk noen av mennene til å krangle
med hverandre og kritisere profeten.

Til tross for alle problemene som oppsto på denne farefulle
og vanskelige reisen, lærte Joseph Smith leirens medlemmer vik-
tige prinsipper for lederskap etter hvert som han ledet dem dag
for dag. Wilford Woodruff, et medlem av Sions leir som senere
ble Kirkens fjerde president, erklærte: «Vi fikk erfaring som vi
aldri kunne fått på annen måte. Vi fikk anledning til å se profe-
tens ansikt, og vi fikk anledning til å reise 1600 kilometer sam-
men med ham og se hvordan Guds ånd arbeidet i ham, og erfare
Jesu Kristi åpenbaringer til ham og oppfyllelsen av disse.»1

Da gruppen kom til Missouri, innledet de forhandlinger med
myndighetene, men disse forsøkene på en fredelig løsning mis-
lyktes. Da væpnet konflikt virket uunngåelig, ba profeten om vei-
ledning, og 22. juni 1834 mottok han en åpenbaring om å opp-
løse leiren og erklære at Sion ikke kunne forløses på det
tidspunktet (se L&p 105). Om leirens medlemmer sa Herren:
«Jeg har hørt deres bønner og vil godta deres offer, og jeg anser
det for nødvendig at de måtte føres så langt for å prøve deres
tro» (L&p 105:19).

Sions leir nådde ikke sine politiske mål, men den fikk langva-
rige åndelige virkninger. I februar 1835, da profeten organiserte
De tolv apostlers quorum og De syttis quorum, hadde ni av De
tolv apostler og alle De sytti tatt del i Sions leir. Ifølge Joseph
Youngs beretning, et av de opprinnelige medlemmene av De sytti,
forklarte profeten for en gruppe av disse brødrene: «Gud ville ikke
at dere skulle slåss. Han kunne ikke organisere sitt rike med tolv
menn til å åpne døren til evangeliet for jordens nasjoner, og med
sytti menn under deres ledelse til å følge i deres fotspor, uten at
han tok dem fra en gruppe menn som hadde tilbudt sitt liv, og
som hadde ytt et stort offer på samme måte som Abraham.»2

Det var i Sions leir at Brigham Young, Heber C. Kimball,
Wilford Woodruff og andre fikk praktisk opplæring som gjorde
dem i stand til å lede de hellige fra Missouri til Illinois i 1839, og
senere til Saltsjødalen. På grunn av sin erfaring med profeten
hadde disse brødrene lært å lede på Herrens måte.
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Joseph Smiths læresetninger

Ledere lærer bort korrekte prinsipper og 
hjelper dem de leder til å styre seg selv.

John Taylor, Kirkens tredje president, sa: «For noen år siden, i
Nauvoo, hørte jeg et medlem av den lovgivende forsamling spørre
Joseph Smith hvordan kan klarte å styre så mange mennesker, og
å opprettholde slik en fullkommen orden, idet han også sa at det
var umulig for dem å gjøre det andre steder. Smith sa at det var
veldig enkelt. “Hvordan?” spurte mannen. “For oss et det veldig
vanskelig.” Smith svarte: “Jeg lærer dem korrekte prinsipper, og de
styrer seg selv.”»3

Brigham Young, Kirkens annen president, fortalte: «Joseph
Smith fikk mange ganger dette spørsmålet av menn som kom for
å se ham og hans folk: “Hvordan har det seg at du kan styre ditt
folk så lett? Det virker som de ikke gjør noe annet enn det du
sier. Hvordan kan du styre dem så lett?” Han svarte: “Jeg styrer
dem ikke i det hele tatt. Herren har åpenbart bestemte prinsip-
per fra himlene som vi skal etterleve i disse siste dager. Tiden
nærmer seg da Herren skal samle sitt folk bort fra de ugudelige,
og han skal hastig fullføre sitt verk i rettferdighet, og prinsippene
som han har åpenbart, har jeg forkynt for folket, og de forsøker
å leve etter dem, og de styrer seg selv.”»4

Som svar på en beskyldning om at han søkte makt, sa Joseph

Smith: «Når det gjelder den makt jeg har over menneskesinnet,
vil jeg si at det skyldes den makt som ligger i sannheten i den
læren jeg har vært et redskap i Guds hender til å legge frem for
dem, og ikke at jeg har utsatt dem for tvang... Jeg spør: Forsøker
jeg noensinne å tvinge noe menneske? Har jeg ikke gitt mennes-
ket frihet til ikke å tro på den læren jeg har forkynt hvis ved-
kommende ikke ønsket det? Hvorfor forsøker ikke mine fiender
å gjøre anslag mot læren? De klarer det ikke, for det er sannhe-
ten, og jeg utfordrer alle mennesker til å kullkaste den.»5

«En bror som arbeider i St. Louis Gazette ... ville vite ved hvil-
ket prinsipp jeg fikk så mye makt... Jeg fortalte ham at jeg fikk
makt ved sannhetens og dydens prinsipper, som ville vedvare
når jeg var død og begravet.»6
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Ledere mottar den visdommen de trenger av Ånden
og erkjenner de velsignelsene Herren gir dem.

«En Guds mann skulle være begavet med visdom, kunnskap
og forståelse for å kunne undervise og lede Guds folk.»7

Joseph Smith skrev følgende til medlemmene av De tolvs quo-

rum og andre prestedømsledere som var på misjon i

Storbritannia: «La meg si at i den utstrekning jeg har kjennskap
til de avgjørelsene dere har tatt, er jeg helt sikker på at de har
vært fattet i visdom, og jeg tviler ikke på at Herrens ånd har vei-
ledet dere, hvilket forteller meg at dere har vært ydmyke og har
ønsket å frelse deres medmennesker istedenfor å forherlige dere
selv og nære egoistiske interesser. Så lenge de hellige viser en
slik holdning, vil deres råd bli godkjent og deres anstrengelser
kronet med hell.

Dere ber om råd i mange spørsmål av stor betydning, men jeg
tror dere fullt ut er i stand til å avgjøre dette selv, da dere er
bedre kjent med de spesielle omstendighetene enn jeg er.
Dessuten har jeg stor tiltro til deres samlede visdom...

Kjære brødre, når dere vet hvilket forhold jeg står i til dette
verk, må dere til en viss grad greie å sette dere inn i hvordan jeg
føler det når jeg ser at dette store verk nå ruller fremover, sprer
seg til fjerntliggende land og tusenvis av mennesker tar imot det.
I noen grad forstår jeg mitt ansvar og det behov jeg har for støtte
ovenfra og for visdom fra oven, slik at jeg kan greie å undervise
dette folk, som nå er blitt et stort folk, i rettferdighetens prin-
sipper samt lede dem ifølge himmelens vilje slik at de kan bli
fullkomne og beredt til å møte den Herre Jesus Kristus når han
skal vise seg i stor herlighet. Kan jeg stole på at dere og alle mine
brødre og søstre i England (som jeg er glad i selv om jeg aldri
har sett dem) vil be til min himmelske Fader for meg, slik at jeg
ikke faller i noen av Satans snarer, greier å overvinne enhver van-
skelighet og sørger for at dette folk får del i de velsignelsene som
er forbeholdt de rettferdige? Dette ber jeg dere om i Herren Jesu
Kristi navn.»8
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I 1833 skrev profeten og andre ledere i Kirken til medlem-

mene i Thompson, Ohio, og fortalte dem at bror Salmon Gee

var utnevnt til å presidere over dem: «Vår kjære bror Salmon ...
er blitt ordinert av oss ... til å lede og undervise dere i det som
henhører til gudfryktighet. Vi har stor tillit til ham, hvilket vi
antar dere også har. Derfor sier vi til dere, ja, ikke bare vi, men
også Herren, motta ham som sådan, og vit at Herren har utnevnt
ham til dette embedet til beste for dere. Opphold ham ved deres
bønner, og be stadig for ham om at han må bli begavet med vis-
dom og forståelse når det gjelder kunnskap om Herren, slik at
dere gjennom ham kan bli beskyttet mot onde ånder og mot all
strid og uenighet og vokse i nåde og i kunnskap om vår Herre og
Frelser, Jesus Kristus.

... Til sist, brødre, be for oss at vi kan være i stand til å utføre
det arbeid vi er blitt kalt til, slik at dere fullt ut kan få del i Guds
mysterier.»9

Profeten ga følgende rettledning til en gruppe prestedømsle-

dere som en rettesnor i deres diskusjoner: «Alle skulle tale etter
tur fra sin plass og i rette tid slik at det kan være en fullkommen
orden i alle ting, og ... enhver ... skulle være sikker på at han kan
kaste lys over emnet istedenfor å spre mørke … hvilket kan gjø-
res ved at menneskene vier seg fullt og helt til å studere Herrens
sinn og vilje, for Herrens ånd åpenbarer og tilkjennegir alltid
sannheten så den kan forstås av alle som er i besittelse av
Ånden.»10

«Når De tolv eller andre vitner står foran jordens forsamlinger
og forkynner med og tilkjennegir Guds ånds kraft, så folk blir
forbauset og forvirret over læren og sier: “Denne mannen har
forkynt mektige ord og har holdt en stor tale,” så la denne man-
nen eller disse mennene ta seg i vare så de ikke gir seg selv æren,
men se til at de er ydmyke og gir prisen og æren til Gud og
Lammet, for det er ved Det hellige prestedømmes og Den hellige
ånds kraft at de har makt til å tale slik. Hva annet er du enn støv,
menneske? Og fra hvem andre enn Gud mottar du din kraft og
dine velsignelser?»11
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Ledere i Herrens rike er glad i dem de tjener.

«Etter hvert som jeg blir eldre, blir mine følelser for dere sta-
dig ømmere. Jeg er til enhver tid villig til å oppgi alt som er galt,
for jeg ønsker at dette folk skal ha en rettskaffen leder. Jeg har
frigjort deres sinn ved å la dere få vite det som hører Jesus
Kristus til... Jeg har kun gode følelser i mitt hjerte.»12

«De sekteriske prester roper ut mot meg og spør: “Hvordan
kan det ha seg at denne pratmakeren vinner så mange tilhengere
og får beholde dem?” Til det svarer jeg at det er fordi jeg er i
besittelse av kjærlighetens prinsipp. Alt jeg har å tilby verden, er
et godt hjerte og en vennlig hånd.»13

Noen få dager før han reiste til Carthage fengsel, uttrykte

profeten sin kjærlighet til de hellige: «Gud har prøvd dere. Dere
er gode mennesker. Jeg elsker dere av hele mitt hjerte. Ingen har
større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine ven-
ner [se Johannes 15:13]. Dere har stått ved min side i vanskelige
stunder, og jeg er villig til å ofre livet for å bevare dere.»14

Ledere i Herrens rike underviser ved
sin tjeneste og sitt eksempel.

Da medlemmene av Sions leir marsjerte fra Kirtland, Ohio, til

Missouri, lærte de mange lederskapsprinsipper av å omgås med

Joseph Smith. George A. Smith, et medlem av Sions leir, fortalte:

«Profeten Joseph fikk sin fulle del av utmattelse under hele turen.
I tillegg til at han hadde ansvar for leiren og presiderte over den,
gikk han det meste av tiden og fikk en mengde blemmer på blo-
dige og såre føtter, noe som var et naturlig resultat av å gå fra 40
til 64 kilometer hver dag i en varm årstid. Men under hele van-
dringen klaget han aldri, mens de fleste mennene i leiren klaget
til ham over såre tær, vonde føtter, lange dagsmarsjer, knappe for-
syninger, dårlig brød, dårlige maiskaker, harskt smør, dårlig hon-
ning, markspist bacon og ost osv. Selv ikke en hund kunne bjeffe
mot enkelte av mennene uten at de knurret overfor Joseph. Hvis
de måtte slå leir med dårlig vann, ble det nesten opprør. Men vi
var Sions leir, og mange av oss unnlot å holde bønn, var tanke-
løse, skjødesløse, hensynsløse, tåpelige eller ondskapsfulle, men
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vi var ikke klar over det. Joseph måtte være overbærende og vei-
lede oss, som barn. Men det var mange i leiren som aldri klaget,
og som alltid var rede og villige til å gjøre det vår leder ønsket.»15

Det følgende er utdrag fra profetens historie for mai 1834:

«Hver kveld før vi la oss til å sove, på trompetens signal, bøyde
vi oss for Herren i de forskjellige teltene og oppsendte vår takk
og våre bønner. Da morgentrompeten lød ca. klokken fire, var
igjen alle mann på sine knær for Herren og søkte hans velsig-
nelser for dagen.»16

27. mai 1834: «Til tross for at våre fiender kom med stadige
trusler om vold, fryktet vi ikke. Heller ikke nølte vi med å fort-
sette vår reise, for Gud var med oss, og hans engler gikk foran
oss, og troen i vår lille gruppe var urokkelig. Vi vet at vi ble led-
saget av engler, for vi så dem.»17

29. mai 1834: «Jeg oppdaget at noen i mitt kompani hadde fått
surt brød, mens jeg hadde fått godt og søtt brød av den samme
kokken. Jeg irettesatte bror Zebedee Coltrin for forskjellsbe-
handlingen, for jeg ønsket at mine brødre skulle ha det like godt
som meg.»18

John M. Chidester, et medlem av Sions leir, fortalte: «Sions leir
måtte på sin ferd gjennom delstaten Indiana krysse noen svært
leie sumpområder. Vi måtte derfor feste tau i vognene for å hjelpe
dem gjennom, og profeten var den første mannen ved tauet på
sine bare føtter. Dette var karakteristisk for ham i alle vanskelig-
heter.

Vi fortsatte på vår reise til vi nådde Wakenda-elven, etter å ha
reist 40 km uten mat eller hvile. Vi måtte over elven, og vi så at
det på den andre siden var et meget egnet leirsted, til glede for
de nå trette og sultne mennene. Men da vi kom frem til stedet,
kunngjorde profeten for leiren at han følte seg tilskyndet til å dra
videre, og idet han tok ledelsen, oppfordret han brødrene til å
følge etter.

Dette forårsaket splid i leiren. Lyman Wight og andre nektet
først å følge profeten, men kom til slutt etter. Det viste seg at pro-
feten ble inspirert til å fortsette ca. 11 km til. Vi fikk senere høre
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«Profeten var den første mannen ved tauet på sine bare føtter,» mintes et medlem

av Sions leir. «Dette var karakteristisk for ham i alle vanskeligheter.»

at ca. 13 km fra det stedet vi krysset elven, var det organisert en
gruppe menn som skulle angripe oss den natten.»19

Under Sions leirs marsj var det noen av deltakerne som knur-

ret og klaget. Profeten irettesatte dem og sa at en katastrofe

ville ramme dem om de ikke omvendte seg. Selv om noen fulgte

hans rettledning, var det andre som ikke gjorde det. Snart brøt

det ut kolera, og noen av leirens medlemmer døde. Orson Hyde,

som senere virket i De tolv apostlers quorum, fortalte: «Ble pro-
feten mindre opptatt av leirens velferd? Ble hans følelser for sine
venner svekket da de ble tuktet og prøvet? Ble han deres fiende
fordi han hadde uttalt seg krast mot dem? Nei! Hans hjerte smel-
tet av medfølelse – hans bryst glødet av kjærlighet, medlidenhet
og vennlighet, og med en nidkjærhet og trofasthet som sømmet
seg en venn i nødens stund, tok han seg personlig av de syke og
døende og hjalp til med å begrave de døde. Alt han gjorde under
denne alvorlige prøvelsen, ga leiren ytterligere forvissning om at
han var glad i dem, på tross av alle deres feil og mangler.»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. vii-xii for ytterligere hjelp.

• Les første avsnitt på s. 279. Hvilke sterke sider ser du i profe-
ten Joseph Smiths tilnærming til lederskap? Hvordan tror du
folk flest reagerer på den slags lederskap?

• Gjennomgå profetens læresetninger om behovet for at ledere
mottar visdom fra Ånden (s. 281-82). Hva kan hjelpe ledere å
få den visdommen de trenger?

• Gjennomgå det andre hele avsnittet på s. 281. Hvorfor er
ydmykhet og uselviskhet nødvendige egenskaper for en leder?
Hvilke andre egenskaper synes du en leder skulle ha?

• Joseph Smith snakket åpent om sin kjærlighet og sine ømme
følelser for de hellige (s. 283). Hvordan vet du om en leder
virkelig er glad i deg? Når har du blitt velsignet gjennom en
leders kjærlighet?

• Studer rapportene om Sions leir på s. 277-79 og 283-85. Hvilke
lederegenskaper viste profeten?

• Tenk på ditt lederansvar i familien, Kirken, i ditt yrke, på sko-
len, i samfunnet eller andre steder. Tenk over hva du kan gjøre
for å følge Joseph Smiths eksempel.

Aktuelle skriftsteder: 2. Mosebok 18:13-26; Ordspråkene 29:2;
Matteus 20:25-28; Alma 1:26; L&p 107:99-100

Noter

1. Wilford Woodruff, Deseret News:
Semi-Weekly, 21. des. 1869, s. 1;
tegnsetning og bruk av store boksta-
ver modernisert.

2. Sitert av Joseph Young sr., i History
of the Church, 2:182, fotnote; fra
Joseph Young sr., History of the
Organization of the Seventies
(1878), s. 14.

3. John Taylor, «The Organization of the
Church», Millennial Star, 15. nov.
1851, s. 339.

4. Brigham Young, Deseret News: Semi-
Weekly, 7. juni 1870, s. 3.

5. History of the Church, 6:273; fra en
tale holdt av Joseph Smith 24. mars
1844, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff.

6. History of the Church, 6:343; fra
Joseph Smiths dagbok, 25. april
1844, Nauvoo, Illinois.

7. History of the Church, 5:426; fra en
tale holdt av Joseph Smith 11. juni
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff og Willard
Richards.

8. History of the Church, 4:228-30; sta-
ving og grammatikk modernisert; fra
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et brev fra Joseph Smith til De tolv,
15. des. 1840, Nauvoo, Illinois, utgitt
i Times and Seasons, 1. jan. 1841,
s. 259-60; dette brevet er feilaktig
datert 19. okt. 1840 i History of the
Church.

9. Brev fra Joseph Smith og andre til
Kirkens medlemmer i Thompson,
Ohio, 6. feb. 1833, Kirtland, Ohio;
Letter Book 1, 1829-35, s. 25-26,
Joseph Smith, Collection, Kirkens
arkiver, Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige, Salt Lake City, Utah.

10. History of the Church, 2:370; fra
Joseph Smiths dagbok, 15. jan. 1836,
Kirtland, Ohio.

11. History of the Church, 3:384; fra en
tale holdt av Joseph Smith 2. juli
1839, i Montrose, Iowa; referert
av Wilford Woodruff og Willard
Richards.

12. History of the Church, 6:412; fra en
tale holdt av Joseph Smith 26. mai
1844 i Nauvoo, Illinois; referert av
Thomas Bullock.

13. History of the Church, 5:498; fra en
tale holdt av Joseph Smith 9. juli
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards; se også tillegget,
s. 562, punkt 3.

14. History of the Church, 6:500; fra en
tale holdt av Joseph Smith 18. juni
1844, i Nauvoo, Illinois. De som
samlet History of the Church, satte
sammen muntlige rapporter fra flere
øyenvitner til én gjengivelse av
taleen.

15. George A. Smith, «History of George
Albert Smith by Himself», s. 30,
George Albert Smith, Papers,
1834-75, Kirkens arkiver.

16. History of the Church, 2:64-65; fra
Heber C. Kimball, «Elder Kimball’s
Journal», Times and Seasons, 15. jan.
1845, s. 771.

17. History of the Church, 2:73; fra
Heber C. Kimball, «Elder Kimball’s
Journal», Times and Seasons, 15. jan.
1845, s. 772.

18. History of the Church, 2:75; fra
George A. Smith, «History of George
Albert Smith by Himself», s. 17,
George Albert Smith, Papers, 1834-
75, Kirkens arkiver.

19. John M. Chidester, i «Recollections of
the Prophet Joseph Smith», Juvenile
Instructor, 1. mars 1892, s. 151;
tegnsetning modernisert.

20. Orson Hyde, Deseret News, 30. juli
1853, s. 66.
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Profeten Joseph Smith underviser en gruppe brødre, heriblant 

Brigham Young (til venstre). Brigham Young sa at profeten kunne 

«ta Skriftene og gjøre dem så klare og enkle at alle kunne forstå».



Sannheter fra 
Frelserens lignelser

i Matteus 13

«Hjulene på rikets vogn ruller fortsatt videre, styrt av
Jehovas mektige arm, og på tross av all motstand vil de

fortsette å rulle frem til alle hans ord er oppfylt.»

Fra Joseph Smiths liv

Idet byggingen av Kirtland tempel nærmet seg slutten, begynte
Joseph Smith og de hellige å forberede seg til de store velsig-
nelsene de skulle motta der. For å hjelpe brødrene å forberede
seg til tempelinnvielsen ble Eldstenes skole arrangert fra
november 1835. Denne skolen ble etablert i 1834, som en
videreføring av Profetenes skole som ble holdt tidligere.

Blant andre emner studerte Joseph Smith og de andre brø-
drene hebraisk, det språket mesteparten av Det gamle testa-
mente opprinnelig ble skrevet på. Profetens dagbok for denne
perioden viser at han studerte hebraisk nesten hver dag, ofte i
mange timer om dagen. Hans dagbokoppføringer inneholder
ting som: «Studerte hebraisk hele dagen» eller: «Deltok på sko-
len og studerte hebraisk».1 19. januar 1836 skrev han: «Var på
skolen hele dagen. Herren velsignet oss i våre studier. I dag
begynte vi å lese i våre hebraiske bibler, noe som gikk veldig bra.
Det virker som om Herren åpner våre sinn på en forunderlig
måte, så vi kan forstå hans ord på det opprinnelige språket.»2 En
måned senere skrev han: «Gikk på skolen og leste og oversatte
sammen med klassen som vanlig. Min sjel fryder seg over å lese
Herrens ord på originalspråket.»3
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Joseph Smiths opplevelse av Eldstenes skole er bare ett tegn
på hans kjærlighet til Skriftene. Han studerte Skriftene flittig, og
fant trøst, kunnskap og inspirasjon i dem hele sitt liv. Det er
megetsigende at det var et skriftsted i Bibelen som fikk ham til å
søke visdom fra Gud og motta Det første syn da han var bare 14
år gammel (se Jakobs brev 1:5).

Profetens skrivelser og taler er fulle av sitater og tolkninger av
Skriftene, for han hadde studert Skriftene så inngående at de ble
en integrert del av hans tankegang. Når han underviste, siterte
han skriftsteder direkte, han hentydet til dem, han omskrev dem
og han benyttet dem som grunnlag for sine taler. «Jeg kjenner
Skriftene og forstår dem,» erklærte han i april 1844.4

Hans usedvanlig gode kjennskap til Skriftene gjorde ham i
stand til å undervise fra dem og tolke dem med stor kraft og klar-
het, og mange som hørte ham tale, husket denne evnen.
President Brigham Young fortalte at profeten kunne «ta Skriftene
og gjøre dem så klare og enkle at alle kunne forstå».5

Wandle Mace sa: «Jeg har lyttet til profeten Joseph Smith både
offentlig og privat, i solskinn og regn, slik mange andre har gjort
når han har undervist dem fra talerstolen. Og i mitt eget og i
hans hus har jeg kjent ham ... og vet at ingen kunne forklare
Skriftene, legge dem så tydelig frem at ingen kunne misforstå
deres betydning, uten at han var blitt undervist av Gud.

Enkelte ganger har jeg skammet meg over meg selv for at jeg,
etter å ha studert Skriftene så mye helt siden jeg var barn, ikke
hadde sett det som var så tydelig når han forklarte dem. Det var
som om han vred om nøkkelen, og kunnskapens dør åpnet seg på
vidt gap og avdekket dyrebare prinsipper, både nye og gamle.»6

Profetens kjennskap til Skriftene kommer tydelig frem i det
følgende brevet, hvor han ga profetisk fortolkning av Frelserens
lignelser i Matteus 13. Han sa at disse lignelsene beskriver
Kirkens grunnleggelse på Frelserens tid og dens fantastiske vekst
og fremgang i de siste dager.
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Joseph Smiths læresetninger

Frelseren underviste ved hjelp av lignelser
for at de som trodde på hans læresetninger,

kunne få større lys, mens de som forkastet hans
læresetninger, ville miste det lyset de hadde.

«“Disiplene kom da til [Frelseren] og sa: Hvorfor taler du til
dem i lignelser? [La meg her få innskyte at “dem” som er brukt i
spørsmålet ... henviser til menneskemengden.] Han svarte dem
[det vil si disiplene] og sa: Fordi dere er det gitt å få kjenne him-
lenes rikes hemmeligheter, men dem [det vil si de vantro] er det
ikke gitt. For den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha
overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt endog det han
har.” [Matteus 13:10-12.]

Av dette forstår vi at de som tidligere hadde sett frem til at
Messias skulle komme i henhold til profetenes vitnesbyrd, og
som også på den tiden så hen til Messias, men som på grunn av
sin vantro ikke hadde tilstrekkelig lys til å skille ham ut som sin
Frelser, enda han var den sanne Messias, følgelig måtte bli skuf-
fet og til og med miste all sin kunnskap, eller bli fratatt alt lys, all
forståelse og all tro som de hadde hatt om dette emnet. Derfor
vil den som ikke vil motta det større lys, også bli fratatt alt det lys
han har hatt, og hvis det lyset som bor i dere blir til mørke, se,
hvor stort er ikke dette mørket! “Derfor,” sier Frelseren, “taler
jeg til dem i lignelser. For de ser, og likevel ser de ikke. De hører,
og likevel hører de ikke, og forstår ikke. På dem blir Jesajas pro-
feti oppfylt som sier: Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se
og se, men ikke skjelne.” [Matteus 13:13-14.]

Vi ser av dette at den egentlige grunn denne profeten [Jesaja]
angir til at de ikke ville motta Messias, var at de ikke forsto og
ikke ville forstå, og at de så og ikke kunne skjelne, «for dette
folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine
øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre
med ørene og forstå med hjertet, og omvende seg så jeg kunne
få lege dem.” [Matteus 13:15.] Men hva sier han til sine disipler?
“Salige er deres øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører.
Sannelig sier jeg dere: Mange profeter og rettferdige har lengtet
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etter å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og å høre det
som dere hører, men fikk ikke høre det.” [Matteus 13:16-17.]

Vi vil også her få innskyte en bemerkning – for vi ser at den
prinsipielle årsak til at disiplene ble regnet for velsignet var at de
fikk anledning til å se med sine øyne og høre med sine ører – og
at den menneskeskare som ikke mottok hans ord, sto fordømt
fordi de ikke var villige til å se med sine øyne og høre med sine
ører, ikke fordi de ikke var i stand til og ikke hadde anledning til
å se og høre, men fordi deres hjerter var fylt av ugudelighet og
avskyelighet. “Som deres fedre, så også dere!” [Apostlenes gjer-
ninger 7:51.] Profeten, som forutser at de slik ville forherde sine
hjerter, sa det rett ut, og dette er verdens dom (fordømmelse) –
at lyset er kommet til verden, og menneskene velger mørket
fremfor lyset, for deres gjerninger er onde. Dette er så tydelig
forklart av Frelseren at ingen veifarende skal fare vill.

... Når sannheten blir fremlagt av Guds tjenere, har mennes-
kene for vane å si: Alt er et mysterium. De har talt i lignelser, og
kan derfor ikke forstås. Det er riktig at de har øyne til å se med
og ikke ser, men ingen er så blinde som dem som ikke vil se, og
selv om Frelseren talte dette til slike personer, utla han det like-
vel så det ble klart og tydelig for hans disipler. Vi har grunn til
virkelig å være ydmyke for våre fedres Gud for at han har gitt oss
disse ting i opptegnelser så klare at de, til tross for alle anstreng-
elser og den samlede innflytelse fra Baals prester, ikke har mak-
tet å forblinde våre øyne og formørke vår forstand hvis vi bare et
øyeblikk ville åpne våre øyne og lese med oppriktighet.»7

Lignelsen om såmannen viser virkningen
av å forkynne evangeliet. Den viser også at
Frelseren etablerte sitt rike i tidenes midte.

«Den gangen Frelseren uttalte disse vakre ordene og lig-
nelsene som finnes i [Matteus 13], befant han seg i en båt fordi
folkemengden trengte seg frem for å få høre hans ord. Han
begynte å undervise dem og sa:

“Se, en såmann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe ved
veien, og fuglene kom og åt det opp. Noe falt på steingrunn,
hvor det ikke hadde mye jord. Det skjøt straks opp fordi det ikke
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«Se, en såmann gikk ut for å så. Og da han sådde, 

falt noe ved veien... Men noe falt i god jord og bar frukt.»

hadde dyp jord. Men da solen steg opp, ble det avsvidd, og fordi
det ikke hadde rot, visnet det. Noe falt blant torner, og tornene
vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt:
noe hundre foll, noe seksti foll, og noe tretti foll. Den som har
ører, han høre!” [Matteus 13:3-9.] …

Men lytt til forklaringen av lignelsen om såmannen: “Hver den
som hører ordet om riket og ikke forstår det, til ham kommer
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den onde og røver det som er sådd i hjertet.” Legg merke til
dette uttrykket – det som er sådd i hjertet. “Dette er den som ble
sådd ved veien.” [Matteus 13:19.] De som ikke eier rettferdighe-
tens prinsipper, hvis hjerter er fulle av ugudelighet og som ikke
trakter etter sannhetens prinsipper, forstår ikke sannhetens ord
når de hører det. Djevelen fjerner sannhetens ord fra deres hjer-
ter fordi de ikke trakter etter rettferdighet.

“Den som ble sådd på steingrunn, er den som straks tar imot
ordet med glede når han hører det, men han har ingen rot i seg,
og holder bare ut en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for
ordets skyld, faller han straks fra. Den som ble sådd blant torner,
er den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdommens
bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Men den som ble sådd
i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Han
bærer frukt, og en gir hundre foll, en seksti foll, en tretti foll.”
[Matteus 13:20-23.]

Slik forklarte Frelseren selv for sine disipler den lignelsen han
fortalte, og etterlot intet mysterium eller mørke i deres sinn som
fullt og fast tror på hans ord.

Derfor kan vi trekke den slutning at vantro var den egentlige
årsaken til at menneskeskaren – eller verden, som Frelseren
kalte dem – ikke fikk noen forklaring av hans lignelser. “Dere,”
sier han (idet han taler til sine disipler), “er det gitt å få kjenne
himlenes rikes hemmeligheter” [se Matteus 13:11]. Hvorfor? På
grunn av den tro og tillit de hadde til ham. Denne lignelsen ble
fortalt for å vise hvilken virkning ordets forkynnelse har. Vi tror
at den henspiller direkte på Guds rike som ble påbegynt eller
etablert på den tid. Derfor skal vi fortsette å følge hans uttalelser
om dette riket fra den tid av og helt til verdens ende.»8

Lignelsen om hveten og ugresset lærer oss
at de rettferdige og de urettferdige skal vokse

sammen helt til verdens ende, når de rettferdige
vil bli samlet og de urettferdige vil bli brent.

«“En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: [denne lig-
nelsen henspiller på at riket også ble opprettet på den tid]
Himlenes rike kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn
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i åkeren sin. Mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress
blant hveten, og gikk så bort. Men da strået skjøt opp og satte aks,
da kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk da til husbonden og
sa: Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har
den da ugresset fra? Han sa til dem: Dette har en fiende gjort. Da
spurte tjenerne ham: Vil du at vi skal gå og sanke det sammen?
Han sa: Nei, for da ville dere også komme til å rive opp hveten når
dere sanker ugresset sammen. La dem begge vokse sammen til
høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene:
Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det.
Men hveten skal dere samle i låven min.” [Matteus 13:24-30.]

Av denne lignelsen lærer vi ikke bare at riket ble etablert på
Frelserens tid, hvilket representeres av de gode frøene som frem-
bragte frukt, men også om Kirkens fordervelse, som er repre-
sentert ved ugresset som blir sådd av fienden og som hans disi-
pler gladelig ville ha sanket sammen, eller renset Kirken for, hvis
Frelseren hadde sagt seg enig i deres synspunkter. Men han som
kjenner alle ting sier: Nei, ikke slik. Det er som om han vil si at
dere tar feil, Kirken er i sin spede barndom, og hvis dere går til
dette drastiske skritt, vil dere ødelegge hveten – eller Kirken –
sammen med ugresset. Derfor er det bedre å la dem vokse sam-
men til innhøstingen skal finne sted, eller inntil verdens ende,
som betyr de ugudeliges tilintetgjørelse, noe som ennå ikke har
gått i oppfyllelse...

“... Hans disipler gikk til ham og sa: Forklar oss lignelsen om
ugresset i åkeren. Han svarte og sa: Den som sår det gode kor-
net, er Menneskesønnen. Åkeren er verden. Det gode kornet er
rikets barn. Ugresset er den ondes barn.” [Matteus 13:36-38.]

La våre lesere legge merke til uttrykket: “Åkeren er verden...
Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det, er djevelen.
Høsten er enden på denne tidsalder. [Legg merke til dette uttryk-
ket: verdens ende.] Høstfolkene er engler.” [Matteus 13:38-39.]

Menneskene har overhodet ingen dekning for å si at dette er
billedlig tale, eller at det betyr noe annet enn det som står, for
han forklarer her hva han tidligere hadde talt om i lignelser, og i
henhold til denne forklaringen betyr verdens ende at de ugude-
lige skal utryddes, idet høsttid og verdens ende henspiller direkte
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på den menneskelige familie i de siste dager, og ikke på jorden
slik mange har forestilt seg. Det henspiller også på det som skal
gå forut for Menneskesønnens komme, og på gjenopprettelsen
av alle ting slik det er blitt omtalt av alle hellige profeters munn
siden verdens begynnelse. Og englene skal være delaktige i spil-
let i dette store arbeidet, for det er de som er høstfolkene.

“Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild,
slik skal det gå ved enden på denne tidsalder” [Matteus 13:40].
Med andre ord, når Guds tjenere drar ut for å advare nasjonene
– både prester og folk – og når de forherder sine hjerter og for-
kaster sannhetens lys, de førstnevnte blir overgitt til Satans tuk-
telse, loven og vitnesbyrdet besegles, ... da befinner de seg i
mørke og blir overlatt til oppbrenningens dag. Og når de slik er
fastlåst i sine trosbekjennelser og båndene er blitt gjort sterke av
deres prester, er de beredt til at følgende uttalelse av Frelseren
kan gå i oppfyllelse: “Menneskesønnen skal sende ut sine engler,
og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som
lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de
gråte og skjære tenner.” [Matteus 13:41-42.]

Vi forstår med dette at arbeidet med å samle hveten skal finne
sted mens ugresset bindes i knipper og forberedes til oppbren-
ningens dag – og at de rettferdige – etter oppbrenningens dag –
skal “skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, han
høre!” [Matteus 13:43].»9

Lignelsen om sennepsfrøet lærer oss at Kirken
og Guds rike, som er etablert i disse siste dager,

vil spre seg ut over hele jorden.

«Og videre fortalte han dem en annen lignelse som henspilte
på det rike som skulle opprettes like før eller samtidig med inn-
høstingen, og den lyder slik: “Himlenes rike er likt et sennepsfrø
som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe
annet frø, men når det vokser opp, er det større enn hagevek-
stene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer
og bygger rede i grenene.” [Matteus 13:31-32.] Det er tydelig at
denne lignelse representerer den kirke som skal komme frem i
de siste dager. Se, himlenes rike sammenlignes med det. Hva er
det så som kan sammenlignes med dette?
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La oss ta Mormons bok, som en mann tok og skjulte i jorden
og som han ved sin tro forvisset seg om skulle komme frem i de
siste dager, eller når tiden var inne; se hvordan den skyter frem
av jorden og i sannhet betraktes som det minste av alle frø, men
se hvordan den brer seg utover, ja, hvordan de store grenene
rager høyt i været i sin gudlignende majestet inntil den, i likhet
med sennepsfrøet, blir den største av alle urter. Og det er sann-
heten som har spiret og kommet frem av jorden, rettferdigheten
begynner å skue ned fra himmelen [se Salmene 85:12; Moses
7:62], og Gud sender sine krefter, gaver og engler ned for å ta
bolig i dens grener.

Himlenes rike er likt et sennepskorn. Se, er det da ikke him-
lenes rike som reiser sitt hode i de siste dager i sin Guds majes-
tet, ja, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som en ugjennom-
trengelig og ubevegelig klippe midt i det store dyp, utsatt for
Satans stormer og uvær, men som hittil har holdt stand og som
fortsatt trosser skyhøye bølger av opposisjon drevet frem av ned-
rig sluhets heftige vindkast, og som har [slått] og fortsatt slår så
skumsprøyten står høyt til værs over seirende bølgekammer og
drives frem med dobbelt raseri av rettferdighetens fiende? …

Mørke skyer har lenge slått som enorme bølger mot Kirkens
urokkelige klippe i de siste dager, og til tross for dette rager
fremdeles sennepsfrøet med sine store grener, høyere og høyere
og bredere og bredere. Hjulene på rikets vogn ruller fortsatt
videre, styrt av Jehovas mektige arm, og på tross av all motstand
vil de fortsette å rulle frem til alle hans ord er oppfylt.»10

De tre vitners vitnesbyrd og de siste dagers skrifter
er som surdeig som var skjult i mel. Lignelsen om noten
lærer oss om den verdensomspennende innsamlingen.

«“En annen lignelse fortalte han dem: Himlenes rike er likt en
surdeig som en kvinne skjulte i tre skjepper mel, til alt var blitt
gjennomsyret.” [Matteus 13:33.] Dette kan forstås slik at Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har sprunget frem av en liten
surdeig som ble anbragt i tre vitner. Hvor mange likhetspunkter
er det ikke her med lignelsen! Den gjennomsyrer raskt deigen,
og vil snart gjennomsyre alt...
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Kirken er «som en ugjennomtrengelig og ubevegelig klippe midt i det store dyp,

utsatt for Satans stormer og uvær, men som hittil har holdt stand».

“Atter er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler
fisk av alle slag. Når den er full, drar fiskerne den opp på stran-
den. De setter seg ned og samler de gode fiskene i kar, men kas-
ter ut de dårlige.” [Matteus 13:47-48.] Et eksempel på dette møn-
ster er Josefs ætt som sprer evangeliets garn over hele jordens
overflate og samler inn alle slag slik at de gode kan samles i kar
som er beredt for dette øyemed, mens englene vil ta hånd om de
råtne. “Slik skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og
skille de onde fra de rettferdige, og kaste dem i ildovnen. Der skal
de gråte og skjære tenner. Har dere forstått alt dette? De sier til
ham: Ja!” [Matteus 13:49-51.] Og vi sier også: Ja! De hadde all
grunn til å si: Ja! For dette er så klart og strålende at enhver hel-
lig i de siste dager må besvare dette med et hjertelig amen.

“Da sa han til dem: Derfor er hver skriftlærd som er opplært
for himlenes rike, lik en husbond som bærer frem av sitt forråd,
nytt og gammelt.” [Matteus 13:52.]
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Et eksempel på dette er Mormons bok som kommer frem av
hjertets skattkammer. Det samme gjelder også de pakter som er
gitt til de siste-dagers-hellige [Lære og pakter] og bibeloverset-
telsen, som slik frembragte nytt og gammelt fra hjertet og tilsvarte
de tre skjeppene med mel som gjennomgikk en rensende innfly-
telse ved åpenbaring fra Jesus Kristus og englers betjening, engler
som allerede har påbegynt dette arbeidet i de siste dager og som
svarer til den surdeigen som gjennomsyret hele deigen. Amen.»11

Forslag til studium og undervisning

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

• Gjennomgå s. 289-90. Hva kan vi lære av Joseph Smiths eksem-
pel som kan hjelpe oss i vårt eget skriftstudium?

• Gjennomgå Joseph Smiths forklaring på hvorfor Frelseren av
og til underviste ved hjelp av lignelser (s. 291-92). Hva tror du
det vil si å se med våre øyne og høre med våre ører når vi lærer
evangeliets sannheter? Hvorfor tror du lys vil bli fratatt oss om
vi er uvillige til å motta større lys? Tenk over hva du må gjøre
for å motta mer av evangeliets lys.

• Studer lignelsen om såmannen (s. 292-94). I denne lignelsen
viser Frelseren at det samme evangeliebudskapet skaper for-
skjellige virkninger alt etter hvordan menneskene mottar det.
Hvorfor kan ikke Guds ord vokse i noen «hvis hjerter er fulle
av ugudelighet»? Hvorfor får motgang og forfølgelse noen til å
sette Guds ord til side? På hvilke måter kan «tidens bekym-
ring» og «rikdommens bedrag» kvele ordet vi har i oss?

• Hvordan kan vi sikre at vår «grunn» er god når ordet plantes i
oss? Hva kan foreldre gjøre for å hjelpe barn å forberede seg
til å motta ordet?

• I lignelsen om hveten og ugresset (s. 294-96) representerer
hveten de rettferdige, eller «rikets barn». Ugresset represente-
rer «den ondes barn». Hvordan kan vi holde oss trofaste selv
om «ugresset» får lov til å vokse blant «hveten»? Hvordan hjel-
per Lære og pakter 86:1-7 deg å forstå lignelsen?
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• På hvilke måter er Kirken i dag som det voksende treet i lig-
nelsen om sennepsfrøet? (Du finner noen eksempler på
s. 296-97.)

• Gjennomgå s. 297-99. Surdeig får brøddeig til å heve seg. På
hvilke måter er de siste dagers skrifter som surdeig for Kirken?
Hvordan er de som surdeig for deg personlig? Hvordan er de
siste dagers skrifter som skatter som er «nye og gamle»?

• Hvorfor tror du det er av betydning at noten samler fisk av alle
slag i lignelsen om evangeliets not (s. 298)? Hvordan blir
denne lignelsen oppfylt i dag?

Aktuelle skriftsteder: Lukas 8:4-18; Alma 12:9-11; L&p 86:1-11;
101:63-68

Noter

1. History of the Church, 2:326, 387; fra
Joseph Smiths dagbok, 7. des. 1835
og 29. jan. 1836, Kirtland, Ohio.

2. History of the Church, 2:376; fra
Joseph Smiths dagbok, 19. jan. 1836,
Kirtland, Ohio.

3. History of the Church, 2:396; fra
Joseph Smiths dagbok, 17. feb. 1836,
Kirtland, Ohio.

4. History of the Church, 6:314; fra en
tale holdt av Joseph Smith 7. april
1844 i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff, Willard Richards,
Thomas Bullock og William Clayton.

5. Brigham Young, Deseret News,
30. des. 1857, s. 340; rettskrivning
modernisert.

6. Wandle Mace, Autobiography, ca.
1890, s. 45, Kirkens arkiver, Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,
Salt Lake City, Utah.

7. History of the Church, 2:265-66;
andre, tredje og fjerde gruppe ord
i hakeparentes i det første avsnittet
i originalen; tegnsetning og gramma-
tikk modernisert; fra et brev fra
Joseph Smith til Kirkens eldster,
des. 1835, Kirtland, Ohio, utgitt i
Messenger and Advocate, des. 1835,
s. 225–26.

8. History of the Church, 2:264-67; tegn-
setning og grammatikk modernisert;

avsnittinndeling endret; fra et brev fra
Joseph Smith til Kirkens eldster, des.
1835, Kirtland, Ohio, utgitt i
Messenger and Advocate, des. 1835,
s. 225–26.

9. History of the Church, 2:267, 271;
første gruppe ord i hakeparentes i
første avsnitt og første gruppe ord i
hakeparentes i fjerde avsnitt i origi-
nalen; tegnsetning og bruk av store
bokstaver modernisert; avsnittinnde-
ling endret; fra et brev fra Joseph
Smith til Kirkens eldster, des. 1835,
Kirtland, Ohio, utgitt i Messenger
and Advocate, des. 1835, s. 226–29.

10. History of the Church, 2:268, 270;
ord i hakeparentes i tredje avsnitt i
originalen; tegnsetning, bruk av
store bokstaver og grammatikk
modernisert; fra et brev fra Joseph
Smith til Kirkens eldster, des. 1835,
Kirtland, Ohio, utgitt i Messenger
and Advocate, des. 1835, s. 227–28.
Se s. xvi for informasjon om
endringer i Kirkens offisielle navn.

11. History of the Church, 2:270, 272;
tegnsetning og bruk av store boksta-
ver modernisert; avsnittinndeling
endret; fra et brev fra Joseph Smith
til Kirkens eldster, des. 1835,
Kirtland, Ohio, utgitt i Messenger
and Advocate, des. 1835, s. 228–29.
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Elijah og gjengivelsen 
av beseglingsnøklene

«Hvordan skal Gud komme 
for å redde denne generasjon? 
Han vil sende profeten Elijah.»

Fra Joseph Smiths liv

Våren 1836, etter tre år med arbeid og offer, kunne de hellige
i Kirtland endelig se sitt vakre tempel ferdig, det første templet i
denne evangelieutdelingen. Søndag 27. mars var over 900 men-
nesker samlet i templets kirkesal og vestibyle i anledning innvi-
elsen. Mange som ikke fikk plass, møttes i en skole i nærheten,
mens atter andre lyttet utenfor templets åpne vinduer. Profeten
selv anviste plass til de trofaste.

Forsamlingen hørte en tale av Sidney Rigdon, en rådgiver i Det
første presidentskap, og sang så «Vi gledes og frydes» og «Adam-
ondi-Ahman», skrevet av William W. Phelps. Deretter reiste Joseph
Smith seg for å holde innvielsesbønnen, som han hadde mottatt
ved åpenbaring. I bønnen beskrev han mange av de bemer-
kelsesverdige velsignelsene som blir dem til del som kommer ver-
dige til Guds templer (se L&p 109). Koret sang «Guds ånd som en
ild», og forsamlingen reiste seg så og ga hosiannaropet «med så
stor kraft at det nesten virket som om taket skulle løfte seg av byg-
ningen»1.

«La ditt hus bli fylt,» sa profeten i innvielsesbønnen, «av din
herlighet som av et veldig stormvær» (L&p 109:37). Dette ble
oppfylt i bokstavelig forstand, for mange hellige vitnet om at
himmelske personer var tilstede under innvielsesmøtet. Eliza R.
Snow fortalte: «Innvielsesseremoniene kan bli gjenfortalt, men
intet jordisk språk kan beskrive de himmelske tilkjennegivelser
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«Et annet stort og herlig syn [ble] brått vist oss, for profeten Elijah, 

som ble tatt opp til himmelen uten å smake døden, sto foran oss.»
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denne minneverdige dagen. Engler viste seg for noen, alle som
var tilstede følte et guddommelig nærvær og hvert eneste hjerte
ble fylt med “en usigelig og herliggjort glede” [se 1. Peter 1:8].»2

Den kvelden, da profeten møtte sammen med ca. 400 preste-
dømsbærere i templet, «hørtes [en lyd] som lyden av brusende,
mektige vinder som fylte templet, og hele forsamlingen reiste
seg samtidig, påvirket av en usynlig makt». Ifølge profeten
«begynte [mange] å tale i tunger og profetere. Andre så herlige
syner, og jeg så at templet var fylt med engler og erklærte denne
kjensgjerning for forsamlingen»3.

På et møte i templet en uke senere, søndag 3. april, fant used-
vanlige og betydningsfulle tilkjennegivelser sted. Etter at profe-
ten hadde hjulpet andre av Kirkens ledere med å forrette nad-
verden, trakk han og Oliver Cowdery seg tilbake til forhøyningen
bak forhenget og knelte ned i høytidelig bønn. Da de reiste seg
etter bønnen, viste Frelseren selv seg for dem og erklærte sin
godkjennelse av templet: «Se, jeg har godtatt dette hus, og mitt
navn skal være her, og jeg vil åpenbare meg for mitt folk i barm-
hjertighet i dette hus» (L&p 110:7).

Etter dette synet så Joseph og Oliver tre adskilte syn hvor old-
tidsprofeter viste seg for dem for å gjengi prestedømsnøkler som
var nødvendige for Herrens verk i de siste dager. Profeten Moses
viste seg og ga dem «nøklene til Israels innsamling fra jordens
fire hjørner». Elias kom og ga dem «Abrahams evangelieutde-
ling». (Se L&p 110:11-12.)

Så, i enda et strålende syn, så Joseph og Oliver profeten Elijah
(se L&p 110:13-16). Elijahs komme var så viktig at oldtidsprofe-
ten Malaki hadde profetert om det flere århundrer tidligere, og
Frelseren hadde gjentatt profetien til nephittene (se Malaki 4:5-6;
3. Nephi 25:5-6; 26:1-2). Elijah kom for å overdra til Joseph og
Oliver beseglingsnøklene – makten til å binde og bekrefte i him-
melen alle ordinanser som blir utført på jorden. Gjengivelsen av
beseglingskraften var nødvendig for å forberede verden til
Frelserens annet komme, for uten den «ville hele jorden bli lagt
fullstendig øde ved hans komme» ( Joseph Smith – Historie 1:39).
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Joseph Smiths læresetninger

Oldtidsprofeten Malaki forutsa Elijahs komme.

Profeten Joseph Smith sa følgende om Moronis besøk til ham

kvelden 21. september 1823, slik det er nedtegnet i Joseph Smith

– Historie 1:36-39: «Først siterte [Moroni] en del av det tredje
kapittel av Malakias, og han siterte også fra det fjerde eller siste
kapittel av den samme profeti, men litt forskjellig fra ordlyden i
våre bibler. I stedet for å sitere det første vers slik det står i våre
bøker, siterte han det således:

«For se, dagen kommer som skal brenne som en ovn, og alle
de stolte, ja, og alle som gjør ondt, skal brenne som halm, for de
som kommer, skal brenne dem, sier Hærskarenes Herre, så det
levnes dem hverken rot eller gren.

Og videre siterte han det femte vers således: Se, jeg vil åpen-

bare prestedømmet for deg ved profeten Elijahs hånd før

Herrens store og forferdelige dag kommer.

Også det neste vers siterte han annerledes: Og han skal plante

i barnas hjerter de løfter som ble gitt til fedrene, og barnas hjer-

ter skal vendes til deres fedre. Var det ikke så, ville hele jorden

bli lagt fullstendig øde ved hans komme.»4

Elijah viste seg for Joseph Smith og
Oliver Cowdery i Kirtland tempel.

Joseph Smith ga følgende beskrivelse av da oldtidsprofeten

Elijah viste seg for ham og Oliver Cowdery 3. april 1836 i

Kirtland tempel, senere nedtegnet i Lære og pakter 110:13-16:

«Et annet stort og herlig syn [ble] brått vist oss, for profeten
Elijah, som ble tatt opp til himmelen uten å smake døden, sto
foran oss og sa:

Se, tiden er nå her som ble uttalt ved Malakias’ munn da han
vitnet om at han [Elijah] skulle bli sendt før Herrens store og for-
ferdelige dag kommer – for å vende fedrenes hjerter til barna og
barna til fedrene, for at ikke hele jorden skulle bli slått med en
forbannelse – derfor er nøklene til denne evangelieutdeling over-
gitt i deres hender, og ved dette kan dere vite at Herrens store og
forferdelige dag er nær, ja, for døren.»5
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Elijah gjenga beseglingsnøklene –
makten og myndigheten til å binde i himmelen 

alle ordinanser som blir utført på jorden.

«“Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer,
den store og forferdelige,” osv [se Malaki 4:5]. Hvorfor sende
Elijah? Fordi han har nøklene til myndigheten å forrette i alle
prestedømmets ordinanser, og uten at denne myndighet er gitt,
kunne ikke ordinansene forrettes i rettferdighet.»6

Profeten Joseph Smith sa følgende i et brev til de hellige, som

senere ble tatt med i Lære og pakter 128:8-11: «Det grunnleg-
gende ved denne ordinans [dåp for de døde] ligger i preste-
dømmets kraft – gjennom åpenbaring fra Jesus Kristus – som
stadfester at alt dere binder på jorden, skal være bundet i him-
melen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen...

Det kan for enkelte synes å være en meget dristig lære vi omta-
ler, en kraft som nedtegner eller binder på jorden og binder i
himmelen. Likevel er denne myndighet alltid blitt gitt i alle ver-
dens tidsaldre når som helst Herren gjennom virkelig åpenba-
ring har gitt en utdeling av prestedømmet til én mann eller til en
gruppe menn. Derfor, alt disse menn gjorde med myndighet i
Herrens navn og gjorde det i oppriktighet og trofasthet og førte
en nøyaktig og korrekt opptegnelse over det hele, ble den en lov
på jorden og i himmelen og kunne ikke tilintetgjøres ifølge den
store Jehovas forordninger. Dette er en sannferdig uttalelse.
Hvem kan høre den?

Og videre, som presedens, Matteus 16:18, 19: Jeg sier deg at du

er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og døds-

rikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklene til

himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i

himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Nå, hele sakens store og viktige hemmelighet og hele emnets
summum bonum som ligger fremfor oss, består i å erholde Det
hellige prestedømmes myndighet. For ham som disse nøkler blir
gitt til, er det ingen vanskelighet å tilegne seg kunnskap om de
faktiske forhold i forbindelse med menneskenes barns frelse —
de døde så vel som de levende.»7
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Gjennom beseglingskraften kan familier
bli beseglet for tid og all evighet, og hellige

ordinanser kan bli utført for de døde.

«Den ånd, den kraft og det kall Elijah hadde, består i at dere
har makt til å inneha nøkkelen til de åpenbaringer, ordinanser,
orakler, krefter og begavelser som henhører til en fylde av Det
melkisedekske prestedømme og av Guds rike på jorden, og har
dessuten kraft til å motta, inneha og utføre alle ordinanser som
hører hjemme i Guds rike, selv til å vende fedrenes hjerter til
barna og barnas hjerter til fedrene, selv de som befinner seg i
himmelen.

Malaki sier: “Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens
dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes
hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal
komme og slå landet med en bann.” [Malaki 4:5-6.]

Det jeg er ute etter, er kunnskap om Gud, og jeg går mine
egne veier for å få tak i den. Hva skal vi forstå med dette i de siste
dager?

I Noahs dager ødela Gud verden med en vannflom, og han har
lovet å ødelegge den med ild i de siste dager. Men før dette
skulle finne sted, skulle Elijah komme og vende fedrenes hjerter
til barna osv.

Og nå kommer vi til poenget. Hvilket embede og hvilken opp-
gave har Elijah? Det er et av de største og viktigste emner Gud
har åpenbart. Han sendte Elijah for å besegle barna til fedrene
og fedrene til barna.

Var dette bare begrenset til de levende og for å ordne vanske-
ligheter innen familiene på jorden? Overhodet ikke. Det var et
langt større arbeide. Elijah, hva ville du gjøre om du hadde vært
her? Ville du ha begrenset ditt arbeide bare til de levende? Nei,
jeg skal henvise til Skriftene, hvor det er tydelig forklart at de
ikke kan nå fullendelsen uten oss og vi ikke uten dem, fedrene
ikke uten barna og barna heller ikke uten fedrene [se Hebreerne
11:40].
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«Vi skulle være kloke. Det første du skulle gjøre, er å besegle på jorden dine

sønner og døtre til deg selv, og deg selv til dine fedre i evig herlighet.»

Jeg vil dere skal forstå dette emne, for det er viktig, og hvis
dere godtar det, er dette Elijahs ånd at vi forløser våre døde,
knytter oss sammen med våre fedre som er i himmelen, og bese-
gler våre døde slik at de kan komme frem i den første oppstan-
delse, og derfor ønsker vi å ha Elijahs makt så vi kan besegle dem
som bor på jorden til dem som bor i himmelen. Dette er Elijahs
kraft og nøklene til Jehovas rike...

Og videre: Læren om Elijahs beseglende kraft er som følger:
Hvis vi har makt til å besegle på jorden og i himmelen, da skulle
vi være kloke. Det første du skulle gjøre, er å besegle på jorden
dine sønner og døtre til deg selv, og deg selv til dine fedre i evig
herlighet.»8
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Elijahs komme var en nødvendig forberedelse
til Frelserens annet komme.

«Barnas hjerter vil måtte vendes til fedrene og fedrene til
barna – levende som døde – for å berede dem til Menneskesøn-
nens komme. Hvis Elijah ikke var kommet, ville hele jorden bli
slått med en forbannelse.»9

«Elias er en forløper for å berede veien, og deretter kommer
Elijahs makt og ånd med kraftens nøkler, som bygger templet til
siste sten, anbringer Det melkisedekske prestedømmes segl på
Israels hus og gjør alle ting rede. Dernest kommer Messias til sitt
tempel, og dette er det siste av alt... Elijah skulle komme og
berede veien og bygge opp riket før Herrens store dag kom.»10

«Jorden er utsett til å brennes i de siste dager. Han skal sende
profeten Elijah, og han skal åpenbare de pakter som fedrene har
inngått med barna, og de pakter barna har inngått med sine
fedre.»11

«Hvordan skal Gud komme for å redde denne generasjon?
Han skal sende profeten Elijah … Elijah skal åpenbare paktene
for å besegle fedrenes hjerter til barna, og barnas til fedrene.»12

Forslag til studium og undervisning

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

• Da Frelseren viste seg i Kirtland tempel, fortalte han Joseph
Smith og Oliver Cowdery: «Jeg vil åpenbare meg for mitt folk
i barmhjertighet i dette hus» (s. 303). Hvordan var gjengi-
velsen av beseglingsnøklene en tilkjennegivelse av Herrens
barmhjertighet? På hvilke andre måter åpenbarer han seg i
templet?

• Studer tredje og fjerde avsnitt på s. 304. Hva lærer disse to
avsnittene oss om Elijahs misjon som vi ikke lærer av Malaki
4:5-6? Hva er viktig med disse forskjellene?

• Studer forklaringen av beseglingskraften som finnes på s.
305-06. Hva er beseglingskraften? Hvorfor er denne kraften
viktig for deg og din familie?
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• Les Joseph Smiths forklaring av Elijahs verk (s. 306-07). Hva er
Elijahs ånd? Hvorfor var det så viktig at Elijah skulle komme og
fullføre sitt verk i disse siste dager?

• Hvilke erfaringer har du hatt som har gjort at du har vendt ditt
hjerte til avdøde familiemedlemmer? Hva kan foreldre gjøre
for å hjelpe sine barn å vende sitt hjerte til sine forfedre?

• Les avsnittet som begynner nederst på s. 304 og det første
avsnittet på s. 308. Hvorfor tror du jorden ville ha blitt «slått
med en forbannelse» uten beseglingskraften?

Aktuelle skriftsteder: Helaman 10:4-10; L&p 132:45-46;
138:47-48; Veiledning til Skriftene, «Elijah», s. 31

Noter

1. Eliza R. Snow, sitert i Edward W.
Tullidge: The Women of Mormondom
(1877), s. 94.

2. Eliza R. Snow, sitert i The Women
of Mormondom, s. 95.

3. History of the Church, 2:428; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok B-1, tillegg, s. 3-4, Kirkens arki-
ver, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, Salt Lake City, Utah.

4. Joseph Smith – Historie 1:36-39.
5. Lære og pakter 110:13-16; ord i hake-

parentes i original; syn gitt til Joseph
Smith og Oliver Cowdery 3. april
1836 i templet i Kirtland, Ohio.

6. History of the Church, 4:211; fra en
tale forberedt av Joseph Smith og
opplest på en konferanse i Kirken
5. okt. 1840, i Nauvoo, Illinois.

7. Lære og pakter 128:8-11; et brev fra
Joseph Smith til de hellige, 6. sept.
1842, Nauvoo, Illinois.

8. History of the Church, 6:251-53;
rettskrivning modernisert; fra en tale
holdt av Joseph Smith 10. mars 1844
i Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff.

9. History of the Church, 3:390; fra en
tale holdt av Joseph Smith ca. juli
1839 i Commerce, Illinois; referert
av Willard Richards.

10. History of the Church, 6:254, rett-
skrivning modernisert; avsnittinnde-
ling endret; fra en tale holdt av
Joseph Smith 10. mars 1844 i
Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff.

11. History of the Church, 5:530; fra en
tale holdt av Joseph Smith 13. aug.
1843 i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards.

12. History of the Church, 5:555; avsnitt-
inndeling endret; fra en tale holdt
av Joseph Smith 27. aug. 1843 i
Nauvoo, Illinois; referert av Willard
Richards og William Clayton.
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Joseph Smith uttalte følgende om viktigheten av å oppholde Kirkens ledere:

«Det menneske som står frem for å fordømme andre, som finner feil ved Kirken

og sier at den tar feil mens han selv er rettferdig, ... han er på vei til å falle fra.»



Vær oppmerksom på
frafallets bitre frukt

«I alle dine prøvelser, i all din sykdom, i alle
dine lidelser, selv til døden, vær forsiktig så du ikke
forråder Gud, ... vær forsiktig så du ikke faller fra.»

Fra Joseph Smiths liv

I ukene før og etter at Kirtland tempel ble fullført våren 1836,
opplevde de hellige en tid med harmoni og en rik utgytelse av
Åndens gaver. Profeten Joseph Smith minnet imidlertid de hel-
lige om at hvis de ikke fortsatte å leve rettferdig, ville ikke deres
glede og samhold vare. Daniel Tyler sa om denne tiden: «Alle
følte at de fikk en forsmak på himmelen. Faktisk gikk det flere
uker da vi ikke ble fristet av djevelen, og vi lurte på om tusen-
årsriket hadde begynt. På [et møte av prestedømsbærere] talte
profeten Joseph til oss. Han sa blant annet: “Brødre, en god
stund nå har ikke Satan hatt makt til å friste dere. Noen har trodd
at det ikke ville bli mer fristelse. Men det motsatte vil skje, og
med mindre dere holder dere nær til Herren, vil dere bli over-
vunnet og falle fra.”»1

Litt senere på året vokste frafallets ånd frem blant de hellige i
Kirtland. Noen medlemmer ble stolte, griske og ulydige mot
budene. Noen klandret Kirkens ledere for økonomiske proble-
mer forårsaket av konkursen til en finansinstitusjon i Kirtland
som ble grunnlagt av medlemmer av Kirken. Denne konkursen
skjedde i 1837, samme år som en bankkrise feiet over USA og
forsterket de helliges økonomiske problemer. Så mange som to
eller tre hundre medlemmer falt fra Kirken i Kirtland, og disse
slo seg noen ganger sammen med Kirkens motstandere for å
plage og til og med fysisk true de hellige. Noen av de frafalne
hevdet åpenlyst at profeten hadde falt, og de prøvde å få andre
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til å ta hans plass. Søster Eliza R. Snow fortalte: «Mange som
hadde vært ydmyke og trofaste i utførelsen av enhver plikt –
klare til å dra og komme hver gang prestedømmet kalte på dem
– begynte å få en hovmodig ånd og bli oppløftet i sitt hjertes
stolthet. Mens de hellige suget inn verdens kjærlighet og ånd,
trakk Herrens ånd seg bort fra deres hjerter.»2

Profeten beklagde seg på følgende måte over Kirkens situa-
sjon i mai 1837: «Det virket som alle jordens og helvetes krefter
slo seg sammen på en spesiell måte for å felle Kirken... Ytre fien-
der og frafalne i vår egen midte forenet seg, ... og mange ble mis-
fornøyd med meg som om jeg var hovedårsaken til alle onder
som jeg av alle krefter kjempet mot.»3

Til tross for disse utfordringene forble det store flertallet av
Kirkens ledere og medlemmer trofaste. Brigham Young, et med-
lem av De tolv apostlers quorum i denne usikre perioden, min-
tes et møte hvor noen medlemmer av Kirken drøftet hvordan de
skulle avsette profeten Joseph: «Jeg reiste meg, og på en tydelig
og kraftig måte fortalte jeg dem at Joseph var en profet, og jeg
visste det, og de kunne skjelle ham ut og ærekrenke ham så mye
de ville, men de kunne ikke frata ham utnevnelsen som Guds
profet. Det eneste de kunne gjøre var å ødelegge sin egen auto-
ritet, kutte tråden som bandt dem til profeten og til Gud, og selv
senke seg ned til helvete. Mange ble meget rasende over min
markerte motstand mot deres planer...

Dette møtet ble oppløst uten at de frafalne klarte å bli enige
om konkrete motstandstiltak. Dette var en krise hvor jord og hel-
vete lot til å være forenet for å felle profeten og Guds kirke.
Knærne til mange av Kirkens sterkeste menn vaklet. Gjennom
dette mørkets beleiring sto jeg ved Josephs side, og med all den
visdom og kraft Gud hadde skjenket meg, anstrengte jeg meg til
det ytterste for å oppholde Guds tjener og forene Kirkens quoru-
mer.»4
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Joseph Smiths læresetninger

Det å miste tilliten til Kirkens ledere, kritisere dem og
forsømme enhver plikt Gud krever av oss, fører til frafall.

«Jeg vil gi dere en av nøklene til rikets mysterier. Det er et evig
prinsipp, som har vært uløselig forbundet med Gud fra all evig-
het av, nemlig at det menneske som står frem for å fordømme
andre, som finner feil ved Kirken og sier at den tar feil mens han
selv er rettferdig, kan være forvisset om at han er på vei til å falle
fra; og hvis han ikke omvender seg, vil han falle fra like sikkert
som Gud lever.»5

Heber C. Kimball sa følgende mens han var rådgiver for pre-

sident Brigham Young: «Jeg skal gi dere en nøkkel som bror
Joseph Smith pleide å gi i Nauvoo. Han sa at selve kimen til fra-
fall var å miste tilliten til lederne i denne kirke og dette virke, og
at når som helst man ser denne ånden, kan man vite at den vil
lede den som er i besittelse av den, på veien til frafall.»6

Wilford Woodruff sa følgende mens han virket i De tolvs quo-

rum: «Bror Joseph pleide å gi oss følgende råd: “I det øyeblikk
dere tillater dere å legge til side en plikt som Gud kaller dere til å
utføre, for å tilfredsstille deres egne ønsker, i det øyeblikk dere til-
later dere å bli skjødesløse, legger dere grunnlaget for frafall. Vær
forsiktige. Forstå at dere er kalt til et arbeid, og når Gud krever at
dere utfører dette arbeidet, gjør det.” En annen ting han sa var: “I
alle dine prøvelser, i all din sykdom, i alle dine lidelser, selv til
døden, vær forsiktig så du ikke forråder Gud, vær forsiktig så du
ikke forråder prestedømmet, vær forsiktig så du ikke faller fra.”»7

Wilford Woodruff sa også: «Jeg husker at bror Joseph Smith
besøkte meg, bror [John] Taylor, bror Brigham Young og flere
andre misjonærer før vi skulle reise på misjon til England. Mange
av oss var syke og plaget. Samtidig hadde vi lyst til å dra. Profeten
velsignet oss, og også våre hustruer og familier... Han lærte oss
noen veldig viktige prinsipper, og jeg skal nevne noen av dem
her. Bror Taylor, jeg selv, George A. Smith, John E. Page og andre
hadde blitt kalt til å fylle plassene til de [apostlene] som hadde
falt fra. Bror Joseph forklarte for oss årsaken til at disse mennene
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hadde vendt seg bort fra Guds bud. Han håpet at vi ville lære vis-
dom av det vi så med øynene og hørte med ørene, og at vi ville
være i stand til å skjelne andre menneskers ånder uten å måtte
lære ved sørgelig erfaring.

Han sa så at enhver mann, enhver eldste i denne kirke og
dette rike, som gikk frem på en slik måte at han ignorerte eller,
med andre ord, nektet å adlyde en hvilken som helst kjent lov,
befaling eller plikt – når som helst en mann gjorde dette, for-
sømte en plikt Gud krevde av hans hånd når det gjaldt å delta på
møter, utføre misjonærarbeid eller adlyde rettledning, da tok
han de første skrittene på veien til frafall, og dette var grunnen
til at disse mennene hadde falt fra. De hadde misbrukt det pres-
tedømme de hadde fått beseglet på sitt hode. De hadde ikke
foredlet sine kall som apostler, som eldster. De hadde brukt
prestedømmet til å forsøke å bygge opp seg selv og utføre et
annet verk enn å bygge opp Guds rike.»8

I 1840 bodde det fremdeles en liten gruppe medlemmer av

Kirken i Kirtland, Ohio, selv om mesteparten av de hellige

hadde samlet seg i Nauvoo, Illinois. Etter å ha fått høre at et

medlem av Kirken i Kirtland prøvde å bryte ned de helliges til-

lit til Det første presidentskap og andre ledere i Kirken, skrev

profeten følgende til en kirkeleder i Kirtland: «For å kunne lede
Rikets anliggender i rettferdighet, er det helt avgjørende at den
mest fullkomne harmoni, kjærlighet, forståelse og tillit finnes i
alle brødrenes hjerte, og at sann nestekjærlighet preger all deres
gjøren og laden. Hvis det finnes noen ukjærlige følelser eller
mangel på tillit, vil snart stolthet, arroganse og misunnelse gjøre
seg gjeldende, forvirring må uunngåelig vinne frem og Kirkens
autoriteter vil bli satt til side...

Hvis de hellige i Kirtland regner meg som uverdig deres bøn-
ner når de kommer sammen og ikke løfter meg opp på nådens
trone, er det et sterkt og overveldende bevis for meg om at de
ikke har Guds ånd. Hvis de åpenbaringer vi har mottatt er sanne,
hvem skal lede folket? Hvis Rikets nøkler er gitt i mine hender,
hvem skal forklare dets mysterier?
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Så lenge mine brødre står ved min side og oppmuntrer meg,
kan jeg kjempe mot verdens fordommer, og jeg kan tåle forhå-
nelsen og krenkelsene med glede, men når mine brødre trekker
seg bort, når de begynner å bli svake og prøver å hindre min
fremgang og mitt arbeid, føler jeg sorg. Jeg er imidlertid ikke
mindre bestemt på å fullføre min oppgave, i full tillit til at selv
om mine jordiske venner svikter og til og med vender seg mot
meg, vil min himmelske Fader løfte meg opp i triumf.

Likevel håper jeg at det selv i Kirtland finnes noen som ikke
gjør en mann til synder for et ords skyld [se Jesaja 29:21], men
er tilbøyelige til å forsvare rettferdighet og sannhet og utføre
enhver plikt som er pålagt dem, og som har visdom til å rettlede
dem mot enhver innflytelse som har til hensikt å skape forvirring
og splid i Israels leir, og til å skjelne mellom sannhetens og vill-
farelsens ånd.

Det ville gitt meg stor tilfredsstillelse å se de hellige i Kirtland
blomstre, men jeg tror ennå ikke tiden er kommet, og det kan
jeg forsikre deg om at den aldri vil før en annen orden er etablert
og en annen ånd tilkjennegis. Når tilliten er gjenopprettet, når
stoltheten skal falle og ethvert æresykt sinn skal kles med ydmyk-
hetens kledning og selviskhet gi etter for velvilje og nestekjær-
lighet, og en samstemt beslutning om å leve ved hvert ord som
utgår fra Herrens munn, tydelig gir seg til kjenne, da, og ikke før,
kan fred, orden og kjærlighet vinne frem.

Det er på grunn av æresyke menn at Kirtland har blitt forsaket.
Hvor ofte har ikke deres ydmyke tjener blitt misunt sitt embede
av slike personer, som søkte å vinne makt på hans bekostning,
og som, da de så at det var umulig å klare dette, har tydd til grov
bakvaskelse og ærekrenkelse og andre midler for å felle ham.
Slike personer har alltid vært de første til å uttale seg mot
Presidentskapet og offentliggjøre deres feil og svakheter i øst og
vest.»9
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De som faller fra, mister Guds ånd, bryter sine pakter
og vil ofte forfølge Kirkens medlemmer.

«Uansett hvor merkelig det i første omgang kan fortone seg, er
det allikevel ikke mindre merkelig enn sant, at til tross for all den
angivelige besluttsomhet om å leve gudfryktig, har frafalne, etter
at de har vendt seg bort fra troen på Kristus, og med mindre de
raskt har omvendt seg, før eller senere falt i den ondes snarer og
er blitt blottet for Guds ånd for å tilkjennegi sin ugudelighet i
folks øyne. Det er frafalne som har utsatt de trofaste for de hef-
tigste forfølgelser. Judas ble irettesatt og gikk like etterpå bort og
forrådte sin Herre i hans fienders hender fordi Satan fór inn i
ham.

En overlegen intelligens gis til dem som adlyder evangeliet av
hele sitt hjerte, og hvis det syndes mot den, blir den frafalne stå-
ende naken og blottet for Guds ånd, han er i sannhet forban-
nelsen nær, og hans skjebne vil være å bli brent. Når det lys som
en gang fantes i dem, blir tatt bort fra dem, blir de like mye mør-
klagt som de tidligere var opplyst, og derfor er det ikke til å
undres over om de setter alle sine krefter inn mot sannheten og
i likhet med Judas forsøker å tilintetgjøre dem som var deres
største velgjørere.

Hvilken større venn hadde Judas på jorden eller i himmelen
enn Frelseren? Og hans første hensikt var å tilintetgjøre Ham.
Hvem blant de hellige i disse siste dager kan betrakte seg som
like god som vår Herre? Hvem er like fullkommen, like ren og
like hellig som han var? Finnes de noen steder? Han overtrådte
eller brøt aldri et bud eller en himmelsk lov – det fantes ikke svik
i hans munn og heller ikke falskhet i hans hjerte. Og likevel var
en som spiste sammen med ham og som ofte hadde drukket av
den samme kalk som ham, den første til å slå ham ned. Hvor fin-
nes en som Kristus? Han finnes ikke på jorden. Hvorfor skulle så
hans tilhengere beklage seg om de ble forfulgt av dem som de en
gang kalte brødre og som de anså de sto i det nærmeste forhold
til i den evige pakt?

Fra hvilken kilde utgikk prinsippet som alltid får frafalne fra
den sanne kirke til å forfølge med dobbel iherdighet og med
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«Hvilken større venn hadde Judas på jorden eller i himmelen enn Frelseren?

Og hans første hensikt var å tilintetgjøre Ham.»

dobbel standhaftighet forsøke å tilintetgjøre dem de en gang
hevdet at de elsket, hadde omgang med og som de en gang inn-
gikk en pakt med om å streve av alle krefter i rettferdighet for å
oppnå Guds hvile? Kanskje våre brødre vil si fra den samme kilde
som fikk Satan til å forsøke å omstyrte Guds rike, fordi han selv
var ond og Guds rike er hellig.»10

«Det har alltid vært, i alle Kirkens tidsaldre, dem som har
kjempet mot dydens prinsipper, som har elsket den nåværende
verdens vinning, fulgt urettferdighetens prinsipper og vært sann-
hetens fiender... De som har vært sammen med oss og vist oss de
største tegn på vennskap, har ofte vært våre største fiender og
våre mest innbitte sådanne. Hvis de ble upopulære, hvis deres
interesse eller verdighet ble berørt, eller om de ble avslørt i sin
ugudelighet, var de alltid de første til å heve forfølgelsens hånd,
til å baktale og bakvaske sine brødre, og søke sine venners
undergang og ødeleggelse.»11

«Frafalne “mormon”-dissentere farer omkring i verden og
sprer forskjellige motbydelige og ærekrenkende rykter om oss,
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og tror derved at de skal vinne verdens vennskap fordi de vet at
vi ikke er av verden, og at verden hater oss. Derfor bruker de
[verden] disse knektene [dissenterne] som håndlangere, og ved
hjelp av dem forsøker de å anrette all den skade de kan, og der-
etter hater de dem mer enn de hater oss, fordi de er sjofle for-
rædere og spyttslikkere.»12

Wilford Woodruff fortalte: «Jeg deltok på et møte i Kirtland
tempel [19. februar 1837]. President Joseph Smith hadde vært
bortreist i embets medfør for Kirken, men ikke halvparten så
lenge som Moses var borte fra israelsfolket da han var oppe på
fjellet [se 2. Mosebok 32:1-8]. Likevel var det mange i Kirtland,
selv om de ikke tilba en kalv som israelittene, som vendte sitt
hjerte bort fra Herren og hans tjener Joseph, og hadde innlatt
seg på spekulasjoner og gitt etter for falske ånder, i den grad at
de var blitt formørket i sitt sinn. Mange motsatte seg Joseph
Smith, og noen ønsket å utnevne David Whitmer til å lede Kirken
i hans sted. Midt i denne skyen av mørkets ånder vendte Joseph
tilbake til Kirtland, og i dag morges gikk han på talerstolen. Han
virket svært deprimert, men snart hvilte Guds ånd på ham, og
han talte til forsamlingen med stor klarhet i ca. tre timer, og
bragte sine fiender til taushet.

Da han reiste seg sa han: “Jeg er fremdeles president, profet,
seer, åpenbarer og leder for Jesu Kristi Kirke. Gud, og ikke men-
nesker, har utnevnt meg og satt meg i denne stillingen, og intet
menneske og heller ingen gruppe mennesker har makt til å
fjerne meg eller utnevne en annen i mitt sted. De som forsøker
seg på dette, vil brenne sine fingre og gå til helvete hvis de ikke
snarest omvender seg.” Han irettesatte folket skarpt for deres
synder, mørke og vantro. Guds kraft hvilte på ham og bar vit-
nesbyrd om at det han sa var sant.»13

Wilford Woodruff fortalte: «President Smith talte om etter-
middagen [9. april 1837] og sa i Herrens navn at Guds straffe-
dommer skulle komme over dem som hadde foregitt å være hans
venner, venner av menneskeheten og venner i oppbyggingen av
Kirtland, en Sions stav, men som hadde forrådt ham og Guds
rikes interesser og hadde gitt våre fiender makt over oss, hadde
undertrykket de fattige medlemmene, hadde påført dem lidelser
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og hadde brutt sine pakter. For dette skulle Guds vrede komme
over dem.»14

Daniel Tyler mintes: «Kort tid etter at profeten kom til
Commerce (senere Nauvoo) fra fengslet i Missouri, besøkte bror
Isaac Behunin og jeg ham i hans hjem. Samtalen dreide seg om
forfølgelsen av ham. Han nevnte mange falske, ulogiske og selv-
motsigende påstander de frafalne, redde medlemmer av Kirken
og utenforstående hadde kommet med. Han fortalte også at mes-
teparten av de offentlige tjenestemennene som gladelig ville ha
tatt hans liv da han ble arrestert, ble mer velvillig stemt overfor
ham når de ble kjent med ham. Han la skylden på falske brødre...

Da profeten var ferdig med å fortelle hvordan han hadde blitt
behandlet, bemerket bror Behunin: “Om jeg skulle forlate
denne kirken, ville jeg ikke ha gjort som de mennene har gjort.
Jeg ville dra til et eller annet avsidesliggende sted hvor mormo-
nismen var fullstendig ukjent, slå meg ned der, og ingen ville
noensinne få vite at jeg visste noe om den.”

Den store seeren svarte umiddelbart: “Bror Behunin, du vet
ikke hva du ville ha gjort. Utvilsomt tenkte disse mennene en
gang slik du gjør. Før du sluttet deg til denne kirken, sto du på
nøytral grunn. Da evangeliet ble forkynt, ble det gode og det
onde klarlagt for deg. Du kunne velge det ene eller det andre.
Det var to herrer i opposisjon til hverandre som inviterte deg til
å tjene dem. Da du sluttet deg til denne kirken, sa du deg villig
til å tjene Gud. Da du gjorde det, forlot du den nøytrale grunn,
og du kan aldri gå tilbake til den. Skulle du forsake Mesteren du
sa deg villig til å tjene, ville det være etter Satans oppfordring, og
du ville følge hans befalinger og bli hans tjener.”»15

Hvis vi følger profetene, apostlene og Kirkens
åpenbaringer, vil vi ikke bli ført på villspor.

Orson Hyde, et medlem av De tolvs quorum, fortalte:

«Profeten Joseph ... sa: “Brødre, husk at majoriteten av dette folk
aldri vil fare vill, og så lenge dere holder dere til majoriteten, kan
dere være sikre på å komme til det celestiale rike.”»16

William G. Nelson sa: «Jeg har hørt profeten tale offentlig ved
mange anledninger. På ett møte hørte jeg ham si: “Jeg skal gi
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dere en nøkkel som aldri vil ruste: Hvis dere vil holde dere til
majoriteten av De tolv apostler og Kirkens opptegnelser, vil dere
aldri bli ført vill.” Kirkens historie har vist at dette er sant.»17

Ezra T. Clark mintes: «Jeg hørte profeten Joseph si at han ville
gi de hellige en nøkkel som ville sikre dem at de aldri ville bli
lurt eller ført vill, og det var: Herren ville aldri la majoriteten av
dette folk bli ført vill eller narret av bedragere, heller ikke ville
han la denne kirkens opptegnelser falle i fiendens hender.»18

Forslag til studium og undervisning

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

• Gjennomgå beretningen på s. 311-12. Hvorfor tror du folk kan
forandre seg fra rettferdighet til frafall på så kort tid? Hvilke
krefter kan få folk til å falle fra i dag? Hva kan vi gjøre for å
beskytte oss mot slike krefter?

• Hva er noen farer ved å miste tilliten til våre ledere i Kirken og
kritisere dem? (Du finner noen eksempler på s. 313-15.) Hva
kan vi gjøre for å opprettholde respekt og takknemlighet for
våre ledere? Hvordan kan foreldre oppmuntre sine barn til å
respektere Kirkens ledere?

• Profeten sa: «I det øyeblikk dere tillater dere å legge til side en
plikt som Gud kaller dere til å utføre, for å tilfredsstille deres
egne ønsker ... , legger dere grunnlaget for frafall» (s. 313).
Hva betyr denne uttalelsen for deg?

• Les historien Daniel Tyler fortalte (s. 324). Hvorfor tror du de
som har falt fra Kirken, ofte kjemper så innbitt mot den? (Du
finner noen eksempler på s. 316-19.) Hvordan synes du vi
burde forholde oss til slike menneskers ord og handlinger?

• Les de siste tre avsnittene i kapitlet (s. 319-20). Hvorfor er det
viktig for oss å forstå og benytte denne «nøkkelen» som ble
gitt oss av Joseph Smith?

Aktuelle skriftsteder: 1. Nephi 8:10-33; Helaman 3:33-35; L&p
82:3, 21; 121:11-22
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Heber C. Kimball og Joseph Fielding i England, hvor de blir møtt av dem som

hadde sluttet seg til Kirken som et resultat av deres misjonærarbeid. «Gud være

lovet, Joseph,» skrev eldste Kimball til profeten, «Herren er med oss blant nasjonene!»



Misjonærtjeneste –
Et hellig kall, et strålende verk

«Etter alt som er blitt sagt, er den største og mest
betydningsfulle forpliktelse å forkynne evangeliet.»

Fra Joseph Smiths liv

I løpet av de siste årene de hellige bodde i Kirtland, var det
mange medlemmer og til og med noen ledere i Kirken som falt
fra. Det så ut til at Kirken gjennomgikk en krise. «I disse omsten-
dighetene,» skrev profeten, «åpenbarte Gud til meg at noe nytt
måtte gjøres for å frelse hans Kirke.»1 Dette nye var en åpenbaring
om å sende misjonærer til England for å forkynne evangeliet.

Heber C. Kimball, et medlem av De tolvs quorum, fortalte: «Ca.
1. juni 1837 kom profeten Joseph til meg mens jeg satt i ... tem-
plet i Kirtland og hvisket til meg: “Bror Heber, Herrens ånd har
hvisket til meg: ’La min tjener Heber reise til England og forkynne
mitt evangelium og åpne frelsens dør for den nasjonen.’ ” »2

Eldste Kimball ble overveldet ved tanken på dette: «Jeg følte at jeg
var en av de aller svakeste Guds tjenere. Jeg spurte Joseph hva jeg
skulle si når jeg kom dit. Han ba meg gå til Herren, og Han ville
veilede meg og tale gjennom meg ved den samme ånd som
[ledet] ham.»3

Profeten kalte også Orson Hyde, Willard Richards og Joseph
Fielding i Kirtland, og Isaac Russell, John Snyder og John
Goodson i Toronto, Canada. Disse brødrene skulle slutte seg til
eldste Kimball på hans misjon til England. De møttes i New York
City og startet seilasen med Garrick til England 1. juli 1837.
Denne første misjonen utenfor Nord-Amerika bragte rundt 2000
konvertitter til Kirken i løpet av misjonærenes første år i
England. Eldste Kimball skrev henrykt til profeten: «Gud være
lovet, Joseph, Herren er med oss blant nasjonene!»4
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Enda en apostolisk misjon til Storbritannia, hvor de fleste av
De tolv deltok under Brigham Youngs ledelse, ble ledet av pro-
feten fra Nauvoo. De tolv dro avgårde høsten 1839 og ankom
England i 1840. Der begynte de et arbeid som innen 1841 skulle
bringe over 6000 konvertitter til Kirken, og Herrens løfte om å
gjøre «noe nytt» for sin kirkes frelse ble oppfylt.

Fra Nauvoo fortsatte Joseph Smith å sende misjonærer over
hele verden. Eldste Orson Hyde kom til England i 1841, og fort-
satte senere sitt oppdrag i Jerusalem. Han hadde med seg et
anbefalingsbrev fra Joseph Smith som bekreftet at «bæreren av
disse dokumenter er en trofast og verdig Jesu Kristi tjener, som
skal være vår representant i fremmede land, til å ... samtale med
jødenes prester, regenter og eldster»5. 24. oktober 1841 knelte
eldste Hyde ned på Oljeberget i Jerusalem og ba vår himmelske
Fader innvie landet «til innsamling av Judas adspredte levninger,
ifølge de hellige profeters forutsigelser»6. Eldste Hyde reiste så
videre til Tyskland, hvor han la et første grunnlag for Kirkens
vekst der.

11. mai 1843 kalte profeten eldste Addison Pratt, Noah
Rogers, Benjamin F. Grouard og Knowlton F. Hanks på misjon til
øyene i det sydlige Stillehavet. Dette var Kirkens første misjon i
dette enorme området. Eldste Hanks døde til sjøs, men eldste
Pratt reiste til Sydhavsøyene, hvor han forkynte evangeliet på øya
Tubuai. Eldste Rogers og Grouard fortsatte til Tahiti, hvor flere
hundre ble døpt som et resultat av deres arbeid.

Under ledelse av Joseph Smith gikk de hellige fremad for å
oppfylle Herrens befaling: «Gå ut i all verden, og hvor som helst
dere ikke selv kan gå, skal dere sende andre, så vitnesbyrdet kan
komme fra dere til hver eneste skapning i hele verden» (L&p
84:62).

Joseph Smiths læresetninger

Misjonærtjeneste er et hellig arbeide. Tro, dyd, 
flid og kjærlighet gjør oss i stand til å utføre arbeidet.

«Etter alt som er blitt sagt, er den største og mest betydnings-
fulle forpliktelse å forkynne evangeliet.»7
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I desember 1840 skrev Joseph Smith til medlemmene av De

tolvs quorum og andre prestedømsledere som var på misjon i

Storbritannia: «Vær forvisset om, elskede brødre, at jeg er meget
interessert i det som skjer på hele jordens overflate, men midt i
alle de generelle tendenser som er oppe i tiden, er ingen av
større betydning enn det strålende verk dere nå er engasjert i, og
derfor er jeg, for deres skyld, svært oppsatt på at dere med dyd,
tro, flid og nestekjærlighet ofrer dere for hverandre, for Kristi
Kirke og for deres Fader som er i himmelen, ved hvis nåde dere
er blitt kalt til et så hellig kall og er satt i stand til å ivareta de store
og ansvarsfulle forpliktelsene som hviler på dere. Og jeg kan for-
sikre dere om at på grunnlag av opplysningene jeg har mottatt, er
jeg sikker på at dere ikke har forsømt deres plikter, men at den
flid og trofasthet dere har vist, har vært slik at dere er til behag for
den Gud hvis tjenere dere er, og at de hellige rundt omkring i ver-
den også er vennlig stemt overfor dere.

Det er gledelig å høre om evangeliets utbredelse i England, og
når vi tenker nærmere over dette, skaper det helt spesielle
følelser i deres bryst som har båret dagens hete og byrde, og som
var dets støttepilarer og iherdige talsmenn i dets spede barndom
mens Kirken var omgitt av de mest uheldige omstendigheter og
var truet av ødeleggelse fra alle kanter. Som en prektig skute har
den uten å bli skadet trosset stormen, foldet sine seil ut i vinden
og har edelt banet seg vei gjennom myke bølger, mer sikker enn
noen gang tidligere på skrogets styrke og på kapteinens, losens
og mannskapets erfaring og dyktighet...

Kjærligheten er et av de mest typiske trekk ved Guddommen
og skulle også komme til uttrykk hos dem som trakter etter å
være Guds sønner. Et menneske som er fylt med Guds kjærlig-
het, er ikke tilfreds med bare å velsigne sin familie, men strekke
seg ut til hele verden, ivrig oppsatt på å velsigne hele mennes-
keheten. Slik har dere følt, og dette har fått dere til å gi avkall på
hjemmets gleder slik at dere kunne være til velsignelse for andre
som vil bli udødelige, men for hvem sannheten er fremmed. Og
fordi dere har gjort dette, er det min bønn at dere må få del i
himmelens mest utsøkte velsignelser.»8



KA P I T T E L  2 8

326

Vi forkynner evangeliets enkle sannheter
med ydmykhet og saktmodighet og unngår 

å strides med andre om deres trosoppfatninger.

«Israels eldster, lytt til min røst, og når dere sendes ut i verden
for å forkynne, så forkynn de tingene dere er sendt ut for å for-
telle. Forkynn og rop med høy røst: “Omvend dere, for himlenes
rike er kommet nær! Omvend dere, og tro på evangeliet.”
Forkynn de første prinsipper, og la mysteriene ligge for at dere
ikke skal bli felt... Forkynn det Herren har bedt dere om å for-
kynne, nemlig omvendelse og dåp til syndenes forlatelse.»9

«Jeg talte og forklarte hvor unyttig det er å forkynne for ver-
den om store straffedommer, og hvor mye bedre det er å for-
kynne det enkle evangelium.»10

«Eldstene skulle dra ut i all ydmykhet og nøkternhet og for-
kynne Jesus Kristus og ham korsfestet, ikke stride med andre på
grunn av deres tro eller religionssystemer, men følge en stø kurs.
Dette sa jeg som en befaling, og alle som ikke følger den, vil ned-
kalle forfølgelse over sitt hode, mens de som følger befalingen,
alltid skal være fylt med Den hellige ånd. Dette uttalte jeg som
en profeti.»11

«Hvis det finnes noen åpne dører hvor eldstene kan forkynne
evangeliets første prinsipper, la dem ikke holde sin munn luk-
ket. Uttal dere ikke mot sektene eller deres læresetninger.
Forkynn Kristus og ham korsfestet, kjærlighet til Gud og kjærlig-
het til mennesker… Slik kan vi kanskje dempe folkets fordom-
mer. Vær saktmodige og ydmyke av hjertet, så vil våre fedres Gud
alltid være med dere.»12

«Legg merke til denne nøkkel, og vær vise for Kristi skyld og
for deres egen sjels skyld. Dere er ikke sendt ut for å bli under-
vist, men for å undervise. La deres tale være krydret med elsk-
verdighet. Våk, og vær sindige. Dette er en advarselens dag og
ikke en dag for mange ord. Vær ærlige overfor Gud og mennes-
ker... Vær ærlige, åpne og oppriktige i all deres omgang med
menneskene. [Se L&p 43:15; 63:58.]»13

Før George A. Smith reiste på misjon i 1835, snakket han med

profeten Joseph Smith, som var hans fetter. George A. Smith
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«Forkynn Kristus og ham korsfestet, kjærlighet til Gud og kjærlighet til mennesker...

Vær saktmodige og ydmyke av hjertet, så vil våre fedres Gud alltid være med dere.»

skrev: «Jeg besøkte fetter Joseph. Han ga meg en Mormons bok,
tok meg i hånden og sa: “Hold korte taler, hold korte bønner, og
hold dine taler med en bønn i hjertet.”»14

Vi forkynner evangeliet slik Ånden veileder oss.

«Alle skal forkynne evangeliet ved Den hellige ånds kraft og
innflytelse, og ingen kan forkynne evangeliet uten Den hellige
ånd.»15

«Som Paulus sa at han måtte bli alt for alle mennesker, slik at
han derved kunne frelse noen [se 1. Korinterbrev 9:22], slik må
også eldstene i de siste dager gjøre, og fordi de er utsendt for å
forkynne evangeliet og advare verden mot de straffedommer
som skal komme, er vi forvisset om at de, når de underviser slik
de blir veiledet av Ånden og i henhold til Jesu Kristi åpenba-
ringer, vil forkynne sannheten og ha fremgang uten å beklage
seg. Derfor har vi ikke noe nytt bud å gi, men formaner eldster
og medlemmer til å leve ved hvert ord som utgår fra Guds munn
[se Matteus 4:4], for at de ikke skal gå glipp av den herlighet som
er forbeholdt de trofaste.»16
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Alle medlemmer av Kirken har et ansvar for å dele evangeliet med

andre. «Alle skal forkynne evangeliet,» erklærte profeten Joseph Smith,

«ved Den hellige ånds kraft og innflytelse.»

Profeten talte på en konferanse i oktober 1839: «President
[Joseph Smith] fortsatte med å gi instruksjoner til eldstene angå-
ende evangeliets forkynnelse, og understreket for dem nødven-
digheten av å ha Ånden, slik at de kunne forkynne med Den hel-
lige ånd nedsendt fra himmelen, og til å være forsiktige med å
tale om emner som ikke tydelig er utlagt i Guds ord, hvilket kan
føre til spekulasjoner og strid.»17

14. mai 1840 skrev Joseph Smith fra Nauvoo til eldste Orson

Hyde og John E. Page, som var på vei til en misjon i Det hellige

land: «Bli ikke motløse på grunn av arbeidets omfang, vær bare
ydmyke og trofaste, og så vil dere kunne si: “Hvem er du, du
store fjell som reiser deg foran Serubabel? Bli til en slette!” [Se
Sakarja 4:7.] Han som adspredte Israel, har lovet å samle dem,
og all den stund dere skal være redskaper i dette store arbeide,
vil han gi dere kraft, visdom, makt og intelligens og enhver nød-
vendig egenskap, mens deres sinn vil bli utvidet igjen og igjen
inntil dere kan favne hele jorden og himlene, strekke dere inn i
evigheten og betrakte Jehovas mektige handlinger i all sin mang-
foldighet og herlighet.»18
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Vi søker anledninger til å forkynne evangeliet
og bære vitnesbyrd om dets sannhet.

Høsten 1832 reiste Joseph Smith sammen med biskop Newel

K. Whitney fra Kirtland, Ohio, til det østlige USA. 13. oktober

skrev profeten til Emma Smith fra New York City: «Når jeg ten-
ker på denne store byen som Ninive, som ikke visste forskjell på
høyre og venstre, ja, mer enn to hundre tusen sjeler, blir jeg fylt
med medlidenhet for dem, og jeg er fast bestemt på å heve min
røst i denne byen og overlate utfallet til Gud, som holder alle
ting i sine hender og ikke vil la et hår på vårt hode falle ube-
merket til marken...

Jeg har snakket med noen av dem, hvilket var tilfredsstillende,
og en svært vakker ung mann fra Jersey som virket svært alvorlig.
Han kom og satte seg ved siden av meg og begynte å snakke om
koleraen, og jeg fikk vite at han hadde blitt rammet av den og
hadde vært nær ved å dø. Han sa at Herren hadde spart ham i en
eller annen vis hensikt. Jeg benyttet meg av dette og innledet en
lang samtale med ham. Han mottok tydeligvis min undervisning
med stor glede og ble svært knyttet til meg. Vi snakket til sent på
kveld før vi bestemte oss for å fortsette samtalen dagen etter. Han
hadde imidlertid noen ærender og ble oppholdt til båten var klar
til å dra. Han kom for å si farvel, og høyst motvillig skilte vi lag.»19

Newel K. Whitneys hustru, Elizabeth Ann, fortalte dette om sin

manns reise til det østlige USA sammen med Joseph Smith i 1832:

«Min mann reiste sammen med profeten Joseph gjennom mange
av byene på Østkysten, hvor de bar vitnesbyrd og samlet inn mid-
ler til å bygge et tempel i Kirtland og til å kjøpe landeiendom i
Missouri... Han sa til min mann: “Om de forkaster oss, vil de iall-
fall ha vårt vitnesbyrd, for vi skal skrive det og legge det igjen på
dørene og i vinduskarmene deres.”»20

I 1834 preket Joseph Smith i en skolebygning i Pontiac,

Michigan. Edward Stevenson var tilstede og fortalte følgende om

hendelsen: «Det var på denne skolen to mormoneldster presen-
terte det gjengitte evangelium i 1833, og i 1834 forkynte profeten
Joseph Smith med så stor kraft at ingen hadde opplevd maken i
dette nittende århundre... Jeg husker tydelig mange av den unge
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profetens ord, ettersom de ble uttalt i enkelhet, men med en kraft
som var uimotståelig for alle som var tilstede...

Med oppløftet hånd sa han: “Jeg kan vitne om at det finnes en
Gud, for jeg så ham midt på lyse dagen, mens jeg ba i en frede-
lig lund våren 1820.” Videre bar han vitnesbyrd om at Gud, den
evige Fader, idet han pekte på en annen person som var lik ham,
sa: “Dette er min elskede Sønn. Hør ham.” Disse ordene beveget
meg til det innerste og fylte meg med usigelig glede over å få se
en som, i likhet med apostelen Paulus i oldtiden, frimodig kunne
vitne om at han hadde vært i Jesu Kristi nærhet! …

En rekke interessante møter ble holdt hvor profeten ble ledsa-
get av de tre vitner til Mormons bok. Under sitt besøk til denne
grenen vitnet profeten om at han ble instruert om å organisere en
kirke etter samme mønster som den kirken Jesus organiserte, med
tolv apostler, syttier, eldster, gaver og velsignelser, og med med-
følgende tegn, slik det står skrevet i det 16. kapittel i Markus...
“Som en Guds tjener,” sa Joseph, “lover jeg dere at så sant dere vil
omvende dere og bli døpt til deres synders forlatelse, skal dere
motta Den hellige ånd.”»21

Mens han ble ført fra Far West, Missouri, i november 1838, for

å bli fengslet i Richmond, Missouri, forkynte igjen profeten

evangeliet: «Noen kvinner og menn kom bort til oss. En av kvin-
nene spurte soldatene svært oppriktig hvem av fangene som var
den guden “mormonene” tilba. En av vaktene pekte på meg med
et stort smil og sa: “Det er han.” Kvinnen henvendte seg så til
meg og spurte om jeg hevdet å være Herren og Frelseren? Jeg sa
jeg ikke hevdet å være annet enn en mann, en frelsens tjener,
sendt av Jesus Kristus for å forkynne evangeliet.

Kvinnen ble så forbauset over dette svaret at hun begynte å
spørre om vår lære, og jeg holdt en tale både for henne og for
hennes følge, samt de undrende soldatene, som lyttet nesten
som fjetret mens jeg fremla læren om tro på Jesus Kristus,
omvendelse og dåp til syndenes forlatelse, med løftet om Den
hellige ånd, slik det er skrevet i andre kapittel i Apostlenes gjer-
ninger [se Apostlenes gjerninger 2:38-39].
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Kvinnen ble overbevist og priste Gud i soldatenes påhør. Hun
dro sin vei, idet hun ba om at Gud ville beskytte og utfri oss.»22

Dan Jones fortalte at om kvelden før profeten led martyrdø-

den i Carthage fengsel, skjedde følgende: «Joseph bar et mektig
vitnesbyrd for vaktene om Mormons boks guddommelige opp-
rinnelse, evangeliets gjengivelse, englers betjening og at Guds
rike igjen var opprettet på jorden. For denne sak hadde han blitt
fengslet, og ikke fordi han hadde brutt noen av Guds eller men-
neskenes lover.»23

Forslag til studium og undervisning

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

• Gjennomgå s. 323-25, og legg merke til misjonærarbeidet som
ble organisert under ledelse av profeten Joseph Smith. Har du
blitt påvirket på noe vis av disse tidlige misjonærenes arbeid?
I så fall, hvordan?

• Les avsnittet som begynner nederst på s. 326, og overvei hvor-
for kjærlighet påvirker oss slik profeten beskriver. Hva er noen
andre egenskaper vi trenger for å være effektive misjonærer?
(Du finner noen eksempler på s. 326-27.)

• Gjennomgå profeten Joseph Smiths uttalelser om hva misjo-
nærene skulle undervise om og hvordan de skulle undervise
(s. 326-27). Hvorfor skulle vi forkynne evangeliets «første prin-
sipper»? Hva kan konsekvensene bli av å strides med andre
om religion? Hva tror du det vil si å «la [vår] tale være krydret
med elskverdighet» når vi forkynner evangeliet?

• Gjennomgå det andre hele avsnittet på s. 327. På hvilke måter
har Den hellige ånd veiledet dine anstrengelser for å dele
evangeliet med andre? Hvorfor kan vi ikke forkynne evangeliet
uten Den hellige ånd?

• Gjennomgå Joseph Smiths erfaringer slik de er gjenfortalt på
s. 329-31. Hva kan vi lære om å forkynne evangeliet av disse
erfaringene?
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• På hvilke måter kan vi aktivt søke anledninger til å dele evan-
geliet med andre? På hvilke måter kan vi forberede oss for
slike anledninger? Hvordan kan vi engasjere våre familier i
misjonærarbeidet?

Aktuelle skriftsteder: Matteus 28:19-20; 2. Nephi 2:8; Alma
26:26-37; L&p 4:1-7; 31:3-5

Noter

1. History of the Church, 2:489; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok B-1, s. 761, Kirkens arkiver, Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,
Salt Lake City, Utah.

2. Heber C. Kimball: «Synopsis of the
History of Heber Chase Kimball»,
Deseret News, 14. april 1858, s. 33;
tegnsetning og bruk av store boksta-
ver modernisert.

3. Heber C. Kimball, Deseret News, 21.
mai 1862, s. 370; bruk av store bok-
staver modernisert.

4. Sitert av Orson F. Whitney, i
Conference Report, okt. 1920, s. 33.

5. Anbefalingsbrev utstedt av Joseph
Smith og andre til Orson Hyde, 6.
april 1840, Nauvoo, Illinois, utgitt i
Times and Seasons, april 1840, s. 86.

6. Orson Hyde, A Voice from Jerusalem,
or a Sketch of the Travels and
Ministry of Elder Orson Hyde
(1842), s. 29.

7. History of the Church, 2:478; fra en
tale holdt av Joseph Smith 6. april
1837, i Kirtland, Ohio; referert av
Messenger and Advocate, april 1837,
s. 487.

8. History of the Church, 4:226-27;
tegnsetning og grammatikk moderni-
sert; fra et brev fra Joseph Smith
til De tolv, 15. des. 1840, Nauvoo,
Illinois, utgitt i Times and Seasons,
1. jan. 1841, s. 258; dette brevet er
feilaktig datert 19. okt. 1840 i
History of the Church.

9. History of the Church, 5:344; tegn-
setning modernisert; fra en tale
holdt av Joseph Smith 8. april 1843,
i Nauvoo, Illinois; referert av Willard
Richards og William Clayton.

10. History of the Church, 4:11; fra
instruksjoner gitt av Joseph Smith
29. sept. 1839, i Commerce, Illinois;
referert av James Mulholland.

11. History of the Church, 2:431; fra
instruksjoner gitt av Joseph Smith
30. mars 1836, i Kirtland, Ohio.

12. Brev fra Joseph Smith og andre
til Hezekiah Peck, 31. aug. 1835,
Kirtland, Ohio; i «The Book of John
Whitmer», s. 80, Kristi samfunns
arkiver, Independence, Missouri;
kopi av «The Book of John Whitmer»
i Kirkens arkiver.

13. History of the Church, 3:384; fra en
tale holdt av Joseph Smith 2. juli
1839, i Montrose, Iowa; referert av
Wilford Woodruff og Willard Richards.

14. George A. Smith, «History of George
Albert Smith by Himself», s. 36,
George Albert Smith, Papers,
1834-75, Kirkens arkiver.

15. History of the Church, 2:477; fra en
tale holdt av Joseph Smith 6. april
1837, i Kirtland, Ohio; referert av
Messenger and Advocate, april 1837,
s. 487.

16. History of the Church, 5:404; fra et
brev fra Joseph Smith til redaktøren
av Times and Seasons, 22. mai 1843,
Nauvoo, Illinois, utgitt i Times and
Seasons, 15. mai 1843, s. 199; dette
nummeret av Times and Seasons
kom ut senere enn normalt.

17. History of the Church, 4:13; fra en
tale holdt av Joseph Smith 6. okt.
1839, i Commerce, Illinois; referert av
Times and Seasons, des. 1839, s. 31.

18. History of the Church, 4:128-29; fra
et brev fra Joseph Smith til Orson
Hyde og John E. Page, 14. mai 1840,
Nauvoo, Illinois. Eldste Hyde full-
førte sin misjon til Det hellige land,
men eldste Page ble igjen i USA.

19. Brev fra Joseph Smith til Emma
Smith, 13. okt. 1832, New York City,
New York; Kristi samfunns arkiver,
Independence, Missouri.
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20. Elizabeth Ann Whitney, «A Leaf
from an Autobiography», Woman’s
Exponent, 1. okt. 1878, s. 71; rett-
skrivning, tegnsetning og bruk av
store bokstaver modernisert.

21. Edward Stevenson, «The Home of
My Boyhood», Juvenile Instructor,
15. juli 1894, s. 443-45; tegnsetning
og grammatikk modernisert; avsnitt-
inndeling endret.

22. History of the Church, 3:200-201; en
beretning om en tale holdt av Joseph
Smith 4. nov. 1838 nær Missouri-
elven, mens han ble ført som fange
fra Far West til Independence,
Missouri; referert av Parley P. Pratt.

23. History of the Church, 6:600; en
beretning om instruksjoner gitt av
Joseph Smith 26. juni 1844, i
Carthage fengsel, Carthage, Illinois;
referert av Dan Jones.
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Lev sammen med andre
i fred og harmoni

«Vi ønsker å leve i fred med alle mennesker.»

Fra Joseph Smiths liv

Ett av ønskene til de tidlige siste-dagers-hellige var ganske
enkelt å få lov til å etterleve sin religion i fred. Men samme hvor
de flyttet, var det ingen fred å få. I 1833, bare to år etter innvi-
elsen av et innsamlingssted i Missouri, tvang mobbene de hellige
til å forlate Jackson County, Missouri (se s. 277). Kirkens med-
lemmer fant midlertidig tilflukt i Clay County, Missouri, og i
1836 begynte de å flytte til det nordlige Missouri. De fleste av
dem slo seg ned i Caldwell County, et nytt county som ble orga-
nisert av delstatens lovgivende forsamling for de hellige. Far
West, som var countyets hovedsete, ble snart en blomstrende
bosetting av siste-dagers-hellige.

Profeten Joseph Smith hadde fortsatt å bo i Kirtland, Ohio, men
i januar 1838 ble han tvunget til å dra, i frykt for sitt liv. Sammen
med familien reiste han de 1500 kilometerne til Far West, hvor han
sluttet seg til de hellige som bodde der. Senere i 1838 solgte eller
forlot de fleste hellige i Kirtland sine hjem og fulgte etter profeten
til Missouri. For å kunne ta imot Kirkens medlemmer som strøm-
met til området, utpekte profeten områder nær Far West hvor de
hellige kunne slå seg ned. I juli 1838 ble hjørnestenene lagt ned
for et tempel i Far West, og dette ga de hellige håp om at de kunne
etablere en permanent bosetting hvor de kunne nyte fred og frem-
gang. Dessverre oppsto det snart spenninger i likhet med dem de
opplevde i Jackson County mellom dem og de lokale nybyggerne,
og høsten 1838 begynte igjen mobber og militser å plage og
angripe de siste-dagers-hellige.
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En dag var profeten på besøk hos sine foreldre i Far West, da
en gruppe væpnede militssoldater kom inn og kunngjorde at de
hadde kommet for å drepe ham for en påstått forbrytelse. Lucy
Mack Smith, profetens mor, beskrev hans talent for å slutte fred:

«[Joseph] så på dem med et meget gemyttlig smil, gikk dem i
møte og håndhilste på dem alle på en slik måte at de ble over-
bevist om at han hverken var en kriminell eller en unnvikende
hykler. De stanset opp og stirret som om de hadde sett et gjen-
ferd.

Joseph satte seg ned, snakket med dem og forklarte de såkalte
“mormonenes” standpunkt og følelser, hva de hadde gjort og
hvilken behandling de hadde fått av sine fiender siden Kirken ble
organisert. Han fortalte dem at skadefryd og nedsettende omtale
hadde forfulgt dem helt siden de kom til Missouri, men at de var
et folk som så langt han kjente til, aldri hadde brutt loven. Men
om de hadde det, var de beredt til å møte i retten...

Deretter reiste han seg og sa: “Mor, jeg tror jeg går hjem.
Emma venter på meg.” Da sprang to av mennene opp og sa: “Du
må ikke gå alene, for det er ikke trygt. Vi skal gå sammen med
deg og beskytte deg.” Joseph takket dem, og de gikk sammen
med ham.

Mens de var borte, sto resten av offiserene ved døren, og jeg
overhørte følgende samtale dem imellom:

Første offiser: “Følte du noe rart da Smith tok deg i hånden?
Jeg har aldri følt noe lignende.”

Andre offiser: “Jeg følte at jeg ikke kunne røre meg. Jeg ville
ikke ha skadet et hår på den mannens hode for alt i verden.”

Tredje offiser: “Dette er siste gang jeg drar ut for drepe Joe
Smith eller noen mormon.” …

Mennene som fulgte min sønn, lovet å oppløse militsen de
ledet og dra hjem, og de sa at hvis han skulle få bruk for dem, ville
de komme tilbake og følge ham hvor som helst.»1

Ved å si sannheten på en vennlig, men likefrem måte, overvant
Joseph Smith fordommer og fiendtlighet og sluttet fred med
mange av dem som hadde vært hans fiender.
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I bergprekenenen sa Frelseren: «Salige er de som stifter fred,

for de skal kalles Guds barn.»

Joseph Smiths læresetninger

Ved å strebe etter å være fredsstiftere kan vi leve
i større harmoni og kjærlighet med andre.

«Jesus sa: “Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds
barn.” [Matteus 5:9.] Hvis derfor nasjonen, en delstat, et lokal-
samfunn eller en familie burde være takknemlig for noe, så er
det fred.

Fred, himmelens skjønne barn! – fred som lys fra den samme
store forelder, tilfredsstiller, oppildner og gleder rettferdige og
urettferdige, og det er selve kjernen for lykke på jorden og lykk-
salighet i himmelen.

Den som ikke strever av all sin styrke og sitt sinn, med hele sin
innflytelse hjemme og ute – og påvirker andre til å gjøre det
samme – å søke fred og opprettholde den til gagn og bekvem-
melighet for seg selv, og til ære for sin stat, nasjon og sitt land,
har intet krav på menneskers barmhjertighet, og skulle heller
ikke være berettiget til en kvinnes vennskap eller myndighetenes
beskyttelse.
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Han er målerlarven som gnager på sine egne organer, og grib-
ben som spiser sin egen kropp. For sine egne utsikter og sin egen
fremgang i livet er han en [ødelegger] av sin egen glede.

Et samfunn av slike personer er ikke langt unna helvete på
jord, og skulle unngås som uverdig de fries smil eller de tapres
ros.

Men fredsstifteren, hør ham! For hans munns ord og hans
læresetninger faller som regn og dugg. De er som den milde
skodde for urtene og som den lette regnskur for gresset.

Begeistring, dyd, kjærlighet, tilfredshet, filantropi, vennlighet,
medlidenhet, menneskelighet og vennskap gir livet lykksalighet.
Og menneskene, som er nest etter englene når de utøver sine
evner, privilegier og sin kunnskap ifølge Jesu Kristi åpenbaring-
ers orden, regler og forskrifter, lever sammen i enhet, og den
søte duft som drives av gledens og tilfredsstillelsens pust som
følge av deres rettferdige samkvem, er som den rike parfyme av
den innviede olje som ble helt på Arons hode, eller som den fro-
dige vellukt som stiger fra de arabiske krydderes åker. Ja, mer er
fredsstifterens røst –

Den er som sfærenes musikk –
Den trollbinder vår sjel og demper vår frykt,
den gjør verden til Paradis,
og mennesker til kosteligere perler.»2

«Elskede brødre, gå videre i broderlig kjærlighet, vandre i sakt-
modighet, våk og be så dere ikke blir overvunnet. Streb etter det
som tjener til fred, som vår elskede bror Paulus sa, slik at dere
kan være vår himmelske Faders barn [se Romerne 14:19].»3

«Medmenneskelighet mot alle, fornuft og dannelse til å styrke
dyden og det gode mot det onde er ... utmerkede virkemidler til å
kurere flere samfunnsproblemer enn våpenmakt eller til og med
meningsutveksling som ikke mildnes av vennskap... Vårt motto er
derfor fred med alle! Hvis vi gleder oss over Guds kjærlighet, la oss
prøve å gi en grunn til denne gleden, som hele verden ikke kan
benekte eller motstå.»4

«Vi ønsker å leve i fred med alle mennesker.»5
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Vi kan oppnå fred ved å respektere 
hverandre og avstå fra å finne feil.

«Vi [håper at] våre brødre vil ta hensyn til hverandres følelser,
vandre i kjærlighet og hedre hverandre mer enn seg selv, slik
Herren forlanger.»6

«Det menneske som ønsker å gjøre godt, skulle vi berømme
på grunn av dets dyder og ikke snakke om dets feil bak dets
rygg.»7

«I den verden vi lever i, er det imidlertid naturlig for mennes-
kene å være egoistiske, ærgjerrige og streve for å overgå hveran-
dre, men likevel finnes det dem som er villige til å bygge opp
både andre og seg selv.»8

«Måtte De tolv og de hellige også være villige til å bekjenne
alle sine synder og ikke holde noe tilbake, og måtte [de] være
ydmyke og ikke hovmodige. Vær på vakt mot stolthet, forsøk ikke
å overgå hverandre, men opptre til beste for hverandre, be for
hverandre, hedre vår bror, omtal hans navn på hederlig vis, og
baksnakk ikke eller søk å nedbryte vår bror.»9

«Hvis dere vil fjerne fra deres midte all ond tale, baksnakking
og ugenerøse tanker og følelser, må dere ydmyke dere og ren-
dyrke ethvert dydens og kjærlighetens prinsipp. Da vil Jehovas
velsignelser hvile på dere, og dere vil oppleve gode og strålende
dager. Fred vil finnes innenfor deres porter og fremgang innen-
for deres grenser.»10

Vi kan fremme harmoni i våre lokalsamfunn
ved å respektere alle menneskers frihet til 
å tro i henhold til sin egen samvittighet.

11. trosartikkel: «Vi fordrer rett til å dyrke Den Allmektige
Gud i overensstemmelse med vår egen samvittighet, og innrøm-
mer alle mennesker den samme rett. La dem tilbe hva som helst,
hvor som helst og på hvilken som helst måte de ønsker.»11

«Vi betrakter det som et rettferdig prinsipp, og det er et prin-
sipp hvis kraft vi tror alle mennesker burde ta opp til grundig
overveielse, nemlig at alle mennesker er skapt likeverdige, og at
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alle har rett til å tenke selvstendig i alle spørsmål som angår sam-
vittigheten. Derfor er vi, selv om vi hadde makt til det, ikke til-
bøyelige til å frata noe menneske tankens uavhengighet som
himmelen så nådig har gitt menneskehetens familie som en av
sine mest utsøkte gaver.»12

«Jeg har de mest tolerante synspunkter og stor nestekjærlighet
overfor alle sekter, trosretninger og kirkesamfunn. Trosfrihet er
noe jeg holder ytterst hellig og kjært, og jeg forakter intet men-
neske for å mene noe annet enn meg.»13

«De hellige kan bære vitnesbyrd om hvorvidt jeg er villig til å
sette mitt liv til for mine brødre. Hvis jeg har vist at jeg har vært
villig til å dø for en “mormon”, da er jeg frimodig nok til å si for
himmelen at jeg er like rede til å dø for å forsvare de rettigheter
en presbyterianer, en baptist eller et godt menneske fra et hvil-
ket som helst trossamfunn har. For det samme prinsipp som
tramper på de siste-dagers-helliges rettigheter, tramper også på
katolikkenes og på rettighetene til andre trossamfunn som måtte
være upopulære og for svake til å forsvare seg.

Det er kjærlighet til friheten som inspirerer min sjel – borger-
lig og religiøs frihet for hele menneskeheten. Kjærlighet til fri-
heten ble nedlagt i min sjel av mine bestefedre mens jeg satt på
deres knær...

Hvis jeg mener at menneskeheten tar feil, skal jeg så kjøre
dem i senk? Nei. Jeg vil løfte dem opp og også gjøre det på deres
egen måte, hvis jeg ikke kan overbevise dem om at min måte er
bedre; og jeg vil ikke forsøke å tvinge noe menneske til å tro slik
jeg gjør – bare ved resonnementets styrke – for sannheten vil
selv finne veien frem.»14

«Vi skulle alltid være klar over slike fordommer som av og til
gis en så merkelig fremstilling og er så tiltalende for menneske-
naturen, og som rammer våre venner, naboer og brødre av ver-
den som stiller seg avvisende til oss i meninger og trosspørsmål.
Vår religion er mellom oss og vår Gud. Deres religion er mellom
dem og deres Gud.»15

«Når vi ser gode egenskaper i andre, skulle vi alltid anerkjenne
dem, uansett hva deres forståelse måtte være når det gjelder
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trosbekjennelser og læresetninger, for alle mennesker er eller
skulle være frie, med uavhendelige rettigheter og naturlovenes
og selvoppholdelsens høye og edle kvalifikasjoner til å tenke,
handle og uttale seg etter eget ønske, mens de viser tilbørlig
respekt overfor alle andre skapningers rettigheter og privilegier,
og ikke krenker noen. Dette er en lære jeg tror på og praktiserer
av hele mitt hjerte.»16

«Alle mennesker har krav på sin handlefrihet, for slik har Gud
foreskrevet det. Han har gitt menneskene handlefrihet og gitt
dem evnen til å velge godt eller ondt, til å søke etter det som er
godt ved å følge hellighetens kurs i dette liv, hvilket gir fred i sin-
net og glede i Den hellige ånd her og en fylde av glede og lykke
ved hans høyre hånd heretter, eller til å følge en ond kurs, fort-
sette i synd og opprør mot Gud, og derved bringe fordømmelse
over sin sjel i denne verden og evig tap i neste verden. Ettersom
himmelens Gud har latt disse tingene være opp til hver enkelt,
ønsker vi ikke å frarøve dem dette. Vi ønsker bare å utføre vår
oppgave som trofaste vektere, i tråd med Herrens ord til profeten
Esekiel (Esekiel kap. 33, vers 2, 3, 4, 5), og la andre gjøre som de
selv synes best.»17

«Et av de fremste prinsipper i mitt liv, et prinsipp jeg har pleiet
helt fra barndommen av, og som jeg lærte av min far, er å la alle
ha trosfrihet... Jeg føler det slik at jeg alltid er rede til å dø for å
beskytte de svake og undertrykte i deres rettferdige rettigheter.»18

«Bland dere ikke bort i noe menneskes religion, for alle regje-
ringer burde tillate at ethvert menneske kan etterleve sin reli-
gion uten å bli antastet. Intet menneske har myndighet til å ta liv
som følge av meningsforskjeller innenfor religion, noe alle lover
og styresmakter burde tolerere og beskytte, rett eller galt.»19

«Vi vil ... fremme fred og vennskap med alle, passe våre egne
saker og lykkes med glans, respektert fordi vi, ved å respektere
andre, respekterer oss selv.»20

«Selv om jeg aldri ønsker å tvinge min lære på noen, gleder
det meg å se fordommer gi tapt for sannhet, og menneskenes
tradisjoner oppløst av Jesu Kristi evangeliums rene prinsipper.»21
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Forslag til studium og undervisning

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

• Gjennomgå beretningen om da Joseph Smith snakket med
medlemmer av militsen (s. 336). Hvorfor tror du profeten var
i stand til å forholde seg rolig i denne situasjonen? Overvei
andre eksempler du har sett på mennesker som har beholdt
roen i vanskelige situasjoner. Hva var resultatet av disse men-
neskenes handlinger?

• Gjennomgå s. 337-38 på jakt etter ord og uttrykk profeten
brukte til å beskrive fred og fredsstiftere. Hvilke egenskaper
kan hjelpe oss å være fredsstiftere i våre hjem og våre lokal-
samfunn?

• Les det andre avsnittet på s. 339. Hvordan føler du deg når du
ser etter feil i andre? Hvordan føler du deg når du ser etter
gode egenskaper i andre? Hvordan tror du andre mennesker
føler seg når du tar deg tid til å anerkjenne deres gode egen-
skaper?

• Les det tredje avsnittet på s. 339. På hvilke måter kan vi bygge
hverandre opp? Hva har andre gjort for å bygge deg opp? På
hvilke måter fører slike handlinger til fred?

• Gjennomgå s. 339-41 på jakt etter profetens læresetninger om
hvordan vi skulle behandle andre som har religiøse trosopp-
fatninger som er forskjellige fra våre egne. Hvordan kan vi
respektere andres rett til å «tilbe hva som helst, hvor som helst
og på hvilken som helst måte de ønsker»?

• Les det siste avsnittet på s. 341. Hvordan kan vi dele det gjen-
gitte evangelium med andre samtidig som vi viser respekt for
deres trosoppfatninger?

Aktuelle skriftsteder: Efeserne 4:31-32; Mosiah 4:9-16; 4. Nephi
1:15-16; L&p 134:2-4, 7
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I Richmond, Missouri, måtte en gruppe fengslede kirkeledere i flere timer høre

sine vakter skryte av angrep på de hellige. Plutselig reiste Joseph Smith seg og sa:

«I Jesu Kristi navn irettesetter jeg dere og befaler dere å tie stille.»
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Tapre i Kristi sak

«Jeg elsker Kristi sak.»

Fra Joseph Smiths liv

I oktober 1838 nådde konflikten mellom de hellige som bodde
i det nordlige Missouri, og de lokale mobbene og militsene et
kritisk punkt. Den 27. den måneden utstedte Missouris guvernør
Lilburn W. Boggs en skammelig ordre til en leder for delstatsmi-
litsen: «Mormonene må behandles som fiender og må utryddes

eller drives ut av delstaten, om nødvendig, for den offentlige ros
skyld. Deres skjenselsgjerninger er ubeskrivelige.»1 Tre dager
senere slo en stor væpnet milits leir nær Far West, Missouri, hvor
Kirkens hovedkvarter lå, og forberedte seg på å angripe byen.

Da de var alvorlig bekymret for de siste-dagers-helliges sikker-
het, gikk Joseph Smith og andre ledere i Kirken med på å møte
militsens offiserer 31. oktober for å forhandle om fred. Da de
nærmet seg militsens leir, ble imidlertid profeten og hans følge
plutselig arrestert. De ble deretter ført inn i leiren og tvunget til
å ligge på den kalde bakken hele natten i iskaldt regnvær mens
vaktene brølte og bannet til dem. Da offiserene bestemte seg for
å føre fangene til Independence, Missouri, tryglet Joseph og
hans følge om å få lov til å snakke med sine familier.

«Jeg fant min hustru og mine barn oppløst i tårer,» skrev pro-
feten, «fordi de fryktet at vi hadde blitt skutt av dem som hadde
sverget å ta vårt liv, og at de aldri ville få se meg mer... Kan noen
forestille seg hva jeg følte da jeg slik ble revet bort fra min ledsa-
ger og måtte forlate henne – og også mine barn – omgitt av uhy-
rer i menns skikkelse, uten å vite om deres behov ville bli dekket?
Slik ble jeg ført langt bort fra dem for at mine fiender kunne
drepe meg når de fant det for godt. Min hustru gråt, mine barn
klamret seg til meg, helt til de ble dyttet bort av vaktenes sverd.»2
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Etter et kort opphold i Independence ble profeten og flere
andre ledere i Kirken ført til Richmond, Missouri, hvor de ble
innesperret i et gammelt tømmerhus, lenket sammen og holdt
under streng bevoktning. Profeten satt fengslet i Richmond i ca.
tre uker før han ble overført til fengslet i Liberty, Missouri. Selv
om omstendighetene var dystre, skrev profeten følgende til
Emma kort tid etter at han kom til Richmond: «Vi er lagt i lenker
og under streng bevoktning for Kristi skyld og ingenting annet...
Bror [George W.] Robinson er lenket til meg. Han har et godt
hjerte og en fast beslutning. Så kommer bror [Lyman] Wight,
bror [Sidney] Rigdon deretter, Hyrum [Smith] deretter, Parley [P.
Pratt] deretter, Amasa [Lyman] deretter, og slik er vi bundet sam-
men med lenker så vel som i kjærlighetens evige bånd. Vi er ved
godt mot og gleder oss over at vi er ansett verdige til å bli for-
fulgt for Kristi skyld.»3

En av de kalde, tunge nettene lå mennene på gulvet til over
midnatt, ute av stand til å sove fordi vaktene skrøt av sine nylige
angrep på de hellige, heriblant ran, voldtekt og mord. Eldste
Parley P. Pratt fortalte: «Jeg hadde lyttet til jeg ble så kvalm, sjok-
kert, forferdet og så fylt med rettmessig indignasjon at jeg hadde
vanskelig for å avholde meg fra å reise meg og irettesette vak-
tene. Jeg hadde imidlertid ikke sagt noe til Joseph eller noen av
de andre, selv om jeg lå ved siden av ham og visste at han var
våken. Med ett reiste han seg og talte med en tordenrøst, som en
brølende løve, og uttalte, så vidt jeg kan huske, følgende ord:

“STILLE... I Jesu Kristi navn irettesetter jeg dere og befaler dere
å tie. Jeg vil ikke leve ett minutt lenger og måtte tåle et slikt
språk. Slutt å snakke slik, ellers skal dere eller jeg dø I DETTE

ØYEBLIKK!”

Han holdt opp å snakke. Han sto oppreist i fryktinngytende
majestet. Lenket og uten våpen, rolig, fattet og verdig som en
engel så han på de engstelige vokterne, hvis våpen var senket
eller sluppet ned på bakken, hvis knær ga etter, og som krøp
sammen i et hjørne eller krøp sammen ved hans føtter og bønn-
falt om tilgivelse og forholdt seg stille til vaktavløsningen.»4
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Joseph Smiths læresetninger

De trofaste gjør muntert alt de kan, 
selv i vanskelige tider.

I september 1839, da de hellige tok fatt på det vanskelige

arbeidet med å bygge opp byen Nauvoo, Illinois, skrev profeten

følgende til et medlem i Kirtland, Ohio: «Når det gjelder Kirkens
situasjon her, går det så godt som det kan forventes... Et ganske
stort antall familier har kommet hit allerede, og vi regner med at
denne tendensen vil fortsette, særlig ettersom vi har funnet ut at
det ikke har vært mer sykdom enn vanlig her til tross for prø-
velsene vi har hatt og den motgang vi har vært utsatt for. Ettersom
vi stoler på Guds barmhjertighet og kraft på våre vegne, håper vi
å holde ut til enden i ethvert godt og nyttig arbeid, og at vi, når
vi skal legges på vektskålen, ikke må bli funnet for lette.»5

I september 1842 skrev profeten følgende i et brev til Kirken,

som senere ble tatt med i Lære og pakter 128:19, 22: «Nå, hva
hører vi i det evangelium vi har mottatt? En gledens røst! En
barmhjertighetens røst fra himmelen og en sannhetens røst ut av
jorden, et gledens budskap for de døde, en gledens røst for de
levende og de døde, et godt budskap om stor glede... Brødre,
skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Gå fremover og ikke tilbake.
Friskt mot brødre, og fremad til seier! La deres hjerter fryde seg,
og vær overmåte glade.»6

Profeten sa følgende om Kirkens fremgang i 1831: «Det var
helt tydelig at Herren ga oss kraft i forhold til det arbeid som
skulle gjøres, styrke ifølge utfordringene vi hadde og nåde og
hjelp i forhold til det vi trengte.»7

De tapre elsker Kristi sak og streber etter å
utvikle Kristus-lignende egenskaper.

«Jeg elsker Kristi sak og dyd og kyskhet, en rettlinjet stødig
kurs og en rettskaffen oppførsel.»8

«Jeg tror at vi må leve et dydig, rettskaffent og hellig liv for Gud,
og føler at det er min plikt å overtale alle mennesker innenfor min
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innflytelse til å gjøre det samme, så de må slutte å gjøre ondt og
lære å gjøre godt og la rettferdigheten seire over deres synder.»9

«Vi styrker vår tro ved å tilføre enhver god egenskap som pry-
der barn av den velsignede Jesus. Vi kan be når det er tid for å
be, vi kan elske vår neste som oss selv og være trofaste i trengs-
ler idet vi vet at slike vil få en større belønning i himmelens rike.
For en trøst! For en glede! La meg leve den rettferdiges liv, og la
min belønning bli som hans!

... Rettferdighet må være et mål for de hellige i alle ting, og når
[Lære og pakter] er utgitt, vil de vite at store ting må forventes
av dem. Gjør godt og vær rettferdige, med øyet ene og alene
vendt mot Guds ære, og dere skal høste deres belønning når
Herren gjengjelder hvert menneske etter dets gjerninger... Vi ber
dere inntrengende i Jesu Kristi navn om å leve slik at dere er ver-
dige til å motta de velsignelser som skal komme etter store
trengsler, for å mette de sjeler som trofast holder ut til enden.»10

«La fra denne stund av sannhet og rettferdighet være fremher-
skende i dere. Vær måteholdne i alle ting, avhold dere fra druk-
kenskap, fra banning og alt skittent språk og fra alt som er syn-
dig eller vanhellig. Avhold dere også fra fiendskap, hat og begjær
og fra ethvert vanhellig ønske. Vær ærlige mot hverandre, for det
later til at enkelte kommer litt til kort på dette området, og
enkelte har vært lite nestekjærlige og har vist grådighet... Slik
adferd tolereres ikke av Gud, og de skal få sine sorger når det
store hjul ruller videre, for det ruller videre, og ingen kan stanse
det. Sion skal likevel leve, selv om hun synes å være død.»11

«Som en som har et stort ønske om menneskers frelse, la meg
minne dere alle om å strebe med Gud-lignende iver etter dyd,
hellighet og Herrens bud. Vær gode, vær kloke, vær rettferdige,
vær gavmilde, og fremfor alt, vær nestekjærlige, alltid rike på
gode gjerninger. Og måtte helse, fred og Gud vår Faders kjærlig-
het og vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle, er den opp-
riktige bønn til deres hengivne bror og venn i det evige evange-
lium.»12

«Vær saktmodige og ydmyke, rettskafne og rene, gjengjeld
ondt med godt... Vær ydmyke og tålmodige i alle livets omsten-
digheter. Da vil vår seier bli større.»13
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«Vi ønsker å formane våre brødre med frimodighet til å være
ydmyke og fromme, til å vandre som lysets og dagens barn, så de
må kunne motstå enhver fristelse og overvinne ethvert onde i vår
Herre Jesu Kristi verdige navn.»14

De tapre søker å forbedre seg selv i dette livet.

«Tanken på at enhver vil få i henhold til sin egen flid og stand-
haftighet mens han var i vingården, burde inspirere enhver som
er kalt til å forkynne dette glade budskap, til å forbedre sitt talent
slik at han kan få andre talenter, slik at Mesteren, når han setter
seg ned for å motta en beretning om sine tjeneres oppførsel, kan
si: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg
vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede! [Matteus
25:21]...

Overhodet ingen andre hensyn burde skremme oss fra å vise
at vi er anerkjent i Guds øyne i henhold til hans guddommelige
krav. Ikke sjelden hender det at menneskene glemmer at de har
himmelen å takke for enhver velsignelse de kan glede seg over,
og at de må avlegge regnskap for enhver mulighet som gis dem.
Dere forstår, brødre, at da mesteren i Frelserens lignelse om for-
valterne sammenkalte sine tjenere, ga han dem flere talenter de
skulle utvikle mens han dro utenlands en liten stund, og da han
kom tilbake, ble de bedt om å avlegge regnskap [se Matteus
25:14-30]. Slik er det også nå. Vår Mester er borte bare en liten
stund, og når den er slutt, vil han be alle om å avlegge regnskap.
Han som fikk fem talenter, vil bli bedt om å levere ti. Han som
ikke hadde utviklet noe, vil bli kastet ut som en unyttig tjener,
mens den trofaste vil bli hedret evindelig og alltid. Derfor ber vi
så innstendig vi kan om at dere vil få del i Faderens nåde
gjennom hans Sønn Jesus Kristus slik at dere ikke vil svikte i fris-
telsens stund, og heller ikke bli overvunnet under forfølgelse.»15

«Etter disse instruksjoner er dere selv ansvarlige for deres egne
synder, og det er en ønskverdig dyd at dere vandrer slik for deres
himmelske Fader at dere kan frelse dere selv. Vi er alle ansvarlige
for Gud for hvordan vi forbedrer det lys og den visdom vår Herre
har gitt oss, for å sette oss i stand til å frelse oss selv.»16
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«Han som ikke hadde utviklet noe, vil bli kastet ut som en unyttig tjener,

mens den trofaste vil bli hedret evindelig og alltid.»

De tapre holder trofast ut til enden og vil
motta en krone av celestial herlighet.

«Vi setter vår lit til Gud, og vi er fast bestemt på – med hans
nåde og hjelp – å forfekte vår sak og holde trofast ut til enden,
slik at vi kan bli kronet med den celestiale herlighets krone og
inngå til den hvile som er beredt for Guds barn.»17

«Stri troens gode strid, så dere kan få den krone som er for-
beredt for alle som trofast holder ut til enden av sin prøvetid [se
2. Timoteus 4:7-8]. Hold derfor fast ved det dere har fått i så rikt
mål fra Guds hånd, slik at dere, når fornyelsens time kommer,
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ikke må ha arbeidet til ingen nytte, men at dere må få hvile fra
alt deres arbeide og motta en fylde av glede i Guds rike.»18

«Dere kan ikke bli for gode. Tålmodighet er himmelsk, lydighet
er edelt, tilgivelse er barmhjertig og opphøyelse er guddommelig,
og den som trofast holder ut til enden, skal på ingen måte miste
sin belønning. Et godt menneske vil utholde alle ting til ære for
Kristus, og til og med avstå fra hele verden og alt som er i den, for
å frelse sin sjel.»19

Forslag til studium og undervisning

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

• Les beretningen om da Joseph Smith irettesatte vaktene på
s. 346. Hvordan påvirker denne beretningen dine følelser for
Joseph Smith?

• Joseph Smith sa at evangeliet er en «gledens røst» og erklærte:
«La deres hjerte fryde seg, og vær overmåte glade» (s. 347). På
hvilke måter kan vår kunnskap om evangeliet hjelpe oss å fryde
oss og være «overmåte glade» selv når vi har det vanskelig?

• Les det tredje avsnittet på s. 347. Hva tror du det vil si å motta
«kraft i forhold til det arbeid som [skal] gjøres»? Hvilke
eksempler kan du huske som illustrerer denne sannheten?

• Gjennomgå det fjerde avsnittet på s. 347. Hva er noen egen-
skaper du forventer hos en som sier at han «elsker Kristi sak»?
(Du finner noen eksempler på s. 347-49.)

• Studer profeten Josephs rettledning på s. 349-50, og tenk på
noe i ditt liv som trenger forbedring. Bestem deg for hva du
vil gjøre for å ta ansvar for denne forbedringen.

• Gjennomgå de to siste avsnittene i kapitlet (s. 350-51). Hva er
noen av belønningene som blir dem til del som «strir troens
gode strid»? Hvordan prøver noen å overtale oss til å ikke være
«for gode»? Hvordan kan vi reagere på et slikt press?

Aktuelle skriftsteder: 5. Mosebok 31:6; 2. Timoteus 1:7-8; 2. Nephi
31:19-20; Mosiah 5:15; L&p 59:23
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«Gud skal være med
deg evindelig og alltid» –
Profeten i Liberty fengsel

«I hans allmektige navn er vi fast bestemt på å holde 
ut i trengsler inntil enden i likhet med gode soldater.»

Fra Joseph Smiths liv

1. desember 1838 ble profeten Joseph Smith, hans bror Hyrum
og andre brødre ført fra Richmond, Missouri, hvor de hadde vært
innesperret i et tømmerhus, til fengslet i Liberty, Missouri. Der
skulle de bli værende i over fire måneder i påvente av rettssaken
om falske anklager i forbindelse med de helliges forfølgelse i
Missouri. Imens ble Kirkens medlemmer drevet bort fra sine hjem
i Missouri av sine forfølgere, noe som medførte enorme lidelser.
De helliges prøvelser var en kilde til stor bekymring for profeten
og hans følgesvenner under deres lange fengselsopphold.

Liberty fengsel var delt i et øvre rom og en 18 kvadratmeter
stor fangekjeller, hvor fangene ble holdt. Profeten beskrev deres
situasjon: «Vi holdes under streng bevoktning, natt og dag, i et
fengsel med doble vegger og dører, berøvet vår trosfrihet. Maten
er knapp, ensformig og harsk. Vi har ikke mulighet til å lage vår
egen mat, vi er tvunget til å sove på gulvet med halm uten nok
tepper til å holde oss varme, og når vi har et bål, må vi leve med
nesten konstant røyk. Dommerne har fra tid til annen i alvor sagt
at de vet vi er uskyldige og burde frigis, men de våger ikke å
bruke loven på våre vegne av frykt for mobben.»1

Rommet var ikke høyt nok til at mennene kunne stå oppreist,
og Alexander McRae, en av fangene, sa maten var «svært harsk og
så motbydelig at vi ikke klarte å spise den før sulten tvang oss til
det»2.
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Mens profeten Joseph Smith satt i Liberty fengsel, skrev han en rekke

brev til sin familie og til de hellige, hvor han vitnet om Guds kraft til 

å seire over det onde og til å stå ved de helliges side «for evig og alltid».
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Mercy Fielding Thompson, et medlem av Kirken som besøkte
brødrene i fengslet, skrev senere: «Jeg er ikke i stand til å
beskrive mine følelser da vakten lot oss komme inn i fengslet og
låste døren bak oss. Vi kunne ikke unngå en følelse av skrekk og
gru da det gikk opp for oss at vi var innelåst i den mørke og
uhyggelige hulen, kun verdig de verste forbrytere, men der så vi
Joseph, profeten – mannen Gud hadde utvalgt i tidenes fyldes
husholdning til å inneha nøklene til Hans rike på jorden, med
makt til å binde og til å løse ifølge Guds rettledning – innesper-
ret i et frastøtende fengsel kun fordi han hevdet å være inspirert
av Gud til å etablere hans kirke blant menneskene.»3

I løpet av profetens fengselsopphold var hans hustru, Emma,
kun i stand til å besøke ham tre ganger. Deres eneste kommuni-
kasjon ellers foregikk pr. brev. 4. april 1839 skrev profeten: «Kjære
hengivne hustru. Det er torsdag kveld, og jeg setter meg i det
solen går ned, idet vi kikker gjennom gitrene i dette ensomme
fengslet, for å skrive til deg og fortelle deg om min situasjon. Det
er vel nå fem måneder og seks dager jeg har vært under en vakts
oppsikt dag og natt, innesperret bak murene, gitrene og de sking-
rende jerndørene i et ensomt, mørkt og skittent fengsel. Det er
med følelser bare Gud kjenner at jeg skriver dette brevet. De tan-
ker man gjør seg under disse omstendighetene, kan hverken
penn, tunge eller engler beskrive for et menneske som aldri har
opplevd det samme... Vi stoler på Jehovas arm og ingen annens for
vår utfrielse.»4

Fra Liberty fengsel skrev også profeten brev til de hellige, hvor
han uttrykte sin kjærlighet til dem og sin tro på at Gud alltid vil
støtte dem som setter sin lit til ham. Mesteparten av følgende
materiale er hentet fra et brev til Kirkens medlemmer, datert 20.
mars 1839, som inneholder profetens rettledning til de hellige,
hans bønner til Gud og Guds svar på hans bønner. Deler av dette
brevet ble senere kapittel 121, 122 og 123 i Lære og pakter.
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Joseph Smiths læresetninger

Ingen lidelse kan skille oss fra Guds kjærlighet
og fellesskapet med hverandre.

«Deres ydmyke tjener Joseph Smith jr., fengslet for den Herre
Jesu Kristi sak og for de helliges, pågrepet og holdt i forvaring
ved pøbelveldets makt under det utslettende regime til hans
eksellense, guvernør Lilburn W. Boggs, og som er sammen med
sine medfanger og kjære brødre Caleb Baldwin, Lyman Wight,
Hyrum Smith og Alexander McRae, sender hilsen til dere alle.5

Måtte Gud Faderens og vår Herre og Frelser Jesu Kristi nåde
være med dere alle og bli hos dere evindelig. Måtte dere vokse i
kunnskap ved Guds barmhjertighet. Og måtte dere alltid være
besjelet av og beriket med tro og dyd, kunnskap og måtehold,
tålmodighet og gudfryktighet, broderlig vennlighet og neste-
kjærlighet, slik at dere ikke er uvirksomme på noe område og
heller ikke ufruktbare [se 2. Peter 1:5-8].

For vi vet at de fleste av dere har godt kjennskap til de over-
grep og den egenmektige urettferdighet og grusomhet som vi
blir utsatt for, at vi er blitt tatt til fange og på uriktig grunnlag
anklaget for enhver tenkelig form for ondskap, er blitt kastet i
fengsel bak solide murer og gjenstand for streng bevoktning av
vakter som våker ustanselig, dag og natt, like utrettelige som dje-
velen er når han frister Guds folk og legger snarer for dem.

Derfor, elskede brødre, er vi desto mer rede og villige til å
legge beslag på deres fellesskap og kjærlighet. For våre omsten-
digheter tar sikte på å vekke våre ånder til en hellig påminnelse
om alle ting, og slik tror vi det er med dere også, og at intet der-
for kan skille oss fra Guds kjærlighet og fellesskap med hverandre
[se Romerbrevet 8:39], og at enhver form for ugudelighet og gru-
somhet som vi blir utsatt for, bare vil føre til at våre hjerter blir
bundet enda sterkere sammen og beseglet sammen i kjærlighet.

Vi behøver sikkert ikke fortelle dere at vi holdes i lenker uten
grunn, og dere behøver heller ikke fortelle oss at dere er drevet
bort fra deres hjem og rammet uten grunn. Vi forstår alle at hvis
innbyggerne i delstaten Missouri hadde latt de hellige få være i
fred, og hadde ønsket fred like meget som de gjorde, ville det
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ikke ha vært noe annet enn fred og ro i delstaten frem til denne
dag. Vi hadde ikke vært i dette helvete, ... hvor vi er nødt til ikke
å høre annet enn bespottende eder og være vitne til gudsbe-
spottelse, drukkenskap, hykleri og alle tenkelige former for
utskeielser. Og videre ville ropene fra de foreldreløse og enkene
ikke ha steget opp til Gud mot dem. Heller ikke ville uskyldig
blod ha farget Missouris jord... Det er en lidelsesberetning og en
klagesang, ja, en beretning om sorg, som det vil føre for langt å
fortelle om, for langt å komme nærmere inn på, som er altfor
mye for mennesker...

[Våre forfølgere] utsetter de hellige for dette, mennesker som
ikke har gjort dem noe galt, som er uskyldige og dydige, som
elsket Herren sin Gud og var villige til å forsake alt for Kristi
skyld. Dette er rystende ting å fortelle om, men det er virkelig
sant. Forførelser må komme, men ve det mennesket som forfø-
relsen kommer ved [se Matteus 18:7].»6

Motgangen varer bare et kort øyeblikk. Hvis vi utholder
den godt, skal vi bli opphøyet i Guds nærhet.

«O Gud, hvor er du? Og hvor er den tronhimmel som dekker
ditt skjulested? Hvor lenge skal din hånd holdes tilbake og ditt
øye, ja, ditt rene øye, skue fra de evige himler ned på ditt folks
og dine tjeneres urett og ditt øre gjennomtrenges av deres rop?

Ja, O Herre, hvor lenge skal de lide denne urett og lovløse
undertrykkelse før ditt hjerte bløtgjøres for dem, og ditt indre
røres av medlidenhet med dem?

O Herre, Allmektige Gud, skaper av himmel og jord, vannene
og alt som i dem er, som kontrollerer og underlegger deg djeve-
len og Sheols mørke og mørklagte herredømme – rekk ut din
hånd, la ditt øye gjennomtrenge, la din tronhimmel bli løftet
opp og ditt skjulested ikke mer være tildekket, la ditt øre vendes
til oss, la ditt hjerte bløtgjøres og ditt indre røres av medliden-
het med oss. La din vrede bli opptent mot våre fiender – og i ditt
hjertes vrede, hevn med ditt sverd den urett vi har lidd. Kom
dine lidende hellige i hu, O vår Gud, og dine tjenere vil fryde seg
i ditt navn for evig...
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Min sønn, fred være med din sjel, din motgang og dine lidelser
skal kun vare et øyeblikk, og så, hvis du trofast holder det ut, skal
Gud opphøye deg i det høye, og du skal seire over alle dine fien-
der.»7 [Disse avsnittene finnes også i L&p 121:1-8.]

Guds makt er større enn noen ondskap, 
og evangeliets sannheter vil seire til slutt.

«Jeg vil gjerne fortelle dere, brødre, at uvitenhet, overtro og
hykleri, som får innpass der hvor det ikke skulle, ofte står i veien
for denne kirkes fremgang i likhet med regnskyllet fra fjellene,
som oversvømmer det rene og krystallklare vann med skitt og
mudder og uhumskheter, som tilgrumser alt som tidligere var
klart, og farer avgårde i en stor malstrøm. Men tiden klarer seg
gjennom tidevannet, og til tross for at vi for øyeblikket velter oss
i sølevann, vil neste brottsjø, etter hvert som tiden ruller videre,
kunne sørge for at kilden blir like klar som krystall og ren som
sne, mens skrot, vrakgods og søppel blir liggende igjen og blir
fjernet underveis.

Hvor lenge kan rennende vann forbli urent? Hvilken makt kan
stanse himlene? Like gjerne kunne mennesket rekke ut sin svake
arm for å stanse elven Missouri i dens fastsatte løp eller vende
strømmen i motsatt retning, som å forsøke å hindre Den
Allmektige i å utøse kunnskap fra himmelen over de siste-dagers-
helliges hoder. [Dette avsnittet finnes også i L&p 121:33.]

Hva annet er [guvernør Lilburn W.] Boggs og hans morderiske
menn enn svaiende piletrær på stranden som fanger opp vrak-
godset? Like gjerne kunne vi hevde at vann ikke er vann fordi
fjellbekkene er blandet med søle og tilgrumser det krystallklare
vann, selv om det senere blir enda renere enn før – eller at ild
ikke er ild fordi den lar seg slukke ved å øse vann over den – som
å si at vår sak har tapt fordi frafalne, løgnere, prester, tyver og
mordere, som alle som én tviholder på sine listige knep og tros-
bekjennelser fra ondskapens åndehær i himmelrommet og fra
djevelens høyborg, har utøst en flodbølge av skitt og mudder og
uhumskheter ... over våre hoder.

Nei! Måtte Gud forby det. Helvete kan utøse sitt raseri som
rennende lava fra Vesuv eller Etna eller fra de mest skrekkinngy-
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tende vulkaner, men likevel skal “mormonismen” bestå. Vann,
ild, sannhet og Gud er alt sammen realiteter. “Mormonismen” er
sannheten. Gud er dens opphavsmann. Han er vårt skjold. Det
er ved ham vi blir født, og det var ved hans røst vi ble kalt til en
utdeling av hans evangelium i begynnelsen av tidenes fylde. Det
var ved ham vi mottok Mormons bok, og det er på grunn av ham
at vi lever i dag. Ved ham skal vi fortsette å leve hvis det blir til
vår herlighet, og i hans allmektige navn er vi fast bestemt på å
holde ut i trengsler inntil enden i likhet med gode soldater.

... Når dere har lest dette, vil dere ha forstått, og hvis dere ikke
forstår det, vil dere kanskje forstå det senere, at murer og lenker,
dører og knirkende hengsler, samt vettskremte vakter og fange-
voktere ... i bunn og grunn tar sikte på å få et ærlig menneskes
sjel til å føle seg sterkere enn helvetes krefter...

Vi er deres brødre og lidelsesfeller og Jesu Kristi fanger for
evangeliets skyld og for det håp om herlighet som lever i oss.»8

Frelseren forstår all vår lidelse, 
og han vil være med oss for evig og alltid.

Herren trøstet profeten med følgende ord: «Jordens ender skal
spørre etter ditt navn, og dårer skal spotte deg, og helvete skal
rase mot deg, mens de rene av hjertet og de vise og de edle og
de dydige stadig skal søke råd og myndighet og velsignelser fra
din hånd. Og ditt folk skal aldri vende seg mot deg ved forræde-
res vitneprov. Og selv om deres innflytelse skal bringe deg i van-
skeligheter og bak lås og slå, skal du holdes i ære, og om ganske
kort tid skal din røst på grunn av din rettferdighet være mer
fryktinngytende blant dine fiender enn en rasende løve, og din
Gud skal stå ved din side evindelig og alltid.

Om du må gjennomgå trengsler, om du er i fare blant falske
brødre, om du er i fare blant røvere, om du er i fare på land eller
hav, om du anklages og utsettes for alle slags falske beskyld-
ninger, om dine fiender overfaller deg, om de river deg bort fra
din far og mor og brødre og søstre, og om dine fiender med løf-
tet sverd river deg bort fra din hustrus skjød og bort fra dine
barn, og din eldste sønn som bare er seks år gammel, klynger seg
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Frelseren foran Pilatus. «Menneskesønnen har gjennomgått

mer enn alt dette. Er du større enn ham?»

til deg og sier: Min far, min far, hvorfor kan du ikke bli hos oss?
O, min far, hva kommer disse menn til å gjøre med deg? Og om
han så ved sverdet blir skjøvet bort fra deg og du blir kastet i
fengsel og dine fiender flokker seg rundt deg som ulver etter
lammets blod, og om du skulle bli kastet i fangehullet eller falle
i morderes hender og det felles dødsdom over deg, om du kas-
tes i dypet, om frådende bølger slår imot deg, om heftige stor-
mer blir din fiende, om himlene formørkes og alle elementer går
sammen om å sperre veien, ja, fremfor alt om helvetes kjever
åpner seg på vidt gap for å sluke deg, så vit da, min sønn, at alle
disse ting skal gi deg erfaring og være til ditt gode.

Menneskesønnen har gjennomgått mer enn alt dette. Er du
større enn ham?

Derfor, hold stø kurs, og prestedømmet skal forbli hos deg,
for deres grenser er trukket opp, dem kan de ikke krysse. Dine
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dager er talte, og dine år skal ikke bli avkortet, derfor, frykt ikke
for hva mennesket kan gjøre, for Gud skal være med deg evin-
delig og alltid.»9 [Disse avsnittene finnes også i L&p 122:1-9.]

Den stille, lave røsten hvisker trøst til vår 
sjel når vi er i sorgens og nødens dyp.

Kort tid etter at profeten hadde fått lov til å unnslippe sine

fangevoktere i Missouri, sa han følgende om sine følelser under

fengselsoppholdet: «Mens jeg var i mine fienders hender, må jeg
si at selv om jeg var alvorlig bekymret for min familie og mine
venner, som ble så umenneskelig behandlet og mishandlet, ...
var jeg for min egen del fullstendig rolig og underkastet meg min
himmelske Faders vilje. Jeg visste at jeg og de hellige var uskyl-
dige, og at vi ikke hadde gjort noe for å fortjene en slik behand-
ling fra våre undertrykkere. Derfor kunne jeg også se hen til den
Gud som har alle menneskers liv i sine hender, og som ofte
hadde reddet meg fra dødens porter, for utfrielse. Og selv om
enhver utvei syntes å være fullstendig sperret og døden stirret
meg i ansiktet og min ødeleggelse var bestemt, iallfall hva men-
neskene angikk, følte jeg fra første stund av en forvissning om at
jeg, mine brødre og våre familier skulle bli utfridd.

Ja, den stille, lave røsten, som så ofte har hvisket trøst til min
sjel, i sorgens og nødens dyp, ba meg være ved godt mot og lovet
meg utfrielse, og dette var til stor trøst for meg. Og selv om hed-
ningene larmet og folk innbilte seg det som fåfengt er, var likevel
hærskarenes Herre, Jakobs Gud, min tilflukt, og da jeg ropte til
ham på nødens dag, utfridde han meg [se Salmene 46:8; 50:15].
Derfor vil jeg av hele min sjel og all min styrke velsigne og prise
Hans hellige navn. For selv om jeg “på alle vis [var] ... trengt, [var
jeg] ikke stengt, [rådvill], men ikke [rådløs], forfulgt, men ikke
forlatt, slått ned, men ikke utslått.” [Se 2. Korinterbrev 4:8-9.]»10

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se s. vii-xii for ytterligere hjelp.
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• Gjennomgå beskrivelsen av fengslet i Liberty, Missouri (s.
353-55). Tenk på profetens omstendigheter da han skrev disse
ordene mens du studerer og drøfter dette kapitlet. Gjennomgå
annet avsnitt på s. 359. Hvordan er beretningen om profeten i
Liberty fengsel et eksempel på denne sannheten?

• Studer det tredje avsnittet på s. 356. Hvordan kan vanskelige
omstendigheter noen ganger «vekke våre ånder til en hellig
påminnelse»? På hvilke måter kan prøvelser og forfølgelse «føre
til at våre hjerter blir bundet» til familiemedlemmer og venner?
Hvilke erfaringer har du hatt i forbindelse med disse sannhe-
tene?

• Joseph Smith erklærte at ingenting kunne skille ham og hans
brødre fra Guds kjærlighet (s. 356). Hvilke tanker eller følelser
får du når du grunner på denne uttalelsen? På hvilke måter
kan vi bli adskilt fra Guds kjærlighet? Hva er noen ting vi må
gjøre for å bli i Guds kjærlighet?

• Les det første avsnittet på s. 358. Hva kan vi gjøre for å motta
den fred Herren tilbyr oss? Hvordan kan Herrens løfte om at
Joseph Smiths motgang og lidelser «kun [skulle] vare et øye-
blikk», hjelpe deg?

• Gjennomgå Joseph Smiths forsikringer til de hellige om at
Kirkens fiender ikke kunne gjøre noe for å hindre Guds kraft
(s. 358-59). Hvorfor glemmer vi av og til denne sannheten?
Hva kan vi gjøre for å huske den?

• Studer Herrens ord til profeten på s. 359-61. Hvordan kan vårt
liv forandre seg hvis vi husker at våre prøvelser kan gi oss erfa-
ring og være til vårt gode? Hva betyr det for deg å vite at
Frelseren har underkastet seg alle ting? Hva tror du det vil si å
«holde stø kurs»?

• Les siste del av kapitlet (s. 361). Tenk på et tilfelle da Den hel-
lige ånd trøstet deg i en vanskelig tid. Har du hatt noen slike
opplevelser som det ville være på sin plass å fortelle om?

Aktuelle skriftsteder: Filipperne 3:8-9; Mosiah 23:21-24; Alma
7:11; 36:3
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Noter

1. Brev fra Joseph Smith til Isaac
Galland, 22. mars 1839, Liberty feng-
sel, Liberty, Missouri, utgitt i Times
and Seasons, feb. 1840, s. 52; tegn-
setning modernisert.

2. Alexander McRae, sitert i History
of the Church, 3:257; fra et brev fra
Alexander McRae til redaktøren i
Deseret News, 9. okt. 1854, Salt Lake
City, Utah, utgitt i Deseret News,
2. nov. 1854, s. 1.

3. Mercy Fielding Thompson, «Recol-
lections of the Prophet Joseph Smith»,
Juvenile Instructor, 1. juli 1892, s.
398; tegnsetning modernisert.

4. Brev fra Joseph Smith til Emma
Smith, 4. april 1839, Liberty fengsel,
Liberty, Missouri; Beinecke-bibliote-
ket, Yale University, New Haven,
Connecticut; kopi i Kirkens arkiver,
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, Salt Lake City, Utah. Da profe-
ten i dette brevet nevnte at han hadde
vært fengslet i over fem måneder, reg-
net han med tiden han satt innesper-
ret i Independence og Richmond,
Missouri, så vel som i Liberty.

5. Sidney Rigdon ble fengslet i Liberty
fengsel sammen med de andre brø-
drene 1. desember 1838. 25. januar
1839, ca. to måneder før profeten
skrev dette brevet, fikk imidlertid
Sidney lov til å forlate fengslet på
kausjon fordi han var alvorlig syk.

Ettersom stadige trusler gjorde at
han var redd for å forlate fengslets
sikkerhet, valgte Sidney å bli i fengs-
let til 5. feb.

6. History of the Church, 3:289-91;
tegnsetning og grammatikk moderni-
sert; avsnittinndeling endret; fra et
brev fra Joseph Smith og andre til
Edward Partridge og Kirken, 20.
mars 1839, Liberty fengsel, Liberty,
Missouri; deler av dette brevet ble
senere tatt med i Lære og pakter
kapittel 121, 122 og 123.

7. History of the Church, 3:291, 293;
rettskrivning modernisert; avsnittinn-
deling endret. En rekke mindre
endringer i tegnsetning, bruk av
store bokstaver og grammatikk ble
gjort for å klargjøre deler av profe-
tens brev for utgivelse i Lære og pak-
ter. Derfor er det en rekke små for-
skjeller mellom Lære og pakter 121,
122 og 123, og materialet i dette
kapitlet.

8. History of the Church, 3:296-98; sta-
ving og tegnsetning modernisert.

9. History of the Church, 3:300-301;
avsnittinndeling endret.

10. History of the Church, 3:328-29;
avsnittinndeling endret; fra «Extract,
from the Private Journal of Joseph
Smith Jr.», Times and Seasons, nov.
1839, s. 7–8.
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I februar 1839, mens Joseph Smith satt fengslet i Liberty fengsel, gikk Emma Smith

og hennes barn over den isbelagte Mississippi-elven på flukt fra sine forfølgere.



Møt forfølgelse 
med tro og mot

«Frykt ikke, men bli sterke i Herren
og i hans veldige kraft!»

Fra Joseph Smiths liv

Vinteren 1838-39 var Missouris delstatsmilits under ordrer fra
guvernøren om å drive de siste-dagers-hellige ut av delstaten,
mens profeten Joseph Smith satt i fengsel i Liberty fengsel. Den
vinteren og den påfølgende våren utspant det seg en scene av fryk-
telige lidelser idet tusenvis av hellige ble tvunget til å flykte fra sine
hjem i Missouri. De måtte forlate mange av sine eiendeler idet de
tok fatt på den 320 km lange reisen østover til det vestre Illinois,
under ledelse av Brigham Young og andre ledere i Kirken. Få av de
hellige hadde gode vogner og hester, og mange sov uten ly ute i
regnet og sneen. Noen hadde ikke sko, og pakket føttene inn i fil-
ler mens de gikk gjennom sneen.

I februar 1839 hjalp en snill nabo Emma Smith å sette hennes
fire barn og hennes få eiendeler på en vogn som var isolert med
halm. Da de kom til den isbelagte Mississippi-elven, gikk Emma
over isen sammen med sine barn. Hun bar manuskriptene til
profetens bibeloversettelse i to tøyposer hun hadde knyttet om
livet under skjørtet. Hun og mange andre fattige hellige søkte til-
flukt i tettstedet Quincy, Illinois, hvor de fortsatte å lide av sult,
kulde og sykdom, selv om disse lidelsene ble lindret av mange
vennlige handlinger fra omsorgsfulle mennesker på stedet.

Selv om profeten Joseph lengtet etter å kunne hjelpe de hel-
lige, var det lite han kunne gjøre, annet enn å be og gi rettledning
gjennom brev til Brigham Young og de andre brødrene som ledet
de hellige i hans fravær. I disse fortvilede omstendigheter ga hans
brev Kirkens medlemmer oppmuntring og fred: «Høyt elskede
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brødre, la oss med glede gjøre alt som står i vår makt, og måtte vi
så bli stående og ha full tillit til å få se Guds frelse og hans arm bli
blottet» (L&p 123:17).

6. april 1839 ble profeten og de som var med ham i fengslet,
overført fra Liberty fengsel til Gallatin i Daviess County, Missouri.
Etter et rettsmøte der ble brødrene så sendt fra Gallatin til
Columbia, Boone County, Missouri. Men i midten av april, mens
profeten og de andre fangene ble ført til Columbia, lot vaktene
dem rømme. Innen en uke hadde brødrene sluttet seg til den
gruppen av hellige som befant seg i Quincy, Illinois. Eldste Wilford
Woodruff skrev følgende i sin dagbok om sin gjenforening med
profeten: «Vi ... fikk igjen det gledelige privilegium å få ta bror
Joseph i hånden... Han hilste oss med stor glede. Han hadde nett-
opp blitt utfridd fra fengslet og sine fienders hender og kommet
tilbake til sin familie og sine venner... Joseph var oppriktig, åpen
og den samme gamle. Søster Emma var virkelig lykkelig.»1

Profeten hyllet senere sine medhellige, som sammen med
ham tappert utholdt så mye for sin tro på Jesu Kristi gjengitte
evangelium: «De helliges oppførsel under deres samlede urett
og lidelse har vært prisverdig. Deres mot til å forsvare sine brø-
dre mot mobbens herjinger, deres tilknytning til sannhetens sak
under de mest prøvende og vanskelige omstendigheter mennes-
ker kan utholde, deres kjærlighet til hverandre, deres velvilje til
å yte meg og mine brødre hjelp da vi satt i en fangekjeller, deres
ofre da de måtte forlate Missouri, og deres hjelp til fattige enker
og foreldreløse, og deres innsats for å sikre dem hus i et mer
gjestmildt land, er alt sammen med på å høyne deres anseelse i
alle gode og dydige menns øyne, og har sikret dem Jehovas
gunst og bifall og et navn like uforgjengelig som evigheten.»2

Joseph Smiths læresetninger

Sannhetens fiende motarbeider Herrens tjenere,
særlig når de kommer nærmere Herren.

«Forfølgelse har fra tid til annen rullet over våre hoder ... som
tordenskrall på grunn av vår religion.»3
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«Våre religiøse prinsipper er tilgjengelige for verden, og
enhver kan granske dem. Likevel vet vi at all forfølgelse mot våre
venner har oppstått som følge av falske anklager og feiltolk-
ninger uten grunnlag i sannhet og rettferdighet. Dette har vi til
felles med alle andre trossamfunn da de var i startfasen.»4

«Bli derfor ikke forundret om dere blir forfulgt, men husk
Frelserens ord: “En tjener er ikke større enn sin herre. Har de for-
fulgt meg, så vil de også forfølge dere” [se Johannes 15:20]. Husk
også at alle lidelser de hellige må gjennomgå, er oppfyllelsen av
profetenes ord siden verdens begynnelse.»5

«Når jeg gjør så godt jeg kan, og når jeg utfører mest godt, da
blir jeg gjenstand for de mest ondsinnede og ugudelige anta-
kelser... Dette folkets fiender vil aldri bli trette av å forfølge
Kirken før de er overvunnet. Jeg regner med at de vil stille alt de
har makt til å kontrollere, opp imot meg, og at vi kommer til å
ha en lang og forferdelig krig. Den som vil føre den sanne kristne
krig mot all fordervelse i de siste dager, vil ha ugudelige men-
nesker og djevlers engler samt alle mørkets djevelske makter sta-
dig oppmarsjert mot seg. Når ugudelige og fordervede mennes-
ker gjør motstand, er dette et kjennetegn på at mennesker fører
krig mot de kristne. Salige er dere når de spotter og forfølger
dere, osv. [se Matteus 5:11]. Skal et menneske bli betraktet som
dårlig når menneskene taler ondt om det? Nei. Hvis et menneske
står frem og går imot syndens verden, da må han regne med at
alle ugudelige og fordervede ånder går til kamp mot ham.

Men det vil kun vare en liten stund, og alle disse trengslene vil
opphøre hvis vi er trofaste og ikke blir overvunnet av disse
ondene. Når vi ser begavelsens velsignelser rulle frem og riket
tilta og bre seg utover fra hav til hav, da skal vi glede oss over at
vi ikke ble overvunnet av disse tåpeligheter.»6

«Enkelte mener at våre fiender ville blitt tilfreds med å ta mitt
liv, men jeg lover dere at så snart de har utøst mitt blod, vil de
tørste etter blodet til hver eneste mann som har den minste gnist
av evangeliets fyldes ånd i sitt hjerte. Disse mennenes motstand
drives frem av ånden til motstanderen av all rettferdighet. Det er
ikke bare for å ødelegge meg, men hver eneste mann og kvinne
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som våger å tro på læresetningene som Gud har inspirert meg til
å forkynne for denne generasjon.»7

«Jeg har lært ved erfaring at sannhetens fiende ikke sover, hel-
ler ikke opphører han å påvirke menneskenes sinn mot Herrens
tjenere ved å vekke menneskenes harme mot alle saker av betyd-
ning eller interesse.»8

De som elsker Gud vil tåle forfølgelse med mot og tro.

«Alle hellige, dra nytte av denne viktige nøkkel – at dere i alle
deres prøvelser, vanskeligheter, fristelser, trengsler, lenker, fang-
enskap og død ser til at dere ikke svikter himmelen, at dere ikke
svikter Jesus Kristus, at dere ikke svikter brødrene, at dere ikke
svikter Guds åpenbaringer, hva enten de finnes i Bibelen,
Mormons bok eller Lære og pakter eller noen annen som er blitt
eller som noensinne vil bli gitt og åpenbart for menneskene i
denne eller i den kommende verden. Ja, se til at dere i alle deres
vanskeligheter og fristelser ikke gjør den slags, så det ikke finnes
uskyldig blod på deres kjortelfliker, og dere går ned til helvete.»9

Våren 1830 ble de hellige forfulgt som et resultat av at

Mormons bok ble utgitt: «Mormons bok ( Josefs stav i Efraims
hånd) hadde nå vært på trykk en tid, og slik den fordums profet
hadde forutsagt, ble den sett på som noe fremmed. [Se Hosea
8:12.] Dens fremkomst skapte litt av et oppstyr. Stor motstand og
forfølgelse fulgte dem som trodde på den. Ikke desto mindre
hadde sannhet sprunget frem fra jorden, og rettferdighet hadde
sett ned på oss fra himmelen [se Salme 85:12, Moses 7:62], så vi
fryktet ikke våre motstandere. Vi visste at vi hadde både sannhet
og rettferdighet på vår side, at vi hadde både Faderen og Sønnen,
ettersom vi hadde Kristi læresetninger og etterlevde dem. Derfor
fortsatte vi å forkynne og gi informasjon til alle som var villige til
å lytte.»10

I juli 1839 skrev Wilford Woodruff: «Joseph talte kort til oss og
sa: “Husk, brødre, at om dere blir satt i fengsel, har bror Joseph
sittet i fengsel før dere. Hvis dere blir plassert hvor dere bare kan
se deres brødre gjennom et gitter mens dere er lagt i lenker for
Jesu Kristi evangelium, husk at bror Joseph har vært i lignende
omstendigheter.”»11
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I løpet av vinteren 1838-39 ble tusener av siste-dagers-hellige tvunget

til å flykte fra sine hjem i Missouri og reise 320 km til Illinois.

I 1841 skrev Joseph Smith og hans rådgivere i Det første presi-

dentskap: «Sannheten har, i likhet med en hardfør eik, blitt stå-
ende uskadet midt iblant stridende elementer, som har slått mot
den med voldsom styrke. Flodbølgene har kommet i bølge etter
bølge og i rask rekkefølge, men har ikke greid å sluke den.
“Strømmer har løftet opp, Herre, strømmer har løftet opp sin røst,
men herligere er Herren i det høye enn røsten av mange vann,
havets mektige brenninger” [se Salmene 93:3-4]. Heller ikke har
forfølgelsens ild med all innflytelse fra mobben greid å ødelegge
den, men i likhet med tornebusken som Moses så, har den ikke
brent opp, og er nå i dette øyeblikk et betydningsfullt skue både
for mennesker og engler.

Hvor kan vi vende vårt blikk for å se noe tilsvarende? Vi ser et
folk som har tatt imot en upopulær religion, og fordi de har fulgt
den, er de gjentatte ganger blitt utsatt for forfølgelse. De er et
folk som på grunn av sin kjærlighet til Gud og tilknytning til hans
sak, har vært sultne og nakne, utsatt for farer og har måttet savne
nesten alt. De er et folk som for sin religions skyld har måttet
sørge over en for tidlig død blant foreldre, ektemenn, hustruer
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og barn. De er et folk som har foretrukket døden fremfor slaveri
og hykleri, og med heder har bevart sin karakter og har stått fast
og urokkelig i en tid da menneskenes sjeler ble satt på prøve.»12

Guds mektige kraft vil oppholde dem som
blir forfulgt for rettferdighets skyld.

Mens han satt i Liberty fengsel, skrev Joseph Smith følgende

til de hellige: «Tro ikke at vi er avmektige som om noe merkelig
var hendt oss [se 1. Peter 4:12], for vi har sett og blitt forsikret
om alt dette på forhånd, og er sikre på at vi har noe bedre å se
frem til enn våre forfølgere. Derfor har Gud gjort våre skuldre
brede til å bære byrden. Vi gleder oss i våre trengsler fordi vi vet
at Gud er med oss, at han er vår venn, og at han vil frelse våre
sjeler. Vi bekymrer oss ikke for dem som kan slå legemet i hjel,
for de kan ikke skade våre sjeler [se Matteus 10:28]. Vi ber ikke
om å bli begunstiget hverken av mobben, verden, djevelen eller
av hans sendebud, dissenterne, og dem som elsker løgnaktighet,
fabrikkerer usannhet og sverger falskt for å ta vårt liv. Vi har aldri
skjult noe, og vi vil heller ikke gjøre det for å redde livet... Vi vet
at vi har strevet av all vår makt, sinn og styrke for å gjøre Guds
vilje og alt han har befalt oss...

Frelseren sa: “Forførelser må komme, men ve det menneske
som forførelsen kommer ved!” [Se Matteus 18:7.] Og videre:
“Salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags
ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den
lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før
dere.” [Matteus 5:11-12.]

Og nå, kjære brødre, om noen mennesker overhodet har hatt
grunn til å påberope seg dette løfte, da er vi disse mennesker, for
vi vet at verden ikke bare hater oss, men de lyver og taler alt
mulig ondt om oss, utelukkende fordi vi har anstrengt oss for å
undervise om fylden av Jesu Kristi evangelium...

Og nå, kjære og høyt elskede brødre – og når vi sier brødre,
mener vi dem som har forblitt trofaste i Kristus, menn, kvinner
og barn – vil vi gjerne formane dere i den Herre Jesu navn om å
være sterke i troen i den nye og evige pakt og ikke la dere
skremme av deres fiender... Hold fast like inntil døden, for “den
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som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv
for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det”, sier Jesus
Kristus [se Markus 8:35].»13

Også fra Liberty fengsel skrev profeten og hans rådgivere i Det

første presidentskap til Kirkens ledere: «Brødre, frykt ikke, men
bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Hva er vel mennesker at
Guds tjener skulle frykte dem, eller menneskenes barn at han
skulle skjelve for dem? Bli heller ikke forundret over den prø-
velsens ild vi gjennomgår, som om noe merkelig hadde skjedd oss.
Husk at alle har fått del i lignende lidelser. [Se 1. Peter 4:12-13.]
La oss derfor glede oss i våre lidelser, som skal fullkommengjøre
oss, og ved hvilke vår frelses høvding også ble fullkommengjort.
[Se Hebreerne 2:10.] La deres hjerter og alle de helliges hjerter
trøstes sammen med dere, og la dem fryde seg overmåte, for stor
er vår belønning i himmelen, for slik forfulgte de ugudelige pro-
fetene før oss [se Matteus 5:11-12].»14

Forslag til studium og undervisning

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

• Gjennomgå beretningen på s. 365-66. Hva gjør inntrykk på
deg med hensyn til måten Joseph Smith og hans medhellige
reagerte på forfølgelsen på? Hvorfor tror du de var villige til å
utholde forfølgelse?

• Les s. 367-68, hvor profeten Joseph sier at rettferdige mennes-
ker ofte vil møte forfølgelse. Hvorfor tror du det er slik?
Hvordan kan dagens forfølgelse sammenlignes med forføl-
gelsen på Joseph Smiths tid? Hvordan er den annerledes i dag?

• På s. 368 ga Joseph Smith en nøkkel til hjelp for de hellige.
Hvilke erfaringer har vist deg verdien av denne nøkkelen?
Hvilke andre råd kan du gi til noen som møter forfølgelse på
grunn av sin tro? (Du finner noen eksempler på s. 368-69.)

• Gjennomgå s. 370-71, hvor Joseph Smith forsikrer oss om at
Herren vil oppholde oss når vi reagerer på forfølgelsen med
tro og mot. Hva tror du det vil si at Gud har «gjort våre skuldre
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brede til å bære byrden»? Hvordan kan vi «glede oss i våre
trengsler» og «glede oss i våre lidelser»? På hvilke måter tror du
våre lidelser kan hjelpe oss å bli fullkommengjort?

Aktuelle skriftsteder: Matteus 5:43-44; Romerne 8:35-39; 2. Nephi
26:8; Mosiah 24:8-16; 3. Nephi 6:13

Noter

1. Wilford Woodruffs dagbøker, 1833-98,
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arkiver, Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige, Salt Lake City, Utah.
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mer i Caldwell County, Missouri,
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vere i Det første presidentskap til
Heber C. Kimball og Brigham Young,
16. jan. 1839, Liberty fengsel, Liberty,
Missouri, Kirkens arkiver.
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De åndelige gaver helbredelse,
tungemålsgaven, profeti og
det å kunne skjelne ånder

«Ingen mann kan bli Jesu Kristi tjener med mindre han har
Jesu vitnesbyrd, for det er dette som er profetiens ånd.»

Fra Joseph Smiths liv

Etter en kort tids tilflukt i Quincy, Illinois, i begynnelsen av
1839, begynte de hellige å flytte ca. 80 km nordover til boset-
tingen Commerce, Illinois. Etter at han unnslapp fra fengslet i
Missouri, hadde profeten begynt å kjøpe landområder i og rundt
Commerce til samlingssteder for de mange tusen som hadde
flyktet fra Missouri og nå trengte et sted hvor de kunne gjen-
oppta sitt daglige virke. Innen juli 1839 var det hundrevis av hel-
lige som bodde i telt og vogner på østsiden av Mississippi-elven
i Commerce, mens andre hadde funnet tilflukt i forlatte militær-
forlegninger på den andre siden av elven, i Montrose, Iowa. På
dette nye hjemstedet arbeidet de hellige for å rydde og drenere
det myrlendte området nær elven. Mange medlemmer av Kirken
ble stukket av mygg og ble alvorlig syke av malaria og andre syk-
dommer. Noen av de hellige døde, og andre lå på dødens rand.
Joseph og Emma Smith tok så mange inn til seg i sitt tømmerhus
for å pleie dem at profeten ga fra seg sengen sin og sov utenfor
i et telt.

22. juli, midt i sykdommen som rammet så mange, ble de hel-
lige vitne til noe eldste Wilford Woodruff kom til å kalle «en dag
fylt med Guds kraft»1. Den morgenen sto profeten opp, påkalte
Herren i bønn, og fylt av Herrens ånd salvet han de syke i sitt
hjem, de som var rett utenfor og de som var nede ved elven. Han
krysset elven og kom hjem til Brigham Young i Montrose for å gi
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22. juli 1839 våknet Elijah Fordham av «dødens søvn» 

etter at Joseph Smith kom hjem til ham og erklærte: 

«Elijah, jeg befaler deg i Jesus fra Nasarets navn å stå opp og bli frisk!»
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ham en salvelse. Sammen med Sidney Rigdon, Brigham Young
og andre medlemmer av De tolv fortsatte han så på sin barm-
hjertighetsmisjon blant andre hellige i Iowa. Eldste Woodruff for-
talte om en av de mest minneverdige helbredelsene den dagen:

«Vi krysset torget og gikk inn i bror [Elijah] Fordhams hus. Bror
Fordham hadde ligget for døden 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 i høyre hånd... Han så at bror
Fordhams øyne var brustne, og at han var taus og bevisstløs.

Etter at han hadde tatt hans hånd, så [profeten] ned i den
døendes ansikt og sa: “Bror Fordham, kjenner du meg ikke?” Til
å begynne svarte han ikke, men vi kunne alle se hvilken virkning
Guds ånd som hvilte på ham, hadde.

[Joseph] sa igjen: “Elijah, kjenner du meg ikke?” Bror
Fordham hvisket svakt: “Jo!” Profeten spurte så: “Har du ikke tro
til å bli helbredet?”

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. Joseph sa så: “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 oppvekket fra de døde.
Han fikk frisk farge i ansiktet, og det kom liv i alt han foretok seg.
Hans føtter var pakket inn i [maismel]-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.»2

I en tid med stor nød opplevde de hellige en utgytelse av hel-
bredelsens gave ved profetens hender.
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Joseph Smiths læresetninger

De syke kan bli helbredet gjennom tro og utøvelse
av prestedømskraft, i henhold til Herrens vilje.

«Hva er tegnet på de sykes helbredelse? Håndspåleggelse er
det tegn eller den metode som ble foreskrevet av Jakob, og den
fremgangsmåte de hellige i fordums tid benyttet seg av slik
Herren befalte. Vi kan ikke motta velsignelsen ved å følge noen
annen fremgangsmåte enn den vei som er foreskrevet av Herren
[se Jakobs brev 5:14-15].»3

I juli 1839, da de hellige nylig hadde flyttet til Commerce,

Illinois, og det var mye sykdom blant dem, skrev Joseph Smith:

«Det begynte å bli mye sykdom blant brødrene, så vel som blant
stedets innbyggere. Derfor gikk mye av den og den påfølgende
uken med til å besøke de syke og salve dem. Noen hadde til-
strekkelig tro og ble helbredet, mens andre ikke hadde det...

Søndag 28. Det ble holdt møte som vanlig... Jeg talte og for-
mante Kirkens medlemmer til å sette sine hus i orden, til å rense
sine kar innvendig og til å komme neste sabbat for å delta i nad-
verden, slik at vi, ved vår lydighet til ordinansene, kunne vinne
frem sammen med Gud i møte med ødeleggeren, og at de syke
kunne bli helbredet. Hele denne uken har jeg stort sett tilbragt
blant de syke, som generelt sett tiltar i styrke og gjenvinner sin
helse.»4

«Mange av de rettferdige vil bli offer for sykdom, pest osv. på
grunn av kjødets svakhet, men likevel bli frelst i Guds rike.
Derfor er det et vanhellig prinsipp å si at den og den har over-
trådt fordi de har blitt hjemsøkt av sykdom eller død, for alt kjød
er underlagt døden, og Frelseren har sagt: “Døm ikke, for at dere
ikke skal bli dømt!” [Se Matteus 7:1.]»5

Formålet med tungemålsgaven 
er å forkynne evangeliet for andre.

Profeten talte på en konferanse av eldster i 1834: «Joseph
Smith ga oss så en forklaring av tungemålsgaven, at den var spe-
sielt innstiftet for evangeliets forkynnelse til andre nasjoner og
språk, og at den ikke var gitt for Kirkens ledelse.»6
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«Tungemålsgaven ved Den hellige ånds kraft i Kirken skal gagne

Guds tjenere så de kan forkynne for de vantro.»

«Når det gjelder tungemålsgaven, er alt vi kan si at vi på dette
sted har mottatt den på lik linje med dem i fordums tid. Vi ber
dere imidlertid være forsiktige så dere ikke blir ført på villspor...
Satan vil utvilsomt plage dere mye angående tungemålsgaven om
dere ikke er forsiktige. Dere kan ikke holde ham under for tett
oppsikt eller be for mye. Måtte Herren gi dere visdom i alle ting.»7

«Jeg leste det trettende kapittel i 1. Korinterbrev [på et møte
26. desember 1841] og også en del av det fjortende kapittel og
sa at tungemålsgaven var nødvendig i Kirken ... Tungemålsgaven
ved Den hellige ånds kraft i Kirken skal gagne Guds tjenere så de
kan forkynne for de vantro slik det skjedde på pinsedagen.»8

«Tungemålsgaven ble gitt for å forkynne blant dem hvis språk
ikke blir forstått, slik det skjedde på pinsefestens dag osv., det er
ikke nødvendig at tungemålsgaven gis til Kirken spesielt, for
enhver som har Den hellige ånd, kan tale om det som er av Gud,
både på sitt eget og på et annet språk, for troen kommer ikke
gjennom tegn, men ved å høre Guds ord.»9

«Vær ikke så nysgjerrige når det gjelder tungetale, og tal ikke i
tunger med mindre det er en tilstede som kan oversette, for den
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egentlige hensikt med tungetale er å tale til utlendinger, og hvis
menneskene er svært oppsatt på å vise hvor intelligente de er,
kan de tale til dem på deres eget språk. Guds gaver er alle nyt-
tige der hvor de hører hjemme, men hvis de brukes til noe som
Gud ikke har tenkt, da vil de vise seg å være til skade, en snare
og en forbannelse istedenfor en velsignelse.»10

«Vi har også hatt brødre og søstre som har hatt en falsk tunge-
målsgave. De snakket med en mumlende, unaturlig røst, og
deres legeme ble fordreid ... mens det ikke er noe unaturlig ved
Guds ånd.»11

«Tal ikke i tunger uten å forstå det, eller uten at det blir tydet.
Djevelen kan tale i tunger, og Satan vil komme med sitt verk. Han
kan friste alle grupper og kan snakke både engelsk og hollandsk.
La ingen tale i tunger uten at han tyder det, med mindre den som
er satt til å presidere, gir sitt samtykke. Da kan han skjelne eller
tyde det, eller en annen kan gjøre det.»12

«Hvis dere har noe dere vil fortelle, så gjør det på deres eget
tungmål. Innlat dere ikke altfor mye på å bruke tungemålsgaven,
for ellers vil djevelen benytte seg av den uskyldige og ubesin-
nede. Dere kan tale i tunger til eget behag, men jeg sier dette
som en regel, at hvis noe blir fremsatt ved tungemålsgaven, skal
det ikke betraktes som læresetninger.»13

Selv om bare én mann taler som Kirkens profet, gjør
profetiens ånd alle i stand til å vitne om Jesus Kristus.

«Ingen mann er en Jesu Kristi tjener uten å være en profet.
Ingen mann kan bli Jesu Kristi tjener med mindre han har Jesu
vitnesbyrd, for det er dette som er profetiens ånd [se Johannes’
åpenbaring 19:10].»14

«I Johannes’ åpenbaring står det at Jesu vitnesbyrd er profet-
ordets ånd [se Johannes’ åpenbaring 19:10]. Hvis noen mann har
Jesu vitnesbyrd, har han ikke da profetiens ånd? Og hvis han har
profetiens ånd, vil jeg spørre: Er han ikke en profet? Og hvis han
er en profet, vil han ikke da motta åpenbaring? Enhver mann som
ikke mottar åpenbaring for seg selv, må bli fordømt, for Jesu vit-
nesbyrd er profetiens ånd. For Kristus sier be, og du skal få. Og
om han får noe, vil jeg spørre: Vil det ikke da være en åpenbaring?
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Og hvis en mann ikke har Jesu vitnesbyrd eller Guds ånd, tilhø-
rer han ikke ham, nemlig Kristus. Og hvis han ikke tilhører ham,
må han bli fordømt.»15

En tilreisende til Nauvoo skrev at Joseph Smith sa følgende

under en samtale: «Profeten Joseph [sa at] ... for å være en Jesu
tjener må en mann vitne om Jesus, og for å vitne om Jesus må en
mann ha profetiens ånd, for ifølge Johannes er Jesu vitnesbyrd
profetiens ånd.

Hvis en mann hevder å være en Jesu tjener og ikke har profe-
tiens ånd, må han være et falskt vitne, for han besitter ikke den
gaven som gjør ham kvalifisert til det embedet, og forskjellen på
[Joseph Smith] og denne generasjons prester er at han hevder å
være i besittelse av den profetiens ånd som gjør ham kvalifisert
til å vitne om Jesus og frelsens evangelium. Prestene fornekter
denne ånden, profetiens ånd, som er det eneste som kunne ha
gjort dem til sanne vitner om Herren Jesus, og likevel hevder de
å være frelsens sanne tjenere.»16

«Troen kommer ved å høre Guds ord gjennom Guds tjeneres
vitnesbyrd, og dette vitnesbyrd er alltid ledsaget av profetiens og
åpenbaringens ånd.»17

Gaven å kunne skjelne ånder lar den trofaste skille
mellom gode og onde ånders innflytelse.

I den gjenopprettede kirkens tidlige tid hendte det noen

ganger at Kirkens medlemmer, så vel som medlemmer av andre

trossamfunn, handlet etter innflytelse fra onde eller falske

ånder, i den tro at de handlet under innflytelse av Den hellige

ånd. Profeten Joseph Smith sa: «Ting som har skjedd blant oss i
det siste, gjør det tvingende nødvendig at jeg sier noe angående
de ånder menneskene blir påvirket av.

Det fremgår tydelig av det apostlene skriver [i Det nye testa-
mente] at mange falske ånder fantes på deres tid og hadde “gått
ut i verden”, og at det fordret intelligens som bare Gud kunne gi
å oppdage falske ånder, samt å bevise hvilke ånder som var av
Gud [se 1. Johannes 4:1-4]. Verden som sådan har vært svært uvi-
tende når det gjelder denne saken, og hvorfor skulle de ikke det?
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For “slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds
Ånd”. [Se 1. Korinterbrev 2:11.] …

I alle tidsaldre synes det alltid å ha vært en mangel på forstand
angående dette emnet. Ånder av alle slag har tilkjennegitt seg i
alle tidsaldre og nesten blant alle folk... Alle har sine ånder, alle
har overnaturlige evner, og alle hevder at deres ånder er av Gud.
Hvem skal løse dette mysteriet? “Prøv åndene,” sier Johannes
[1. Johannes 4:1], men hvem skal gjøre det? Den lærde, den vel-
talende, filosofen, vismannen, teologen – alle er uvitende... Hvem
kan trekke frem i dagslyset og avdekke falske ånders skjulte mys-
terier, ånder som så ofte gir seg til kjenne blant de siste-dagers-
hellige? Vårt svar er at intet menneske kan gjøre dette uten pres-
tedømmet og uten å ha en kunnskap om de lover som ånder
styres ved, for på samme måte som ingen vet hva som bor i Gud,
uten ved Guds ånd, er det heller intet menneske som kjenner dje-
velens ånd, hans makt og innflytelse uten å være i besittelse av en
intelligens som er større enn menneskets, og som ved hjelp av
prestedømmet får seg forklart alle hans mystiske påfunn...

Et menneske må kunne skjelne ånder før det kan trekke
denne djevelske innflytelse frem i dagslyset og legge det åpent
for verden i alle dens sjelsnedbrytende, djevelske og gyselige
farger. For intet er mer skadelig for menneskenes barn enn å
være under innflytelse av en falsk ånd når de tror de er ledet av
Guds ånd. Tusenvis har følt denne forferdelige makts innflytelse
samt dens ødeleggende virkninger...

Som vi tidligere har nevnt, er den største vanskelighet uviten-
heten om åndenes natur, om de lover som styrer dem, og de tegn
de kan kjennes ved. For hvis Guds ånd er nødvendig for å kjenne
det som er av Gud, og djevelens ånd bare kan blottstilles ved
hjelp av dette redskapet, da må den naturlige konsekvens være at
med mindre én eller flere personer mottar en meddelelse eller en
åpenbaring fra Gud som forklarer dem hvordan ånden virker, må
de i all evighet forbli utvitende om disse prinsippene, for jeg
påstår at hvis ett menneske ikke kan forstå disse tingene uten ved
Guds ånd, da kan heller ikke ti tusen mennesker gjøre det. Det er
like langt utenfor rekkevidde av den lærdes visdom, den velta-
lendes tunge og den mektiges kraft. Og til slutt må vi trekke den



KA P I T T E L  3 3

381

konklusjon at uansett hva vi måtte mene om åpenbaring, så kan
vi uten den hverken kjenne eller forstå noe som er av Gud eller
av djevelen, og uansett hvor uvillig verden måtte være til å aner-
kjenne dette prinsippet, er det tydelig ut fra alle de mange tros-
samfunnene og meningene om dette spørsmålet at de ikke for-
står noe av dette prinsippet. Og like tydelig er det at uten
guddommelig kommunikasjon må de forbli i uvitenhet...

Som vi tidligere har nevnt, må et menneske ha evne til å
skjelne ånder for å forstå disse tingene, og hvordan skal han få
denne gaven hvis Åndens gaver ikke finnes? Og hvordan kan
disse gavene fåes uten ved åpenbaring? “Kristus fór opp til him-
melen og ga menneskene gaver. Han ga noen til apostler, noen
til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere” [se
Efeserne 4:8, 11]. Og hvordan ble apostler, profeter, hyrder,
lærere og evangelister utvalgt? Ved profeti (åpenbaring) og ved
håndspåleggelse – ved en guddommelig meddelelse og en gud-
dommelig fastsatt ordinans – for ved hjelp av prestedømmet å bli
organisert i henhold til Guds orden på guddommelig befaling.
Apostlene i fordums tid hadde dette prestedømmes nøkler –
nøklene til Guds rikes mysterier, og følgelig var de i stand til å
låse opp og avsløre alt henhørende til Kirkens styreform, til sam-
funnets ve og vel, menneskenes fremtid samt ånders makt, kraft
og innflytelse, for de kunne kontrollere dem som de lystet,
befale dem å forsvinne i Jesu navn, samt oppdage deres ond-
sinnede og mystiske handlinger når de forsøkte å innsmigre seg
hos Kirken i religiøs kledning og stred mot Kirkens interesser og
sannhetens utbredelse...

Vår Frelser, apostlene, ja, til og med Kirkens medlemmer
hadde denne gaven, for Paulus sier at “til én gis tungemålsgaven,
til en annen tydning av tunger, til en annen å gjøre mirakler, til
en annen profetiens gave, til en annen å skjelne ånder.” [Se
1. Korinterbrev 12:10.] Alle disse utgikk fra den samme Guds
ånd og var Guds gaver... Ingen mann eller gruppe menn uten
den rettmessige myndighet, prestedømmet og gaven å kunne
skjelne ånder kan skjelne mellom sanne og falske ånder.»18

«Løgnaktige ånder vandrer rundt på jorden. Det vil bli store
åndelige tilkjennegivelser, både falske og ekte... Alle ånder, syner
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eller sanger er ikke av Gud... Gaven å kunne skjelne ånder vil bli
gitt til den presiderende eldste. Be for ham at han må ha denne
gaven.»19

Forslag til studium og undervisning

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

• Gjennomgå beretningen på s. 375. Hvordan kan denne beret-
ningen hjelpe bærere av Det melkisedekske prestedømme å
forberede seg til å salve de syke? Hvordan kan den hjelpe oss
når vi trenger en prestedømsvelsignelse? Hvorfor tror du det
var viktig for bror Fordham å uttrykke sin tro på Jesus Kristus
ved dette tilfellet?

• Gjennomgå profeten Josephs læresetninger på s. 376. Hvilke
erfaringer har hjulpet deg å forstå prestedømmets kraft til å
helbrede de syke? Hvilke prinsipper skulle veilede oss når det
gjelder å fortelle om våre opplevelser i forbindelse med hel-
bredelse av syke? Hvorfor er det noen som ikke blir helbredet,
selv om de utøver tro og får prestedømsvelsignelser?

• Joseph Smith sa at tungemålsgaven «var spesielt innstiftet for
evangeliets forkynnelse til andre nasjoner og språk» (se
s. 376-78). Hvordan har denne gaven bidratt til å spre evange-
liet over hele verden? Hvordan har du eller noen du kjenner
mottatt tungemålsgaven som hjelp til å forkynne evangeliet?

• Gjennomgå profetens læresetninger om profetiens ånd
(s. 378-79). Hva betyr det for deg å vite at alle medlemmer av
Kirken kan ha profetiens ånd?

• Gjennomgå profetens læresetninger om gaven å skjelne ånder
(s. 379-82). Hva er gaven å skjelne ånder? Hvordan kan vi unngå
å bli bedratt av falske krefter? Hvordan hjelper vår nåværende
profet og andre ledere i Kirken oss å gjenkjenne onde krefter?

Aktuelle skriftsteder: 1. Korinterbrev 12:1-31; 14:1-6, 22-28;
Jakobs brev 5:14-15; Moroni 10:8-17; L&p 46:1-33; 50:1-36, 40-44;
52:14-19
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Noter

1. Wilford Woodruffs dagbøker,
1833-98, oppføring for 22. juli 1839,
Kirkens arkiver, Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige, Salt Lake City,
Utah.

2. Wilford Woodruff: «Leaves from My
Journal», Millennial Star, 17. okt.
1881, s. 670; bruk av store bokstaver
modernisert; avsnittinndeling endret.

3. History of the Church, 4:555; fra en
tale holdt av Joseph Smith 20. mars
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff.

4. History of the Church, 4:3-5; avsnitt-
inndeling endret; uthevelse fjernet;
fra Joseph Smiths dagbok, 8.-10.,
28. juli 1839, Commerce, Illinois.

5. History of the Church, 4:11; fra
instruksjoner gitt av Joseph Smith
29. sept. 1839, i Commerce, Illinois;
referert av James Mulholland.

6. History of the Church, 2:162; fra
møtenotatene fra en konferanse av
eldster 8. sept. 1834, i New Portage,
Ohio; referert av Oliver Cowdery.

7. History of the Church, 1:369; fra et
brev fra Joseph Smith og hans rådgi-
vere i Det første presidentskap til
brødrene i Missouri, 2. juli 1833,
Kirtland, Ohio.

8. History of the Church, 4:485; fra en
tale holdt av Joseph Smith 26. des.
1841, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards.

9. History of the Church, 3:379; fra en
tale holdt av Joseph Smith 27. juni
1839, i Commerce, Illinois; referert
av Willard Richards.

10. History of the Church, 5:31-32; fra
«Gift of the Holy Ghost», en lederar-
tikkel i Times and Seasons, 15. juni
1842, s. 825-26; Joseph Smith var
tidsskriftets redaktør.

11. History of the Church, 4:580; tegn-
setning modernisert; fra «Try the

Spirits», en lederartikkel i Times and
Seasons, 1. april 1842, s. 747; Joseph
Smith var tidsskriftets redaktør.

12. History of the Church, 3:392; fra en
tale holdt av Joseph Smith ca. juli
1839, i Commerce, Illinois; referert
av Willard Richards.

13. History of the Church, 4:607; fra en
tale holdt av Joseph Smith 28. april
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow.

14. History of the Church, 3:389; fra en
tale holdt av Joseph Smith ca. juli
1839, i Commerce, Illinois; referert
av Willard Richards.

15. Sitert av James Burges, i en samling
utdrag fra Joseph Smiths taler; James
Burgess’ dagbøker, 1841-48, bind 2,
Kirkens arkiver.

16. History of the Church, 5:407-8; tegn-
setning modernisert; avsnittinnde-
ling endret; fra instruksjoner gitt av
Joseph Smith ca. jan. 1843 i Nauvoo,
Illinois; referert i et brev fra en
uidentifisert korrespondent i Boston
Bee, 24. mars 1843, Nauvoo, Illinois,
utgitt i Times and Seasons, 15. mai
1843, s. 200.

17. History of the Church, 3:379; fra en
tale holdt av Joseph Smith 27. juni
1839, i Commerce, Illinois; referert
av Willard Richards.

18. History of the Church, 4:571-75, 580;
tegnsetning og grammatikk moderni-
sert, avsnittinndeling endret; fra «Try
the Spirits», en lederartikkel i Times
and Seasons, 1. april 1842, s. 743-
45, 747; Joseph Smith var tidsskrif-
tets redaktør.

19. History of the Church, 3:391-92;
avsnittinndeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith ca. juli 1839,
i Commerce, Illinois; referert av
Willard Richards.
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Frelseren viser medlidenhet med en kvinne som er grepet i hor

(se Johannes 8:1-11). «Kristus sa han kom for å rope omvendelse

til syndere, for å frelse dem,» erklærte Joseph Smith.
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Tilgivelsens kraft

«Kom, kjære broder, striden er endt,
for tidligere venner er igjen dine venner.»

Fra Joseph Smiths liv

Sommeren 1839 ga profeten navnet Nauvoo til stedet hvor de
hellige samlet seg på Illinois-siden av Mississippi-elven. Navnet
hadde hebraisk opprinnelse og betyr «vakker beliggenhet, eller et
sted som også leder tanken hen på hvile»1. Under profetens
ledelse begynte de hellige å forvandle landsbyen Commerce til en
vakker by. Først byttet de ut sine hytter og telt med tømmerhus,
som var vanlige langs koloniseringsgrensen, og senere begynte
en rekke reisverks- og murhus å dukke opp. De plantet frukt- og
skyggetrær, vinranker og busker til å forskjønne sine store tomter.
I sin vakre Nauvoo håpet de hellige å finne et fredelig tilfluktssted
hvor de kunne legge forfølgelsen i Missouri bak seg.

I denne byggeperioden opplevde Joseph Smith noe som viste
hans barmhjertige sinnelag og villighet til å tilgi andre, slik at de
kunne komme over det gale de hadde gjort. Daniel Tyler fortalte
om hendelsen:

«En mann som hadde en høy stilling i Kirken i Far West
[Missouri], ble syk med malaria og feber. Mens han var svak både
fysisk og psykisk, klarte noen fiendtlig stemte personer å påvirke
ham og overtale ham til å forlate de hellige og bli med dem. Han
vitnet mot profeten. Mens de hellige bosatte seg i Commerce, og
etter å ha kommet seg etter sykdommen, flyttet han fra Missouri
til Quincy, Illinois. Der arbeidet han med å hugge ved for å tjene
penger til å kunne flytte sammen med familien til Nauvoo, og gi
en gave til den krenkede Guds mann for å se om han kanskje
ville tilgi ham og la ham vende tilbake til fellesskapet... Han følte
at frelse ikke fantes noe annet sted for ham, og at om dette ble
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nektet ham, ville alt være tapt for hans del. Han begynte med et
sørgmodig hjerte og senket blikk.

Idet [mannen] nærmet seg, fortalte Herren bror Joseph at han
var på vei. Profeten kikket ut av vinduet og så ham komme opp-
over gaten. Idet han skulle til å åpne porten, spratt profeten opp
av stolen og løp og møtte ham utenfor, idet han ropte: “Å, min
bror – så godt å se deg!” Han omfavnet ham, og begge gråt som
barn.

La det være nok å si at et passende vederlag ble gitt, og den
falne mannen fikk igjen komme inn i Kirken, han mottok sitt
prestedømme igjen og reiste på flere viktige misjoner, levde sam-
men med de hellige i Sion og døde i troen.»2

George Q. Cannon, som var rådgiver i Det første president-
skap, ga ytterligere bevis på Joseph Smiths tilbøyelighet til å tilgi:
«Med sin trofaste kamp for sannheten og sin ufravikelige over-
holdelse av Guds bud, var Joseph alltid barmhjertig mot de svake
og villfarne. Sommeren 1835 arbeidet han i råd og møter i
Kirtland og omegn, og ble valgt til å delta i disiplinærråd mot
flere medlemmer som skulle prøves for uttalelser mot Kirkens
presidentskap. Enten det ble hans oppgave å tale den tiltaltes
sak eller føre saken mot vedkommende, og selv om det var han
selv som var forurettet, opptrådte han så kjærlig og rettferdig at
han vant alles kjærlighet.»3

Joseph Smiths læresetninger

Vi skal følge barmhjertighetens prinsipp
og tilgi våre brødre og søstre.

«Noe av det mest tilfredsstillende som kan skje på jorden, når
en synd er begått av én person mot en annen, er å tilgi synden,
og deretter, ifølge Frelserens opphøyde og fullkomne mønster,
be til vår himmelske Fader om at han også må tilgi [synderen].»4

«Anvend alltid barmhjertighetens prinsipp, og vær rede til å
tilgi vår bror ved første tegn på omvendelse og når han ber om
tilgivelse, og skulle vi sågar tilgi vår bror eller vår fiende før han
omvender seg og ber om tilgivelse, vil vår himmelske Fader være
like barmhjertig mot oss.»5
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«Vær tålmodige og bær over med hverandre, for det gjør Herren
med oss. Be for deres fiender i Kirken og forbann ikke deres fien-
der utenfor. For “hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier
Herren” [se Romerne 12:19]. Til ethvert medlem som er ordinert,
og til alle, sier vi: Vær barmhjertig og du skal finne barmhjertighet.
Forsøk å hjelpe til med å frelse sjeler og ikke tilintetgjøre dem, for
sannelig sier jeg deg at “det [skal] være større glede i himmelen
over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige
som ikke trenger til omvendelse”. [Se Lukas 15:7.]»6

Eliza R. Snow refererte denne uttalelsen av profeten: «[De
hellige] skulle ha barmhjertighet, til tross for den ugudelighet
som finnes blant oss. Han sa at han hadde vært et redskap til å
kaste lys over ugudeligheten, og at det var trist og fryktelig å
tenke på at så mange ville sette seg selv under djevelens for-
dømmelse og gå til fortapelsen. Dypt beveget sa han at de er våre
medmennesker, vi var en gang inderlig glade i dem, og at vi
skulle oppfordre dem til å omvende seg. Vi har [ennå] ikke til-
gitt dem sytti ganger syv, slik vår Frelser ba oss om [se Matteus
18:21-22]. Kanskje har vi ikke engang tilgitt dem én gang. Dette
er en frelsens dag for alle som omvender seg og forbedrer seg.»7

«La oss anta at Jesus Kristus og hellige engler skulle ha noe å
innvende mot oss på grunn av ubetydelige ting, hvordan ville det
da gå med oss? Vi må være barmhjertige mot hverandre og overse
småting.»8

Willard Richards, et medlem av De tolvs quorum, fortalte:

«Joseph sa at alt var vel mellom ham og himmelen, at han ikke
var fiendtlig stemt mot noen. Som Jesus ba, eller i henhold til
hans mønster, slik ba også Joseph: “Fader, forlat meg min skyld,
som jeg óg forlater mine skyldnere” [se Matteus 6:12, 14], for jeg
tilgir gladelig alle mennesker. Hvis vi vil sikre oss og rendyrke
andres kjærlighet, må vi vise kjærlighet til andre, våre fiender så
vel som våre venner.»9

Tilgivelse gjenoppretter fellesskapsfølelsen.

«Det gjør meg vondt at det ikke er et sterkere fellesskap, slik
at alle føler det når ett medlem lider. Ved fellesskap i følelser får
vi kraft fra Gud. Kristus sa han kom for å rope omvendelse til
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syndere, for å frelse dem. Kristus ble fordømt av de selvgode
jødene fordi han omgikkes med syndere. Han gjorde det på
betingelse av at de omvendte seg fra sine synder... Hvis [syndere]
omvender seg, er det vår plikt å ta imot dem, og med vennlighet
helliggjøre og rense dem fra all urettferdighet ved vår innflytelse
og ved å våke over dem... Intet er i den grad egnet til å få men-
neskene til å forsake synd som å ta dem ved hånden og våke over
dem med ømhet.»10

Profeten Joseph Smith skrev følgende til en gruppe ledere i

Kirken: «Brødre, la meg fortelle dere at det ligger i min natur å
gi og tilgi, til å bære over og være overbærende, med langmo-
dighet og tålmodighet, med mine brødres og alle menneskers
særheter og svakheter, deres dårskap og ugudelighet, og min til-
lit og kjærlighet til dere er ikke svekket. Og hvis det hender at
dere må bære over med oss litt i noen av våre svakheter og dår-
skaper og blir irettesatt av oss, bli ikke fornærmet... Når dere og
jeg møtes ansikt til ansikt, vet jeg uten skygge av tvil at alle
uoverensstemmelser mellom oss vil bli forstått i rettferdighetens
lys, at fullkommen kjærlighet vil vinne frem og at den hellige
pakt som knytter oss sammen, vil stå fremst i våre hjerter.»11

Profeten Joseph Smith sa følgende i et møte med sine rådgi-

vere i Det første presidentskap og De tolv: «Jeg kan av og til i et
øyeblikks lune ha snakket altfor hardt til dere, og i den utstrek-
ning jeg har såret deres følelser, brødre, ber jeg dere om tilgi-
velse, for jeg elsker dere og vil støtte dere av hele mitt hjerte i all
rettferdighet for Herren og alle mennesker. Vær forvisset om,
brødre, at jeg er villig til å demme opp for all flom av opposisjon,
i storm og uvær, i torden og lynild, på land og på hav, i villmar-
ken og blant falske brødre eller pøbel eller hvor Gud i sitt forsyn
måtte kalle oss. Og jeg er fast bestemt på at hverken høyder eller
dybder, fyrstedømmer eller krefter, det som er eller skal komme,
eller noen annen skapning skal skille meg fra dere [se Romerne
8:38-39].

Og jeg vil nå inngå en pakt med dere for Gud om at jeg ikke
skal lytte til, og heller ikke tillegge dere noen av de nedsettende
uttalelser som fremsettes mot dere, og heller ikke fordømme
dere på grunn av noe annet vitnesbyrd under himmelen enn det
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vitnesbyrd som er ufeilbarlig, inntil jeg kan se dere ansikt til
ansikt og vite helt sikkert. Jeg har en usvikelig tillit til deres ord,
for jeg tror at dere er sannferdige menn. Og jeg ber om det
samme av dere når jeg forteller dere noe, at dere har den samme
tillit til mitt ord, for jeg vil ikke si jeg vet noe som jeg ikke vet.»12

Høsten 1835 var profetens bror William uenig i en beslutning

profeten hadde tatt. Han ble sint og begynte å behandle profe-

ten med forakt og oppfordre andre til å gjøre det samme. Denne

adferden gjorde profeten bedrøvet, og han skrev følgende til

William: «Jeg ønsker, bror William, at du må ydmyke deg. Jeg til-
gir deg uten å nøle, og du kjenner mitt urokkelige og uforan-
derlige sinnelag. Jeg vet hvem jeg stoler på. Jeg står på klippen,
og flomvannet kan ikke, nei, det skal ikke felle meg. Du vet at
læren jeg forkynner er sann. Du vet at Gud har velsignet meg...
Du vet at det er min plikt å formane deg når du gjør noe galt.
Denne friheten vil jeg alltid gjøre krav på, og du skal ha det
samme privilegium. Jeg tar meg den frihet å formane deg på
grunn av min fødselsrett, og jeg gir deg det samme privilegium
fordi det er min plikt å være ydmyk og ta imot irettesettelser og
instruksjoner fra en bror eller en venn...

Måtte Gud ha barmhjertighet med min fars hus. Måtte Gud ta
bort fiendskapet mellom meg og deg, og måtte alle velsignelser
bli gjengitt og fortiden for alltid glemt. Måtte ydmyk omvendelse
bringe oss begge til deg, min Gud, og til din kraft og beskyttelse,
og en krone, og til å få nyte fellesskapet med far, mor, Alvin,
Hyrum, Sophronia, Samuel, Catherine, Carlos, Lucy, de hellige
og alle de helliggjorte i fred for evig, er din brors bønn.»13

1. januar 1836 sa profeten følgende om sine forsøk på å løse

denne floken i familien: «Til tross for den takknemlighet som fyl-
ler mitt bryst når jeg tenker på året som har gått, og de mange
velsignelser som har blitt skjenket oss, har jeg vondt i mitt indre
på grunn av vanskelighetene som finnes i min fars familie... Jeg
er fast bestemt på ikke å la noe være ugjort for å rette opp i,
ordne i vennskapelighet og gjøre opp alle familieproblemer her
og nå, for at de neste årene, om de blir få eller mange, kan til-
bringes i rettferdighet for Guds åsyn...
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Mine brødre William og Hyrum, og onkel John Smith, kom
hjem til meg, og vi gikk inn i et rom for oss selv, sammen med
far og eldste Martin Harris. Far Smith innledet så vår samtale
med bønn, og deretter oppsummerte han situasjonen på en
svært følelsesladet og gripende måte, med en fars fulle medfø-
lelse. Hans følelser var dypt såret på grunn av den vanskelige
situasjonen som rådet i familien. Mens han talte til oss, hvilte
Guds ånd på oss med stor kraft, og våre hjerter ble bløtgjort.
Bror William bekjente ydmykt sitt feiltrinn og ba meg om tilgi-
velse for alle ukvemsord han hadde sendt meg. Og i de tilfeller
hvor jeg hadde handlet feil, ba jeg om hans tilgivelse.

Det rådet en ånd av bekjennelse og tilgivelse blant oss alle, og
vi inngikk en pakt med hverandre i Guds, hellige englers og brø-
drenes åsyn om fra det øyeblikk av å gjøre vårt beste for å bygge
hverandre opp i rettferdighet i alle ting, og ikke høre på ond-
sinnede rykter om hverandre, men som brødre gå til hverandre
med våre klagemål på en saktmodig måte og bli forlikt, og der-
ved fremme vår lykke, familiens lykke og, kort sagt, alles lykke og
velvære. Min hustru, min mor og min skriver ble så kalt inn, og
vi gjentok pakten vi hadde inngått for dem, og mens takknem-
ligheten svulmet i vårt bryst, strømmet tårene fra våre øyne. Jeg
ble så anmodet om å avslutte vår samtale, noe jeg gjorde med
bønn, og det var i sannhet en gledens stund.»14

Ved å vise langmodighet, tålmodighet og
barmhjertighet overfor dem som omvender seg, kan vi

bidra til å føre dem inn i «Guds kjære barns frihet».

På slutten av 1838 var William W. Phelps, som hadde vært et

betrodd medlem av Kirken, blant dem som vitnet falskt mot

profeten og andre ledere i Kirken, med det resultat at de ble

fengslet i Missouri. I juni 1840 skrev bror Phelps til Joseph Smith

og ba om tilgivelse. Profeten Joseph svarte: «La meg si at det ikke
er med alminnelige følelser jeg forsøker å skrive noen få linjer til
deg som svar på ditt brev av 29. [i forrige måned], men samtidig
gleder jeg meg over anledningen jeg her har.

Kanskje kan du til en viss grad forstå hvordan både jeg selv,
eldste Rigdon og bror Hyrum følte det da vi leste ditt brev, og
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William W. Phelps, som her er portrettert sammen med Joseph Smith etter å ha

kommet tilbake til fullt fellesskap med de hellige, skrev følgende om profeten som

så gladelig hadde tilgitt ham: «Priser profeten som skuet Jehova!» (Salmer, nr. 12).

våre hjerter ble virkelig fylt av ømhet og medlidenhet da vi for-
sto hva du hadde bestemt deg for. Jeg kan forsikre deg om at jeg
føler trang til å behandle din sak på en måte som vil bli godkjent
av Jehova (hvis tjener jeg er), og i overensstemmelse med de
prinsipper for sannhet og rettferdighet som er blitt åpenbart. All
den stund langmodighet, tålmodighet og barmhjertighet alltid
har karakterisert vår himmelske Faders handlemåte overfor den
ydmyke og angrende, føler jeg trang til å følge eksemplet, verne
om de samme prinsippene og slik være en frelser for mine med-
mennesker.



KA P I T T E L  3 4

392

Det er riktig at vi har lidd meget som følge av din oppførsel.
Bitterhetens beger, hvor dødelige mennesker allerede hadde nok
å forsyne seg av, ble i sannhet fylt til randen da du vendte deg mot
oss, en som vi levde sammen med i fortrolig omgang, og som
Herren lot oss ha mange oppbyggende stunder sammen med.
“For det er ikke en fiende som håner meg - det kunne jeg bære.”
[Se Salmene 55:13-15.] “Den dagen da du stod på avstand, den
dagen da fremmede førte bort hans gods, da utlendinger gikk inn
i hans porter og kastet lodd om [Far West] - da var også du som
en av dem. Se ikke med skadefryd på din brors dag, på hans ulyk-
kes dag. Lukk ikke din munn så vidt opp på trengselens dag.” [Se
Obadja 1:11-12.]

Imidlertid er begeret blitt tømt, vår Faders vilje har skjedd, vi
er ennå i live, og det takker vi Herren for. Fordi du er blitt
befridd fra ugudelige menneskers hender ved vår Guds barm-
hjertighet, sier vi at du også vil få anledning til å bli befridd fra
Satans makt, bli ført inn i Guds kjære barns frihet, atter innta din
plass blant Den aller høyestes hellige og ved flid, ydmykhet og
oppriktig kjærlighet overgi deg til vår Gud, til din Gud og til Jesu
Kristi Kirke.

Da jeg tror at din bekjennelse er oppriktig og din omvendelse
ekte, vil det glede meg nok en gang å rekke deg fellesskapets
høyre hånd, og jeg fryder meg over den fortapte sønn som er
vendt tilbake.

Ditt brev ble lest opp for de hellige sist søndag, vi undersøkte
litt hvordan stemningen var, og deretter ble det enstemmig
besluttet at W. W. Phelps skulle få komme tilbake til fellesskapet.

“Kom, kjære broder, striden er endt
for tidligere venner er igjen dine venner.”»15

Forslag til studium og undervisning

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

• Dette kapitlet inneholder flere beretninger om at Joseph Smith
tilgir andre. Gjennomgå disse beretningene på s. 385-86,
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388-89 og 396-98. På hvilke måter kan disse beretningene
hjelpe en som strever med å tilgi en annen?

• Hvilke velsignelser får vi når vi tilgir dem som har krenket oss?
Hvorfor er det noen ganger vanskelig for oss å tilgi andre? Hva
kan vi gjøre for lettere å kunne tilgi?

• S. 387 inneholder korte, kloke uttalelser om å tilgi andre. For
eksempel: «Vær tålmodige og bær over med hverandre, for det
gjør Herren med oss.» «Vær barmhjertig og du skal finne barm-
hjertighet.» «Forsøk å hjelpe til med å frelse sjeler og ikke til-
intetgjøre dem.» «Vi må være barmhjertige mot hverandre og
overse småting.» Hva forstår du med hver av disse uttalelsene?

• Gjennomgå profeten Joseph Smiths ord om virkningene av
vennlighet og kjærlighet i avsnittet som begynner nederst på
s. 387. Hvorfor tror du disse rådene er sanne? Hvilke erfa-
ringer har du med disse prinsippene i ditt eget liv?

• Gjennomgå avsnittet som begynner nederst på s. 388. Hvilke
problemer kan vi unngå om vi følger dette rådet? Hvorfor er
det av og til vanskelig å følge dette rådet? Hvordan kan vi over-
vinne fristelsen til å tro på negativ omtale av andre?

• I sine anstrengelser for å tilgi andre talte profeten om sitt ønske
om å følge vår himmelske Faders eksempel (s. 391) og leve
«ifølge Frelserens opphøyde og fullkomne mønster» (s. 386).
Hva er noen egenskaper vi skulle prøve å utvikle når vi ønsker
å følge vår himmelske Faders og Jesu Kristi eksempel?

Aktuelle skriftsteder: Salmene 86:5; Matteus 18:21-35; 1. Nephi
7:16-21; Mosiah 26:29-31; L&p 64:9-11
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De dødes forløsning

«Den store Jehova ... kjenner situasjonen
både til de levende og de døde, og har 

i rikelig grad sørget for deres forløsning.»

Fra Joseph Smiths liv

Tidlig i profeten Joseph Smiths virke hendte det noe som skulle
bidra til å forberede ham til tiden da læren om de dødes forløs-
ning skulle åpenbares. I november 1823 ble plutselig Alvin Smith,
det eldste barnet til Lucy Mack Smith og Joseph Smith sr., alvor-
lig syk og lå for døden. Alvin var 25 år gammel, en sterk og dyk-
tig ung mann hvis harde arbeid i stor grad bidro til familiens øko-
nomiske stabilitet. Hans mor beskrev ham som «en ungdom med
bemerkelsesverdig godhet og gemytt», hvis «edelhet og generø-
sitet» velsignet menneskene rundt ham «hver time av hans liv»1.

Idet han visste at han lå for døden, kalte Alvin til seg sine brø-
dre og søstre og talte til hver av dem. Til Joseph, som var nesten
18 år gammel og ennå ikke hadde mottatt gullplatene, sa Alvin:
«Jeg vil at du skal være en god gutt og gjøre alt som ligger i din
makt for å få opptegnelsene. Vær trofast i å motta instruksjoner
og holde alle bud som blir gitt deg. Din bror Alvin må nå forlate
deg, men husk det eksemplet han har vært for deg, og vær et
godt eksempel for de barna som er yngre enn deg.»2

Da Alvin døde, ba familien en presbyteriansk prest i Palmyra,
New York, om å forrette i begravelsen. Ettersom Alvin ikke hadde
vært medlem av prestens forsamling, påsto han i sin tale at Alvin
ikke kunne bli frelst. William Smith, Josephs yngre bror, mintes:
«[Presten] ... antydet svært sterkt at [Alvin] hadde havnet i hel-
vete, for Alvin var ikke medlem av hans kirke, men han var en
god gutt, og min far likte det ikke.»3

395
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«Nå, som Guds rike er opprettet på jorden og tingenes orden fra

fordums tid er gjenopprettet, har Herren åpenbart for oss denne plikt

og dette privilegium, og vi er blitt befalt å la oss døpe for våre døde.»
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I januar 1836, mange år etter Alvins død, fikk Joseph Smith
et syn om det celestiale rike, hvor han så at Alvin, så vel som
hans mor og far, en dag ville arve dette riket. Joseph «undret
[seg] over hvordan han hadde fått en arv i dette rike all den
stund han hadde forlatt dette liv før Herren løftet sin hånd for
å samle Israel for annen gang og ikke var blitt døpt til syndenes
forlatelse» (L&p 137:6). Herrens røst kom så til Joseph og
erklærte:

«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).

15. august 1840 talte profeten Joseph Smith i en begravelse i
Nauvoo, hvor han for første gang forkynte læren om frelse for de
døde offentlig. Ifølge Simon Baker, som var tilstede, begynte
profeten med å vitne om at «Jesu Kristi evangelium kom med et
godt budskap om stor glede». Han leste mesteparten av
1. Korinterbrev 15 og forklarte at «apostelen talte til et folk som
forsto læren om dåp for de døde, for den ble praktisert blant
dem». Deretter erklærte han at «menneskene nå kunne handle
på vegne av sine venner som hadde forlatt dette liv, og at frel-
sesplanen var utarbeidet for å frelse alle som var villige til å rette
seg etter kravene i Guds lov»4.

En måned etter begravelsestalen besøkte profeten sin far, som
var svært syk og lå for døden. Profeten drøftet med sin far læren
om dåp for de døde, og far Smiths tanker gikk til hans kjære
sønn Alvin. Far Smith ba om at arbeidet måtte bli utført for Alvin
«øyeblikkelig». Bare noen minutter før han døde, sa han at han
så Alvin.5 På slutten av 1840 frydet familien Smith seg da Hyrum
mottok dåpens ordinans på vegne av sine bror Alvin.
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Joseph Smiths læresetninger

Gud elsker alle sine barn og vil dømme 
alle i forhold til den lov de har mottatt.

«Den generasjon vi lever i, og som angivelig skal være så klok
og intelligent, har en meget sparsom forståelse av Guds store
planer med hensyn til menneskehetens frelse. Mange og mot-
stridende er menneskenes meninger om frelsesplanen, Den all-
mektiges krav, de nødvendige forberedelser til himmelen, den
tilstand de ånder befinner seg i som er gått bort, samt den lykke
eller elendighet som er en følge av at man praktiserer rettferdig-
het og ugudelighet i henhold til alle de mange oppfatninger av
dyd og last...

... Mens en del av menneskeheten nådeløst dømmer og for-
dømmer den annen, betrakter universets store Fader hele den
menneskelige familie med faderlig omsorg og med en fars blikk.
Han ser dem som sitt avkom og uten de følelser og påvirkninger
menneskenes barn har tilegnet seg, “for han lar sin sol gå opp
over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettfer-
dige.” [Matteus 5:45.] Han holder dommens tømmer i sine hen-
der. Han er en klok lovgiver og vil dømme alle mennesker, ikke
i henhold til menneskenes snevre og smålige oppfatninger, men
“etter de gjerninger som er gjort i legemet, enten de er gode
eller onde”, og uten hensyn til om disse gjerningene er begått i
England, Amerika, Spania, Tyrkia eller India. Han vil dømme
dem “ikke i henhold til det de ikke har, men i overensstemmelse
med det de har”. De som har levet uten lov, vil bli dømt uten lov,
og de som har en lov, vil bli dømt etter denne loven. Vi behøver
ikke å tvile på den store Jehovas visdom og intelligens, for han
vil fordele dom og barmhjertighet til alle nasjoner i henhold til
det de fortjener, deres muligheter til å tilegne seg intelligens,
etter de lover de styres ved, de hjelpemidler de hadde til å skaffe
seg korrekte opplysninger, og i henhold til hans uransakelige
planer med hensyn til den menneskelige familie. Når Guds pla-
ner blir åpenbart og fremtidens forheng trekkes til side, da vil
alle til sist måtte erkjenne at han som er hele jordens dommer,
har gjort det som er riktig [se 1. Mosebok 18:25].»6
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«Gud dømmer menneskene i forhold til hvordan de bruker
det lys han gir dem.»7

«Menneskene vil bli stilt til ansvar for det de har og ikke for det
de ikke har... Alt det lys og all den intelligens som gis dem av
deres gavmilde Skaper, enten det er mye eller lite, ved det samme
vil de i rettferdighet bli dømt, og ... det vil bli krevd av dem at de
er lydige mot og forbedrer det, og kun det som er gitt, for men-
nesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord som går ut
av Guds munn.»8

Frelseren Jesus Kristus tilbyr både levende 
og døde muligheten til tilgivelse og utfrielse.

«Den situasjon de kristne nasjoner vil befinne seg i etter
døden, er et emne som har mobilisert all den visdom og alle de
talenter som filosofer og teologer har kunnet frembringe, og den
gjengse oppfatning synes å være den at menneskets bestem-
melse blir fastsatt én gang for alle ved døden, og at det da blir
enten lykkelig eller ulykkelig i all evighet, at hvis et menneske
dør uten kunnskap om Gud, må det bli evig fordømt uten at
straffen blir avdempet, smertene lindret og uten det fjerneste
håp om å bli befridd, mens endeløse tidsaldre ruller videre. Men
uansett hvor ortodoks dette prinsippet måtte være, skal vi se at
det er i strid med det som er nedtegnet i Den hellige skrift, for
vår Frelser sier at hver synd og bespottelse skal bli menneskene
forlatt, men bespottelse mot Den hellige ånd skal ikke bli tilgitt
hverken i denne verden eller den kommende, og dette viser klart
at det finnes synder som kan tilgis i den kommende verden, selv
om synden som består i bespottelse [mot Den hellige ånd] ikke
kan bli tilgitt [se Matteus 12:31-32; Markus 3:28-29].

Peter uttaler seg også og sier om Frelseren at “han [gikk] bort
og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var uly-
dige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager”
(1. Peter 3:19, 20). Her har vi altså en beretning om at Frelseren
forkynte for åndene i varetekt, til ånder som hadde vært i varetekt
fra Noahs dager, og hva var det han forkynte for dem? At de skulle
bli der? Avgjort ikke! La ham selv forklare dette: “Han har sendt
meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at
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I åndeverdenen organiserte Frelseren de rettferdige åndene «og ga dem i oppdrag å

bringe evangeliets lys til dem som befant seg i mørke» (L&p 138:30).

de skal få syn, for å sette undertrykte fri.” (Lukas 4:18.) Jesaja sier
at det er for å “føre de bundne ut av fangehullet og føre dem som
sitter i mørke, ut av fengslet”. ( Jesaja 42:7.) Ut fra dette er det helt
tydelig at han ikke bare gikk for å forkynne for dem, men også for
å befri dem og bringe dem ut av fengslet...

Den store Jehova forutså alt som skulle skje med hensyn til
frelsesplanen før jorden ble til, ja, endog før “alle morgenstjer-
ner jublet av glede” [Job 38:7]; og fortiden, nåtiden og fremtiden
var og er ved ham et evig “nå”. Han kjente til Adams fall, de mis-
gjerninger som ble begått av [dem som levde før vannflommen}
og hvor dypt den menneskelige familie ville synke ned i synd.
Han kjente deres svakhet og styrke, deres makt og herlighet,
deres frafall, forbrytelser, deres rettferdighet og ugudelighet.
Han kjente til menneskets fall og menneskets forløsning. Han
kjente frelsesplanen og henviste til den. Han var fortrolig med
situasjonen i alle nasjoner og med deres bestemmelse. Han
fastla alt i henhold til sin egen viljes råd. Han kjenner situasjo-
nen både til de levende og de døde, og har i rikelig grad sørget
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for deres forløsning i henhold til de forskjellige omstendigheter
de befinner seg i, og i henhold til Guds rikes lover, hva enten det
er i denne eller i den kommende verden.»9

Gud er fullkomment rettferdig og barmhjertig
mot alle mennesker, levende og døde.

«Den oppfatning enkelte mennesker har dannet seg om Guds
rettferdighet, dom og barmhjertighet, er for tåpelig til at et intelli-
gent menneske kan ta hensyn til det. For eksempel mener vanlig-
vis mange av våre ortodokse forkynnere at hvis et menneske ikke
er det de kaller for “omvendt”, må vedkommende, hvis han dør i
en slik tilstand, forbli i helvete evindelig og alltid uten noe håp. Et
uendelig antall år må han tilbringe i pine, og dette blir det aldri,
aldri, aldri noen slutt på. Likevel skyldes en slik evig ulykksalighet
ofte rene tilfeldigheter. Den indirekte foranledning til hans for-
dømmelse, eller årsaken til at han ikke blir frelst, kan være en sko-
lisse som ryker, at kappen til de som forretter, revner, eller det kan
være det spesielle stedet vedkommende er bosatt på.

La meg nevne et eksempel som ikke er noe særegent: To menn,
som begge har vært like ugudelige og har forsømt sin religion, blir
begge syke samtidig, men den ene av dem er så heldig at han får
besøk av en from mann og blir omvendt noen minutter før han
dør. Den andre sender bud etter tre forskjellige fromme menn, en
skredder, en skomaker og en blikkenslager. Blikkenslageren må
lodde et håndtak på en kanne, skredderen må reparere et knapp-
hull i en frakk som han trenger i en fart, og skomakeren må lappe
en støvel. Ingen av dem kan dra avgårde med en gang, mannen dør
og går til helvete. Den ene av disse blir opphøyet i Abrahams skjød,
sitter ned i Guds nærhet og kan glede seg over evig og uavbrutt
lykke, mens den andre, som var like god som ham, synker ned i
evig fordømmelse, ugjenkallelig ulykksalighet og håpløs fortvilelse
fordi en mann hadde en støvel han måtte reparere, et knapphull
han måtte sy i en frakk eller et håndtak han måtte lodde på en kas-
serolle.

Jehovas planer er ikke så urettferdige, det som er sagt i Den
hellige skrift, er ikke så illusorisk, og frelsesplanen for den men-
neskelige familie er heller ikke så blottet for sunn fornuft. En slik
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fremgangsmåte ville gjøre Gud meget oppbragt, englene ville
skamfullt skjule sine hoder, og ethvert dydig og intelligent men-
neske ville gremme seg.

Hvis menneskenes lover lønner enhver etter fortjeneste, og
straffer alle lovovertredere i overensstemmelse med de forskjellige
forbrytelser som er begått, da vil Herren visselig ikke være mer
grusom enn menneskene, for han er en klok lovgiver, hans lover
er mer fordomsfrie, hans bestemmelser mer rettferdige og hans
avgjørelser mer fullkomne enn menneskenes. All den stund men-
neskene dømmer sine medmennesker etter loven og straffer dem
i henhold til den straff loven foreskriver, så dømmer også himme-
lens Gud i henhold til “de gjerninger som er gjort i det dødelige
legeme”. [Se Alma 5:15.] Det er meningsløst å si at hedningene vil
bli fordømt fordi de ikke trodde på evangeliet, og det er like tåpe-
lig å si at alle jøder som ikke tror på Jesus, vil bli fordømt.
“Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan
kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan
de forkynne, uten at de blir utsendt?” [se Romerne 10:14-15].
Følgelig kan hverken jøde eller hedning være straffskyldig for at de
forkastet de forskjellige sekters motstridende meninger, og heller
ikke for at de forkastet alle andre vitnesbyrd enn det som er sendt
av Gud, for på samme måte som forkynneren ikke kan forkynne
uten at han blir utsendt, kan heller ikke den som hører, tro uten
at han hører en forkynner som er “utsendt”. Han kan heller ikke
bli fordømt fordi han ikke har hørt, og fordi han har vært uten lov,
vil han også måtte dømmes uten lov.»10

Det er vår plikt og vårt privilegium å bli døpt og
bekreftet for dem som er døde uten evangeliet.

«Når vi taler om evangeliets velsignelser og konsekvensene av
ulydighet mot de krav som stilles, blir vi ofte spurt hvordan det er
gått med våre fedre. Vil de alle bli fordømt for ikke å ha vært lydige
mot evangeliet, et evangelium de aldri har hørt om? Avgjort ikke.
Men de vil ha det samme privilegium som oss gjennom Det evige
prestedømme, som ikke bare administreres på jorden, men også i
himmelen og gjennom den store Jehovas kloke evangelieutde-
linger. Følgelig vil de menneskene Jesaja henviste til [se Jesaja
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24:21-22], bli besøkt av prestedømmet og komme ut av sitt feng-
sel etter samme prinsipp som de som var gjenstridige i Noahs
dager, da de ble besøkt av vår Frelser [som var i besittelse av Det
evige melkisedekske prestedømme], og han forkynte evangeliet
for dem mens de befant seg i varetekt. For at de kunne oppfylle
alle Guds krav, ble levende venner døpt for sine avdøde venner og
oppfylte slik Guds krav som sier: “Uten at en blir født av vann og
Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.” [Johannes 3:5.] De ble
selvfølgelig døpt, ikke for seg selv, men for sine døde... Når Paulus
uttaler seg om denne lære, sier han: “De som lar seg døpe for de
døde - hvorfor gjør de det? Dersom de døde i det hele tatt ikke
oppstår, hvorfor lar de seg da døpe for dem?” (1. Kor. 15:29)...

Etter hvert som Guds store hensikter raskt nærmer seg sin
avslutning, og det profetene har talt om, blir oppfylt, Guds rike
er opprettet på jorden og tingenes orden fra fordums tid er gjen-
opprettet, har Herren åpenbart for oss denne plikt og dette pri-
vilegium, og vi er blitt befalt å la oss døpe for våre døde for slik å
oppfylle det Obadja sier når han taler om herligheten i de siste
dager: “Redningsmenn skal dra opp på Sions berg og dømme
Esaus berg. Og riket hører Herren til.” [Se Obadja 1:21.] Når vi
ser nærmere på disse tingene, stemmer det med sannheten i Den
hellige skrift, rettferdiggjør Guds handlemåte overfor mennesket,
plasserer den menneskelige familie på like fot, og det harmone-
rer med hvert eneste prinsipp innenfor rettskaffenhet, rettferdig-
het og sannhet. Vi vil avslutte med Peters ord: “For det er nok at
dere i den tid som er gått, har gjort hedningenes vilje.” “For der-
for ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de vel skulle
dømmes som mennesker i kjødet, men leve som Gud i ånden.”
[1. Peter 4:3, 6.]»11

Forslag til studium og undervisning

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

• Gjennomgå s. 397-99, og legg merke til hvordan læren om
frelse for de døde påvirket Joseph Smith og hans familie.
Hvilken virkning har denne læren hatt på deg og din familie?
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• Gjennomgå profeten Josephs læresetninger om Gud Faderen
og Jesus Kristus på s. 399-402. På hvilke måter påvirker disse
læresetningene dine tanker og følelser om vår Fader i himme-
len og Frelseren? Hvordan står disse læresetningene i forhold
til frelse for de døde?

• Les profetens læresetninger på s. 399-400 og 402-03. Hvordan
dømmer Gud sine barn?

• Joseph Smith sa at dåp for de døde er «en plikt og et privile-
gium» (s. 402). På hvilke måter er dette arbeidet en plikt? Hvilke
erfaringer har du hatt hvor du har følt at det er et privilegium?
Hva kan du gjøre for å fremme Herrens verk for de døde?
Hvordan kan foreldre hjelpe sine barn å delta i dette arbeidet?

• Hvordan viser læren om frelse for de døde Guds rettferdighet?
Hvordan viser den hans barmhjertighet? Hvordan vil du forklare
denne læren for en av en annen tro etter å ha lest dette kapitlet?

Aktuelle skriftsteder: Jesaja 49:8-9; 61:1-3; Johannes 5:25; L&p
138:11-37

Noter

1. Lucy Mack Smith, «The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet»,
1844-45-manuskriptet, bok 4, s. 5-6,
Kirkens arkiver, Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige, Salt Lake City,
Utah.

2. Alvin Smith, sitert i Lucy Mack Smith:
«The History of Lucy Smith, Mother
of the Prophet», 1844-45-manuskrip-
tet, bok 4, s. 4, Kirkens arkiver.

3. William Smith, intervju av E. C.
Briggs og J. W. Peterson, okt. eller
nov. 1893, opprinnelig utgitt i Zion’s
Ensign (tidsskrift utgitt av den reor-
ganiserte Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige, som nå heter Kristi
samfunn); senere utgitt i Deseret
Evening News, 20. jan. 1894, s. 2.

4. Simon Baker, som refererte en tale
holdt av Joseph Smith 15. aug. 1840,
i Nauvoo, Illinois; i Journal History
of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 15. aug. 1840. Se
også History of the Church, 4:231.

5. Joseph Smith sr., sitert i Lucy Mack
Smith, «The History of Lucy Smith,
Mother of the Prophet», 1845-manu-
skriptet, s. 296, 301, Kirkens arkiver.

6. History of the Church, 4:595-96; tegn-
setning modernisert; fra «Baptism for
the Dead», en lederartikkel i Times
and Seasons, 15. april 1842, s. 759;
Joseph Smith var tidsskriftets redak-
tør.

7. History of the Church, 5:401; fra en
tale holdt av Joseph Smith 21. mai
1843, i Nauvoo Illinois, Illinois;
referert av Willard Richards.

8. Brev fra Joseph Smith til hans onkel
Silas Smith, 26. sept. 1833, Kirtland,
Ohio; i Lucy Mack Smith: «The
History of Lucy Smith, Mother of
the Prophet», 1845-manuskriptet,
s. 228-29, Kirkens arkiver.

9. History of the Church, 4:596-97; før-
ste gruppe ord i hakeparentes i det
første avsnittet i original; staving og
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tegnsetning modernisert; avsnittinn-
deling endret; fra “Baptism for the
Dead”, en lederartikkel utgitt i Times
and Seasons, 15. april 1842, s.
759-60; Joseph Smith var tidsskriftets
redaktør. En åpenbaring mottatt av
president Joseph F. Smith i oktober
1918 klargjorde at mens Frelseren
var i åndeverdenen, besøkte han de
rettferdige åndene og utnevnte sen-
debud som skulle gå til de ugudelige
åndene med evangeliets budskap
(se L&p 138:18-23, 28-32).

10. History of the Church, 4:597-98; tegn-
setning modernisert; avsnittinndeling
endret; fra «Baptism for the Dead»,
en lederartikkel i Times and Seasons,
15. april 1842, s. 760; Joseph Smith
var tidsskriftets redaktør.

11. History of the Church, 4:598-99;
andre gruppe ord i hakeparentes i
det første avsnittet i original; staving
og tegnsetning modernisert; avsnitt-
inndeling endret; fra “Baptism for
the Dead”, en lederartikkel utgitt i
Times and Seasons, 15. april 1842,
s. 760-61; Joseph Smith var tidsskrif-
tets redaktør.
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Det gjenoppbygde Nauvoo tempel, som står på samme sted som det

opprinnelige templet. Mens det opprinnelige Nauvoo tempel ble bygget,

erklærte profeten Joseph Smith: «Vi trenger templet mer enn noe annet.»
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Motta templets ordinanser
og velsignelser

Templet er et sted hvor Gud kan «åpenbare for
sitt folk ordinansene i sitt hus og herlighetene i sitt

rike og undervise folket om frelsens vei».

Fra Joseph Smiths liv

Helt fra gjenopprettelsens begynnelse hadde Herren lært pro-
feten Joseph Smith om viktigheten av å bygge templer. Selv om
profeten hadde blitt tvunget til å flytte mange ganger og til
enhver tid hadde presserende saker som fordret hans tid og opp-
merksomhet, hadde han aldri mistet behovet for å bygge et
Herrens hus av syne. En tempeltomt var innviet i Independence,
Missouri. Et vakkert tempel ble bygget og innviet i Kirtland,
Ohio. I Far West, Missouri, ble hjørnestenene til et tempel lagt,
for senere å bli forlatt. Nå, som Kirkens medlemmer begynte å
finne seg til rette i Nauvoo – selv om mange av dem manglet til-
strekkelig med mat, husly eller arbeid – visste Joseph Smith at de
helligstes aller viktigste arbeid igjen var å bygge et tempel.

Etter befaling fra Herren gikk profeten og de hellige frem så
fort som mulig for å kunne begynne å bygge et Herrens hus.
Profeten visste imidlertid at byggingen ville ta mange år, og han
visste at de hellige trengte templets fulle velsignelser. Følgelig
forrettet Joseph Smith begavelsen for en liten gruppe trofaste
brødre 4. mai 1842, selv om templet ikke var ferdig.

Gruppen møttes i det store øvre rommet i profetens røde tegl-
stensbutikk, som hadde blitt «innredet for å representere et tem-
pel i den grad som omstendighetene tillot»1. Franklin D. Richards
i De tolv apostlers quorum skrev: «Da Ånden fortalte [Joseph
Smith] at hans livsverk nærmet seg slutten, og da han så at hans
tid på jorden kunne være forbi før templet ble fullført, kalte han
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til seg noen få utvalgte og overdro til dem begavelsens hellige
ordinans, slik at hans sinns guddommelige skatter ikke skulle for-
svinne fra jorden med hans død.»2

Profetens historie beskriver dette som følger: «Jeg tilbragte
dagen ovenpå i forretningen ... i rådsmøte med general James
Adams fra Springfield, patriark Hyrum Smith, biskopene Newel K.
Whitney og George Miller, samt president Brigham Young og eld-
stene Heber C. Kimball og Willard Richards, som jeg instruerte i
prestedømmets prinsipper og orden og forklarte om tvetting, sal-
ving, begavelse… og om overdragelse av nøkler i Det aronske
prestedømme. Deretter gikk jeg videre til den høyeste orden i
Det melkisedekske prestedømme, la frem den orden som hen-
hører til Den gamle av dager, og alle de planer og prinsipper som
gjør det mulig for et menneske å sikre seg en fylde av de velsig-
nelser som er blitt beredt for Den førstefødtes kirke for å komme
opp og dvele i Elohims nærhet og i de evige verdener. I dette
rådet ble for første gang tingenes orden fra fordums tid innstiftet
i disse siste dager.

Min kommunikasjon til dette rådet var om åndelige ting, og den
kunne bare mottas av de åndeligsinnede. Ingenting ble imidlertid
gjort kjent for disse mennene som ikke vil bli gjort kjent for alle
hellige i de siste dager, så snart de er beredt til å motta og et pas-
sende sted er beredt til å formidle dem, selv til de svakeste av de
hellige. La derfor de hellige være flittige til å bygge templet og alle
de hus de har blitt, eller heretter skal bli, befalt av Gud å bygge.»3

Selv om mesteparten av de hellige skulle motta tempelbe-
gavelsen etter at Nauvoo tempel sto ferdig, fikk et begrenset antall
menn og kvinner denne velsignelsen i månedene som fulgte dette
møtet i mai 1842. Mercy Fielding Thompson var en av dem. Da
hun mottok sin begavelse, sa profeten til henne: «Dette vil bringe
deg ut av mørke og inn i underfullt lys.»4

Joseph Smiths læresetninger

De hellige blir befalt av Gud å bygge templer.

I Kirtland, Ohio, i januar 1833, skrev profeten: «Herren har
befalt oss i Kirtland å bygge et Guds hus ... Dette er Herrens ord
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til oss, og vi må, ja, med Herrens hjelp, vil vi adlyde, for på
betingelse av vår lydighet har han lovet oss store ting, ja, til og
med et besøk fra himmelen for å beære oss med sitt eget nærvær.
Vi har god grunn til å frykte Herren om vi skulle svikte i denne
store hedersbevisning som vår Mester ønsker å gi oss. Vi søker
ydmykhet og stor tro så vi ikke skal behøve å skamme oss i hans
nærhet.»5

I september 1840 erklærte profeten og hans rådgivere i Det

første presidentskap at tiden var inne til å bygge Nauvoo tem-

pel: «Ettersom vi nå tror tiden er kommet da det er nødvendig å
oppføre et bønnens hus, et ordens hus, et hus til å dyrke vår Gud
[se L&p 88:119], der ordinansene kan utføres i overensstem-
melse med Hans guddommelige vilje i dette området, må bety-
delige anstrengelser legges for dagen, og midler vil måtte skaffes
til veie – og ettersom arbeidet må påskyndes i rettferdighet, søm-
mer det seg de hellige å veie viktigheten av disse tingene i sitt
sinn, med tanke på hva det innebærer for dem, og deretter ta de
skritt som er nødvendige for å komme i sving, ruste seg med mot,
beslutte å gjøre alt de kan og vie dette like stor oppmerksomhet
som om hele arbeidet var avhengig av dem, og dem alene. Ved å
gjøre dette vil de kunne etterligne fedrenes strålende gjerninger,
og sikre seg himmelens velsignelser over seg selv og sine etter-
kommere til den siste generasjon.»6

I januar 1841 skrev profeten og hans rådgivere i Det første

presidentskap: «Herrens tempel er under oppførelse her [i
Nauvoo], og dit vil de hellige komme for å dyrke sine fedres Gud
i henhold til ordenen i hans hus og Det hellige prestedømmes
krefter, og det vil bli konstruert slik at det er mulig å utføre alle
prestedømmets funksjoner på riktig måte. Der vil man motta
instruksjoner fra Den aller høyeste og fra dette sted reise ut til
fjerntliggende land. La oss derfor samle alle våre krefter ... og
streve for å etterligne det paktens fedre og patriarker i fordums
tid gjorde i de ting som er av så enorm betydning for denne og
for enhver etterfølgende generasjon.»7

Tidlig i 1841 uttalte Joseph Smith det følgende, slik det ble

nedtegnet av William P. McIntire: «Joseph sa at Herren sa vi
skulle bygge vårt hus til hans navn, så vi kunne døpe oss for de
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døde. Hvis vi ikke gjorde det, ville vi bli forkastet, og våre døde
med oss, og denne Kirken ville ikke bli godtatt [se L&p 124:32].»8

I april 1842 sa profeten: «Kirken er ikke fullstendig organisert
i sin rette orden, og kan heller ikke bli det før templet er fullført,
hvor det vil bli sørget for steder der prestedømmets ordinanser
kan bli forrettet.»9

I juli 1842 erklærte profeten: «Herren har bedt oss bygge
[Nauvoo]tempel, ... og denne befalingen er like bindende for oss
som noen annen, og den mann som ikke engasjerer seg i disse
tingene, er like mye en overtreder som om han brøt et hvilket
som helst annet bud. Han gjør ikke Guds vilje og oppfyller ikke
hans lover.»10

I oktober 1843 formante profeten de hellige: «Fremskynd
arbeidet på templet, anstreng dere til det ytterste for å fremme
alt arbeide i de siste dager, og vandre for Herren i nøkternhet og
rettskaffenhet.»11

I mars 1844 møtte profeten De tolv og Nauvoo tempelkomité

for å drøfte hvordan de skulle fordele Kirkens knappe ressurser.

På dette møtet sa profeten: «Vi trenger templet mer enn noe
annet.»12

I templet lærer vi om det som hører evigheten til, og
mottar frelsende ordinanser for oss selv og våre forfedre.

«Hva var hensikten med å samle ... Guds folk i noen 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 ordi-
nanser og prinsipper som når de blir undervist og praktisert, må
utføres på et sted eller i et hus som er bygget for dette formål.

... Ordinanser innstiftet i himlene før denne jords grunnvoll
ble lagt – med prestedømmet og for menneskenes frelse – kan
hverken endres eller forandres. Alle må frelses etter de samme
prinsipper.

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 ordinan-
ser og begavelser, for tvetting og salving osv. En av ordinansene
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Cardston Alberta tempel. I hellige templer åpenbarer Herren

til sitt folk «herlighetene i sitt rike» og «frelsens vei».

i Herrens hus er dåp for de døde. Gud fastsatte før denne jords
grunnvoll ble lagt at denne ordinans skulle forrettes i en font
som var beredt til dette formål i Herrens hus...

Læren om dåp for de døde fremgår tydelig av Det nye testa-
mente... Det var derfor Jesus sa til jødene: “Hvor ofte jeg ville
samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under
vingene. Men dere ville ikke.” [Matteus 23:37] – slik at de kunne
utføre ordinansen dåp for de døde så vel som andre av preste-
dømmets ordinanser, motta åpenbaringer fra himmelen og bli
fullkommengjort i de ting som hører Guds rike til – men de ville
ikke. Slik var det også på pinsedagen, for ved denne anledning
ble disse velsignelser utøst over disiplene. Gud bestemte at han
ville frelse de døde, og han ville gjøre det ved å samle sitt folk...

Hvorfor samle folket sammen på dette stedet? Av samme grunn
som Jesus ønsket å samle jødene – så de kunne motta de ordi-
nanser, velsignelser og den herlighet som Gud har i vente for sine
hellige. Jeg vil nå spørre denne forsamlingen og alle de hellige
om dere nå vil bygge dette huset og motta de ordinanser og vel-
signelser som Herren har i vente for dere, eller vil dere ikke bygge
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dette huset for Herren og la ham gå forbi og gi disse velsignelsene
til et annet folk?»13

«Så snart [Nauvoo] tempel og døpefonten er ferdige, regner vi
med at Israels eldster skal motta sine tvettinger og salvelser og
gjennomgå de siste og enda viktigere ordinansene, som er helt
nødvendige for å arve celestiale troner. Men det må finnes et hel-
lig sted hvor disse ordinansene kan utføres. Da dette templets
grunnvoll ble lagt, ble det utstedt en forordning i så henseende,
og inntil arbeidet er fullført, er det truffet foranstaltninger slik at
man kan motta sin begavelse, bli konger og prester for den aller
høyeste Gud ... Alt dette må imidlertid foregå på et sted som er
bygget spesielt med dette for øye og, for at menneskene kan bli
døpt for sine døde...

Herren har en etablert lov i dette spørsmålet: Det må være et
spesielt sted hvor vi frelser våre døde. Jeg tror avgjort at det vil
finnes et slikt sted, og følgelig kan de menneskene som ønsker å
frelse sine døde, komme og ha med seg sine familier, utføre sitt
arbeide ved å bli døpt og utføre de andre ordinansene for sine
døde.»14

«Ofte hører man følgende spørsmål: “Kan vi ikke bli frelst uten
å gjennomgå alle disse ordinanser osv.?” Til det vil jeg si: Nei, vi
kan ikke oppnå en fylde av frelse. Jesus sa: “I min Fars hus er det
mange rom... Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.” [Se
Johannes 14:2.] Hus skulle her oversettes med rike. Enhver som
blir opphøyet til det høyeste sted, må følge en celestial lov, og
hele loven også.»15

«Hvis en mann får en fylde av Guds prestedømme, må dette
skje på samme måte som Jesus Kristus fikk det, og han fikk det
ved å holde alle budene og ved å være lydig mot alle ordinanser
i Herrens hus...

Alle mennesker som blir Guds arvinger og Jesu Kristi medar-
vinger, vil måtte motta fylden av ordinansene i hans rike, og de
som ikke vil motta alle ordinansene, vil miste fylden av denne
herligheten.»16

«Selv om vi kunne lese og forstå alt som er blitt skrevet helt fra
Adams tider om menneskets forhold til Gud og engler i fremti-
den, ville vi likevel vite svært lite om det. Å lese hva andre har
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opplevd eller hvilke åpenbaringer som er gitt til dem, kan aldri
gi oss noen inngående forståelse av vår tilstand og av vårt sanne
forhold til Gud. Kunnskap om disse tingene kan bare fås ved
erfaring gjennom Guds ordinanser, som er innstiftet i dette øye-
med. Dersom dere kunne stirre inn i himmelen i fem minutter,
ville dere vite mer enn om dere leste alt som er blitt skrevet om
dette emnet... Jeg forsikrer de hellige om at sannheten ... kan
kjennes og vil bli kjent gjennom Guds åpenbaringer i hans ordi-
nanser og som svar på bønn.»17

«Ordenen i Guds hus har vært, og vil for alltid være, den
samme, selv når Kristus kommer. Etter at de tusen årene er
omme, vil den fremdeles være den samme, og vi skal endelig gå
inn i Guds celestiale rike og nyte det for evig og alltid.»18

Templet er et hellig sted hvor vi mottar de 
største velsignelser Gud har til sine barn.

Som en del av innvielsesbønnen for Kirtland tempel, som ble

gitt til profeten Joseph Smith ved åpenbaring og senere nedteg-

net i Lære og pakter 109, ba profeten: «Og nå, hellige Fader, vi
ber deg om [at] ... din herlighet kan hvile over ditt folk og over
dette ditt hus som vi nå innvier til deg, så det kan bli helliggjort
og innviet til å være hellig og at ditt hellige nærvær alltid må være
tilstede i dette hus, og for at alle mennesker som går over ter-
skelen i Herrens hus, kan føle din kraft og føle seg tvunget til å
erkjenne at du har helliggjort det, og at det er ditt hus og din hel-
lighets sted.

Og måtte du gi, hellige Fader, at alle som skal tilbe i dette hus,
kan lære visdoms ord fra de beste bøker, og at de kan søke lær-
dom ved studium og også ved tro, som du har sagt, og at de kan
vokse opp i deg og motta en fylde av Den Hellige Ånd og bli orga-
nisert i henhold til dine lover og bli forberedt til å motta alt som
er nødvendig, og at dette hus kan være et bønnens hus, et fastens
hus, et troens hus, et herlighetens og et Guds hus, ja, ditt hus...

Og vi ber deg, hellige Fader, at dine tjenere kan gå ut av dette
hus væpnet med din kraft, og at ditt navn kan være hos dem og
din herlighet være rundt om dem og dine engler våke over dem,
og fra dette sted kan de i sannhet bære frem et overmåte stort og
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herlig budskap til jordens ender, så de kan vite at dette er ditt
verk, og at du har rakt ut din hånd for å oppfylle det du har talt
ved dine profeters munn om de siste dager.

Vi ber deg, hellige Fader, at du vil grunnfeste det folk som skal
tilbe og har en hederlig anseelse og plass i dette ditt hus i alle
generasjoner og i all evighet, at intet våpen som blir laget mot
dem, skal ha fremgang, at den som graver en grav for dem, skal
falle i den selv, at intet ugudelig forbund skal ha makt til å opp-
stå og få overhånd over ditt folk som ditt navn skal hvile over i
dette hus.»19

Forslag til studium og undervisning

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

• Gjennomgå de siste to avsnittene på s. 408. På hvilke måter kan
tempelarbeid «bringe [oss] ut av mørke og inn i underfullt lys»?
Hva tror du det vil si å være «åndeligsinnet»? Hvorfor må vi
være «åndeligsinnet» for å motta det lyset som er tilgjengelig
for oss i templet?

• Da de hellige i Nauvoo arbeidet med å bygge et tempel, fortalte
profeten Joseph Smith dem: «Vi trenger templet mer enn noe
annet» (s. 410). Gjennomgå s. 407-10 på utkikk etter grunner
til at denne uttalelsen er sann. På hvilke måter er profetens
uttalelse sann i ditt liv?

• Studer Joseph Smiths læresetninger om befalingen om å
bygge templer (s. 409-10). Hvorfor tror du Kirken ikke ville bli
«fullstendig organisert» uten templer og tempelordinanser?
Hva kan vi gjøre i dag for å «fremskynde arbeidet i templet»?
Hvorfor må vi «veie viktigheten» av tempelarbeid?

• Gjennomgå profetens læresetninger om de hellige tempelor-
dinansene og hva vi lærer av dem (s. 410-13). Hvilke av disse
læresetningene er spesielt nyttige for deg og din forståelse av
viktigheten av tempelordinansene?

• Les det siste avsnittet på s. 412. Hvis du har mottatt tempel-
ordinanser, kan du reflektere over hvordan dine erfaringer har
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lært deg om din «tilstand og [ditt] sanne forhold til Gud». Hvis
du aldri har vært i templet eller ikke har vært der på en god
stund, tenk over hvordan du kan forberede deg til å komme
til templet.

• Hva er noen velsignelser vi kan motta når vi er i templet? (Du
finner noen eksempler på s. 413-14.) Hva kan du, ut fra det du
har lest i dette kapitlet, gjøre for å gjøre din deltakelse i tem-
plet mer meningsfylt?

Aktuelle skriftsteder: Salmene 24:3-5; Jesaja 2:2-3; L&p 124:25-28,
39-41
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12. History of the Church, 6:230; fra
Joseph Smiths dagbok, 4. mars 1844,
Nauvoo, Illinois.

13. History of the Churc, 5:423-25, 427;
avsnittindeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 11. juni 1843,
i Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff og Willard Richards; se
også tillegget, s. 562, punkt 3.

14. History of the Church, 6:319; fra en
tale holdt av Joseph Smith 8. april
1844, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff, Willard Richards,
Thomas Bullock og William Clayton;
se også tillegget, s. 562, punkt 3.

15. History of the Church, 6:184; tegn-
setning modernisert; fra en tale
holdt av Joseph Smith 21. jan. 1844,
i Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff.
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16. History of the Church, 5:424; rett-
skrivning modernisert; fra en tale
holdt av Joseph Smith 11. juli 1843,
i Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff og Willard Richards; se
også tillegget, s. 562, punkt 3.

17. History of the Church, 6:50-51;
avsnittinndeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 9. okt. 1843,
i Nauvoo, Illinois; referert av Willard
Richards og Times and Seasons,

15. sept. 1843, s. 331; dette numme-
ret av Times and Seasons kom ut
senere enn normalt.

18. History of the Church, 2:309; fra en
tale holdt av Joseph Smith 12. nov.
1835, i Kirtland, Ohio; referert av
Warren Parrish.

19. Lære og pakter 109:10, 12-16, 22-26;
bønn holdt av Joseph Smith 27. mars
1836, under innvielsen av templet i
Kirtland, Ohio.
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Nestekjærlighet,
Kristi rene kjærlighet

«Kjærligheten er et av de mest typiske trekk
ved Guddommen og skulle også komme til uttrykk
hos dem som trakter etter å være Guds sønner.»

Fra Joseph Smiths liv

Ien åpenbaring gitt gjennom Joseph Smith i 1841 utpekte Herren
staven i Nauvoo, Illinois, som en «hjørnesten i Sion og som skal
utsmykkes så den ligner et slott» (L&p 124:2). Under profetens
ledelse ble Nauvoo et blomstrende senter for handel, utdannelse
og kunst og håndverk. Mange arbeidet på sine gårder, mens de
som hadde 4 mål jord i byen, dyrket frukt og grønnsaker i sine
hager. Sagbruk, teglverk, trykkerier, møller og bakerier dukket opp
i byen, så vel som verksteder for snekkere, keramikere, tinnsmeder,
gullsmeder, grovsmeder og møbelsnekkere. I Nauvoo kunne de
hellige nyte teaterforestillinger, ball og konserter. Hundrevis av ele-
ver ble innskrevet på skoler i hele området, og det ble lagt planer
for et universitet.

Ettersom Nauvoo vokste raskt, produserte en rekke teglverk
de røde teglstenene som ga bygningene i Nauvoo sitt særpre-
gede utseende. En av disse bygningene var profetens røde tegl-
stensbutikk. Butikken ble bygget både som kontor for profeten
og Det første presidentskap, og for å hjelpe profeten å forsørge
sin familie. En hendelse som fant sted i den røde teglstensbutik-
ken, viser den nestekjærligheten som gjorde profeten så avholdt.

James Leach var en engelskmann som hadde kommet til
Nauvoo sammen med sin konvertittsøster og hennes mann, Agnes
og Henry Nightingale. Etter å ha søkt arbeid uten hell, bestemte
James og Henry seg for å spørre profeten om hjelp. James fortalte:
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Den gjenoppbyggede røde teglstensbutikken i Nauvoo. Denne bygningen

fungerte som kontor for profeten Joseph Smith og som butikk for å hjelpe ham å

forsørge sin familie. Mange kirkemøter og sosiale aktiviteter ble holdt i butikken.
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«Vi ... fant [profeten] i en liten butikk hvor han solgte noen
varer til en dame. Dette var første gang jeg hadde fått anledning til
å være nær ham og se ordentlig på ham. Jeg følte at han hadde en
spesiell ånd med seg. Han var annerledes enn alle jeg noensinne
hadde møtt, og jeg sa til meg selv at han virkelig er Den høyestes
profet.

Ettersom jeg ikke var medlem av Kirken, ville jeg at Henry skulle
be ham om arbeid. Det gjorde han imidlertid ikke, så jeg måtte.
Jeg sa: “Herr Smith, har du noe arbeid å gi oss så vi kan skaffe oss
fødemidler?” Han så på oss med et muntert blikk, og på den venn-
ligste måten som tenkes kan, sa han: “Hva kan dere gjøre da, gut-
ter?” Vi fortalte ham hva vi hadde arbeidet med før vi forlot vårt
fedreland.

Han sa: “Kan dere grave en grøft?” Jeg svarte at vi skulle gjøre
så godt vi kunne. “Bra, gutter,” og idet han tok med seg et mål-
bånd, sa han: “Bli med meg.”

Han tok oss med et lite stykke fra butikken, ba meg holde
ringen og dro ut hele målbåndet og merket opp en linje vi kunne
jobbe etter. “Gutter,” sa han, “kan dere grave en grøft som er en
meter bred og 3/4 meter dyp langs denne linjen?”

Vi sa vi skulle gjøre vårt beste, og så gikk han. Vi satte i gang, og
da vi var ferdige, gikk jeg og sa ifra til ham. Han kom og så på den
og sa: “Gutter, jeg kunne ikke ha gjort det bedre selv. Bli med meg.”

Han førte oss tilbake til butikken og ba oss velge oss ut den
beste skinken eller det beste stykke svinekjøtt. Ettersom vi var gan-
ske blyge, sa jeg at vi heller ville at han skulle gi oss litt. Dermed
tok han to av de største og beste kjøttstykkene og en sekk mel til
hver av oss, og spurte om det var tilstrekkelig. Vi sa vi gjerne ville
utføre mer arbeide for det, men han sa: “Hvis dere er fornøyd, er
jeg det også.”

Vi takket ham hjertelig, og på hjemveien frydet vi oss over vår
Guds profets godhet.»

James Leach ble døpt samme år og skrev at han «ofte hadde pri-
vilegiet å se [profetens] edle ansikt opplyst av Guds ånd og kraft»1.
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Joseph Smiths læresetninger

En person som er fylt med Guds kjærlighet,
ønsker å velsigne andre.

«Kjærligheten er et av de mest typiske trekk ved Guddommen
og skulle også komme til uttrykk hos dem som trakter etter å være
Guds sønner. Et menneske som er fylt med Guds kjærlighet, er
ikke tilfreds med bare å velsigne sin familie, men reiser omkring
i hele verden, ivrig oppsatt på å velsigne hele menneskeheten.»2

Lucy Meserve Smith skrev følgende: «[Joseph Smith] sa: “Brødre
og søstre, elsk hverandre. Elsk hverandre, og vær barmhjertige
mot deres fiender.” Han gjentok disse ordene svært høyt og etter-
trykkelig, og med et høyt amen.»3

I juli 1839 talte profeten til en gruppe av Kirkens ledere: «Jeg
talte så til dem og ga dem mange instruksjoner... Jeg kom inn på
mange emner av betydning og verdi for alle som ønsker å van-
dre i ydmykhet for Herren, og jeg lærte dem spesielt å utvise nes-
tekjærlighet, visdom og medfølelse, med kjærlighet til hverandre
i alle ting og under alle omstendigheter.»4

Vi er spesielt forpliktet til å vise kjærlighet
og omsorg for de trengende.

«Det er en plikt som enhver hellig skulle yte sine brødre med
glede – å alltid elske dem og alltid stå dem bi. For å bli rettfer-
diggjort for Gud må vi elske hverandre, vi må overvinne ond-
skap, vi må besøke de faderløse og enkene i deres trengsler, og
vi må holde oss selv uplettet av verden, for slike dyder har sitt
utspring i den rene religions store kilde [se Jakobs brev 1:27].»5

«[Et medlem av Kirken skal] mette den sultne, kle den nakne,
sørge for enken, tørke den foreldreløses tårer, trøste den sør-
gende, enten det er i denne kirken, i en annen eller ingen kirke
i det hele tatt, hvor enn han finner dem.»6

«De rike kan ikke bli frelst uten nestekjærlighet, uten å gi mat
til de fattige når og på den måten Gud krever.»7

«Tenk på de plagede, og prøv å lette deres lidelser. La deres
brød mette de sultne og deres klær dekke de nakne. La deres
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storsinnethet tørke den foreldreløses tårer og trøste den utrøs-
telige enken. La deres bønner, nærvær og godhet lindre de nød-
lidendes smerter og deres storsinnethet bidra til deres nødven-
digheter. Gjør godt mot alle mennesker, særlig mot troens hus,
så dere kan finnes uskyldige og ulastelige, uklanderlige sønner
av Gud. Hold Guds bud – alle som han har gitt, som han gir eller
som han vil gi, og en glorie av herlighet vil skinne på deres vei,
de fattige vil reise seg og prise dere lykkelige, og dere vil bli
hedret og respektert av alle gode mennesker. Deres vei vil være
de rettferdiges vei, som blir klarere og klarere til det er høylys
dag [se Ordspråkene 4:18].»8

«Den hellige ånd … som skal utøses til alle tider over deres
hoder så lenge dere befatter dere med de rettferdige prinsipper
som er i overensstemmelse med Guds tanker, er kjærlige mot
hverandre slik det sømmer seg, og fremfor alt ikke glemmer å
minnes dem som er i trelldom, som har det tungt, og som
gjennomgår mange lidelser for deres skyld. Og hvis det er noen
iblant dere som føler trang til å opphøye seg selv og trakter etter
egen rikdom, mens deres brødre stønner under fattigdom og er
utsatt for store prøvelser og fristelser, kan de ikke nyte godt av
Den hellige ånds mellomkomst som går i forbønn for oss dag og
natt med usigelige sukk [se Romerne 8:26].

Vi skulle alltid passe nøye på så et slikt hovmod ikke får plass
i våre hjerter, men holde oss til de uanselige og med all langmo-
dighet bære de svakes skrøpeligheter.»9

Nestekjærligheten er langmodig, barmhjertig og vennlig.

Eliza R. Snow refererte fra en tale holdt av profeten: «Deretter
fortsatte han og leste fra det 13. kapittel [i 1. Korinterbrev]: “Om
jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjær-
lighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.” Han
ba oss om ikke å være tilbakeholdne med hensyn til vår nestes dyd,
men å være på vakt mot selvgodhet og være tilbakeholdne når vi
vurderer våre egne dyder. Tro ikke at dere selv er mer rettferdige
enn andre, for dere må utvide sjelen overfor hverandre hvis dere
vil gjøre som Jesus og bære deres medmennesker til Abrahams
skjød. Han sa han hadde vist langmodighet, overbærenhet og
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tålmodighet med Kirken og også med sine fiender, og at vi måtte
bære over med hverandres feilgrep slik tålmodige foreldre bærer
over med sine barns svakheter.

... Når dere vokser i uskyld og dyd, når dere vokser i godhet,
da utvid deres hjerter til å omfatte andre – dere må være tålmo-
dige og bære over med menneskenes feil og mangler. Hvor dyre-
bar er ikke menneskets sjel! …

Misunn ikke synderne deres stas og ytre prakt, for de befinner
seg i en ulykkelig tilstand, men ha barmhjertighet med dem så
langt dere kan, for om en kort stund vil Gud tilintetgjøre dem,
hvis de ikke omvender seg og vender seg til ham.»10

«Kloke menn skulle ha tilstrekkelig forståelse til å overvinne
menn med godhet. “Mildt svar demper harme,” sier den kloke
mann [Ordspråkene 15:1], og det vil i stor grad gagne de siste-
dagers-hellige å vise Guds kjærlighet, ved nå å vise dem vennlighet
som i et ubetenksomt øyeblikk måtte ha gjort noe galt, for Jesus
sa virkelig at vi skulle be for våre fiender [se Matteus 5:44].»11

«Jeg vil ikke dvele ved deres feil, og dere skal heller ikke dvele
ved mine. Nestekjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder
[se 1. Peter 4:8], og jeg har ofte dekket over alle de feil dere har
begått, men det beste er å ikke ha noen feil i det hele tatt. Vi skulle
fremelske en ydmyk, stillferdig og fredelig ånd.»12

Eliza R. Snow refererte fra en annen tale holdt av profeten:

«Når mennesker viser meg den minste vennlighet og kjærlighet,
hvilken makt har ikke dette over mitt sinn, mens den motsatte
holdning har en tendens til å fremkalle alle bitre følelser og
gjøre menneskesinnet nedstemt.

En av de tingene som tyder på at menneskene ikke kjenner gud-
dommelighetens prinsipper, er redusert hengivenhet og mang-
lende nestekjærlighet i verden. Guddommelighetens makt og her-
lighet bygger på det omfattende prinsipp å utbre nestekjærlighetens
kappe. Gud betrakter ikke synd med ettergivenhet, men når men-
neskene har syndet, må det vises ettergivelse for dem... Desto nær-
mere vi kommer vår himmelske Fader, desto mer tilbøyelige er vi til
å betrakte forkomne sjeler med medlidenhet. Vi synes at vi gjerne
skulle bære dem på våre skuldre og kaste deres synder bak vår
rygg...
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Hvor ofte har ikke kloke menn og kvinner forsøkt å diktere
bror Joseph ved å si: “Om jeg bare hadde vært bror Joseph, ville
jeg ha gjort det og det,” men hvis de hadde vært i bror Josephs
sko, da ville de oppdage at hverken menn eller kvinner kan
tvinges inn i Guds rike, men må behandles med langmodighet,
og til sist skal vi frelse dem. Måten å holde alle de hellige sammen
og arbeidet i gang på, er å vente i all langmodighet inntil Gud hol-
der dom over slike personer. Ingen skulle ha tillatelse til å synde,
men barmhjertighet og irettesettelse skulle gå hånd i hånd.»13

Vi viser nestekjærlighet gjennom enkle handlinger
i en ånd av tjeneste og vennlighet.

«Jeg er deres tjener, og det er kun gjennom Den hellige ånd
jeg kan hjelpe dere... Vi foregir ikke å være noe annet enn deres
ydmyke tjenere, villige til å bruke oss selv og bli brukt i deres tje-
neste.»14

Edwin Holden fortalte: «I 1838 lekte Joseph og noen av de
unge mennene forskjellige utendørsleker, blant annet et ballspill.
Etter hvert begynte de å bli slitne. Han så det og kalte dem sam-
men og sa: “La oss bygge en tømmerhytte.” Avsted dro Joseph og
de unge mennene for å bygge en tømmerhytte til en enke. Slik
var Joseph. Han hjalp alltid med hva enn han kunne.»15

Lucy Mack Smith, profeten Joseph Smiths mor, sa følgende om

da de hellige begynte å bosette seg i Commerce, Illinois, senere

kalt Nauvoo: «Etter hvert som tiden gikk, begynte brødrene som
hadde bosatt seg her, å føle virkningene av sine vanskeligheter,
som, kombinert med det usunne klimaet, gjorde dem syke av
malaria og kolera i den grad at det i noen familier ikke fantes en
eneste person som var i stand til å gi en annen kaldt vann å drikke
eller engang ta vare på seg selv. Mesteparten av Hyrums familie
var syke. Min yngste datter, Lucy, var også svært syk, og det var
faktisk bare noen få av innbyggerne på stedet som var friske.

Joseph og Emma tok de syke inn til seg i sitt hjem og tok seg
av dem der. De fortsatte å ta imot dem så fort de ble syke, helt til
huset deres, som besto av fire rom, var så overfylt at de måtte
sette opp et telt ute på gårdsplassen til den delen av familien som
fremdeles ikke var sengeliggende. Joseph og Emma viet hele sin
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«Avsted dro Joseph og de unge mennene for å bygge en tømmerhytte til

en enke. Slik var Joseph. Han hjalp alltid med hva enn han kunne.»

tid og oppmerksomhet til å ta seg av de syke gjennom denne van-
skelige tiden.»16

John L. Smith, profetens fetter, fortalte om følgende hendelse

som fant sted i denne perioden: «Profeten Joseph og fetter
Hyrum, hans bror, kom på besøk til oss. Vi var alle syke, men
mor hadde feber og malaria, og far var uklar mesteparten av
tiden. Joseph tok av seg skoene da han så vår fortvilede tilstand
og satte dem på fars føtter, ettersom han var barbent, og red selv
hjem uten. Han sørget for at far fikk komme hjem til ham, red-
det hans liv og sørget for mange bekvemmeligheter til oss slik at
vi kom oss.»17

Elizabeth Ann Whitney fortalte: «Tidlig om våren 1840 dro vi
til Commerce, som den øvre delen av byen Nauvoo fortsatt ble
kalt. Vi leide et hus av Hiram Kimball... Her lå vi alle syke med
malaria, forkjølelse og feber, og det var så vidt vi klarte å krabbe
rundt for å hjelpe hverandre. Under disse vanskelige omstendig-
hetene ble mitt niende barn født. Da Joseph besøkte oss og så
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I en periode med mye sykdom i Commerce, Illinois, 

tok Joseph og Emma de syke hjem til seg og pleiet dem der.

våre endrede omstendigheter, inviterte han oss straks hjem til
seg. Vi følte at klimaet, vannet og forsakelsene ikke var til å leve
med så mye lenger. Derfor benyttet vi oss av dette tilbudet, og
dro for å bo i en liten hytte utenfor profeten Josephs hjem. Vi
begynte snart å gjenvinne vår helse, og barna ble mer lik seg selv.
Min mann var ansatt i en butikk Joseph hadde bygget og utstyrt
med varer som folket virkelig trengte.

En dag da jeg kom ut fra huset og ut på gårdsplassen, kom en
profeti Joseph Smith hadde uttalt til meg mens han bodde i vårt
hus i Kirtland, til mitt sinn som et elektrisk støt. Profetien var at
det samme vi hadde gjort for ham, ved å åpne våre dører for ham
og hans familie da han ikke hadde noe hjem, skulle også han i
fremtiden gjøre for oss og ta imot oss i sitt hjem.»18

Mosiah L. Hancock fortalte om følgende hendelse som fant

sted i Nauvoo da han var ung: «Denne sommeren [1841] spilte
jeg for første gang ball med profeten. Vi byttet på å slå og løpe
etter ballen, og da vi var ferdige, sa profeten: “Brødre, spenn for
hestene,” hvilket vi gjorde, og så kjørte vi alle ut i skogen. Jeg sto
foran på setet og kjørte vår vogn trukket av én hest, mens bror
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Joseph og far satt bak i vognen. Det var 39 vogner i gruppen, og
vi sanket ved til vognene var fulle. Da vognen vår var full, utfor-
dret Joseph alle til drakamp, og han dro dem opp en etter en,
alle som ønsket å konkurrere med ham.

Etterpå sendte profeten vognene til forskjellige medlemmer
som trengte hjelp, og han ba dem hogge opp veden for dem som
trengte det. Alle elsket å gjøre det profeten sa, og selv om vi var
svært syke og døden var overalt rundt oss, smilte folk og prøvde
å muntre alle opp.»19

5. januar 1842 skrev profeten følgende i et brev til Edward

Hunter, som senere ble presiderende biskop: «Vårt utvalg [i den
røde teglstensbutikken] er ganske godt – meget godt, tatt i
betraktning de forskjellige innkjøpene som forskjellige personer
har foretatt til forskjellige tider og under omstendigheter som har
styrt deres valg i en viss grad. Men jeg er glad for at vi har kunnet
gjøre det så godt som vi har, for mange fattige brødre og søstre
vil glede seg over de bekvemmelighetene som nå er innenfor
deres rekkevidde.

Butikken har vært overfylt, og jeg har stått bak disken hele
dagen og levert ut varer like godt som en hvilken som helst
ekspeditør, for å gjøre dem en tjeneste som måtte unnvære sin
vanlige jule- og nyttårsmiddag på grunn av mangel på litt sukker,
melasse og rosiner osv. Men det er også noe jeg selv finner til-
fredsstillende, for jeg elsker å hjelpe de hellige og være en tjener
for alle, i håp om at jeg må bli opphøyet i Herrens beleilige tid.»20

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Grunn på dine følelser for profeten Joseph Smith mens du
gjennomgår beretningene på side 419-21 og side 424-26. Hva
forteller disse beretningene om ham? På hvilke måter tror du
hans handlinger påvirket menneskene rundt ham? På hvilke
måter har ditt liv blitt påvirket av andres omtanke?
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• Gjennomgå de første tre avsnittene på side 424. Hvorfor tror
du en person som er fylt av Guds kjærlighet ønsker å velsigne
alle mennesker? Hvordan kan våre kjærlige og vennlige hand-
linger bidra til å velsigne alle mennesker?

• Hva er noen av våre plikter når det gjelder å hjelpe de treng-
ende? (Du finner noen eksempler på side 424-25.) Hvilken
sammenheng har disse pliktene med menneskenes timelige
behov? Hvilken sammenheng har de med åndelige behov?
Hvilke eksempler har du sett på mennesker som hjelper de
trengende?

• Les avsnittet som begynner nederst på side 421. Hva kan vi
gjøre for i større grad å sette pris på andres gode egenskaper?
Hvorfor tror du vi skulle «være på vakt mot selvgodhet og være
tilbakeholdne når vi vurderer våre egne dyder»?

• Profeten Joseph uttrykte sin bekymring for «redusert hengiven-
het … i verden» (side 422). Som motvekt til dette sa han at vi
skulle «utvide sjelen overfor hverandre» og «utvide [våre] hjerter
til å omfatte andre» (side 421-22). Hva tror du det vil si å utvide
vår sjel overfor hverandre?

• Les det femte hele avsnittet på side 422. På hvilke måter kan vi
anvende denne læresetningen i vår omgang med vår familie?

Aktuelle skriftsteder: 1. Korinterbrev 13:1-13; Mosiah 4:14-16,
26-27; Ether 12:33-34; Moroni 7:45-48; L&p 121:45-46

Noter

1. James Leach, i «Recollections of the
Prophet Joseph Smith», Juvenile
Instructor, 1. mars 1892, s. 152-53;
tegnsetting modernisert; avsnittinn-
deling endret.

2. History of the Church, 4:227; fra
et brev fra Joseph Smith til De tolv,
15. des. 1840, Nauvoo, Illinois, utgitt
i Times and Seasons, 1. jan. 1841,
s. 258; dette brevet er feilaktig datert
19. okt. 1840 i History of the Church.

3. Lucy Meserve Smith, i «Recol-
lections of the Prophet Joseph
Smith», Juvenile Instructor, 1.
aug. 1892, s. 471.

4. History of the Church, 3:383; fra
Joseph Smiths dagbok, 2. juli 1839,
Montrose, Iowa.

5. History of the Church, 2:229, fot-
note; fra «To the Saints Scattered
Abroad», Messenger and Advocate,
juni 1835, s. 137.

6. Redaktørens svar på et brev fra
Richard Savary, Times and Seasons,
15. mars 1842, s. 732; Joseph Smith
var tidsskriftets redaktør.

7. History of the Church, 4:608; fra en
tale holdt av Joseph Smith 1. mai
1842, i Nauvoo, Illinois; referert
av Willard Richards.

8. «To the Saints of God», en lederartik-
kel i Times and Seasons, 15. okt.
1842, s. 952; Joseph Smith var tids-
skriftets redaktør.



K A P I T T E L  3 7

428
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Wentworth-brevet

Wentworth-brevet er profeten Joseph Smiths
redegjørelse for «de siste-dagers-helliges opprinnelse,

fremgang, forfølgelse og tro», inkludert uttalelsene
som nå er kjent som Trosartiklene.

Fra Joseph Smiths liv

I tillegg til å være Kirkens president hadde Joseph Smith mange
andre ansvarsoppgaver i Nauvoo. I mai 1842 ble han Nauvoos
borgermester, hvilket også innebar at han var hoveddommer i
Nauvoos byrett. Han var generalløytnant og øverstkommande-
rende i Nauvoo-legionen. I februar 1842 påtok han seg dessuten
rollen som redaktør i Times and Seasons, et kirketidsskrift som
kom ut to ganger i måneden. Times and Seasons ga Kirkens
ledere en måte å kommunisere med de hellige på, publisere
åpenbaringer og viktige taler og formidle nyheter om Kirken.
John Taylor et medlem av De tolvs quorum, ble utnevnt til å ta seg
av mange oppgaver i forbindelse med publikasjonen under pro-
fetens ledelse.

I det første nummeret som ble utgitt mens han var redaktør,
skrev profeten at tidsskriftet skulle trykke artikler om «de viktige
begivenhetene som daglig finner sted rundt oss, den raske spred-
ningen av sannheten, de mange brevene vi daglig mottar fra eld-
stene som er ute, både her i landet, i England, på det europeiske
fastland og i andre deler av verden; nasjonenes uroligheter, De
tolvs brev og læresetninger og de åpenbaringene vi mottar fra
Den aller høyeste.»1

Mens profeten var redaktør, publiserte Times and Seasons

dokumenter av stor betydning. Teksten i Abrahams bok og to av
faksimilene ble publisert i mars 1842, og den tredje faksimilen
ble publisert i mai. I mars begynte også profeten å publisere
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«På forespørsel fra John Wentworth ... har jeg skrevet følgende oversikt 

over de siste-dagers-helliges opprinnelse, fremgang, forfølgelse og tro, 

som jeg har den ære, ved Gud, å være grunnlegger av.»
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«Joseph Smiths historie», beretningen som senere skulle bli
History of the Church.

I det nummeret av Times and Seasons som kom ut 1. mars
1842, publiserte profeten det som har blitt kjent som
Wentworth-brevet. Idet han begrunnet dette dokumentet, for-
klarte profeten: «Etter forespørsel fra John Wentworth, redaktør
og eier av Chicago Democrat, har jeg skrevet følgende oversikt
over de siste-dagers-helliges opprinnelse, fremgang, forfølgelse
og tro, som jeg har den ære, ved Gud, å være grunnlegger av.
Herr Wentworth sier han ønsker å gi dette dokumentet til herr
[George] Barstow, en venn av ham som skriver New
Hampshires historie. Ettersom Barstow har gått frem på riktig
vis for å skaffe til veie korrekt informasjon, er det eneste jeg vil
be ham om at han trykker hele beretningen, uten å pynte på
den eller fordreie den.»2

George Barstow tok imidlertid ikke med profetens beretning
i sin historie, fordi han bestemte seg for bare å dekke begiven-
hetene frem til 1819 i boken sin.3 Wentworth-brevet er likevel
av enorm verdi for siste-dagers-hellige. Det er en original beret-
ning hvor Joseph Smith bærer vitnesbyrd om sitt hellige kall fra
Gud, sine syner, sin tjenestegjerning og sine læresetninger. Det
forteller om Kirkens opprinnelse og vekst og de helliges for-
følgelser. Det inneholder en profetisk erklæring om Kirkens
fremtidige fremgang på jorden under den store Jehovas beskyt-
tende hånd. Det inneholder også flere viktige detaljer som ikke
finnes noe annet sted i profetens læresetninger, som for
eksempel en beskrivelse av gullplatene og et sammendrag av
innholdet i Mormons bok. Det er også betydningsfullt at det er
første gang Joseph Smith selv publiserte en beretning om sitt
første syn.

Det avsluttes med de 13 erklæringene av Kirkens lære som nå
kalles Trosartiklene, og det står som et mektig vitnesbyrd om
profeten Joseph Smiths guddommelige kall.
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Joseph Smiths læresetninger

Gud Faderen og Jesus Kristus viste seg for 
Joseph Smith som svar på hans bønn.

«Jeg ble født 23. desember i det Herrens år 1805 i byen
Sharon, Windsor county, i delstaten Vermont. Da [jeg var] ti år
gammel, flyttet mine foreldre til Palmyra, New York, hvor vi
bodde i omtrent fire år. Derfra flyttet vi til byen Manchester. Min
far var gårdbruker og lærte meg å drive gårdsbruk og husdyr-
hold. I fjortenårsalderen begynte jeg å tenke over betydningen
av å forberede seg til et liv etter dette. Jeg stilte forskjellige
spørsmål [angående] frelsesplanen, og fant ut at det hersket stor
uenighet i religiøse spørsmål. Hvis jeg gikk til ett samfunn, hen-
viste de meg til én plan, mens et annet samfunn henviste meg til
en annen, og alle henviste til sin egen trosbekjennelse som sum-

mum bonum, (den høyeste grad) av fullkommenhet. Da jeg
tenkte at ikke alle kunne ha rett og at Gud ikke kunne være opp-
hav til så stor forvirring, bestemte jeg meg for å undersøke saken
grundigere, for jeg trodde at hvis Gud hadde en kirke, ville den
ikke være splittet i forskjellige grupper, og heller ikke ville han gi
et samfunn anvisning på én form for gudsdyrkelse og hvordan
de skulle forrette noen ordinanser, samtidig som han underviste
et annet samfunn i stikk motsatte prinsipper.

I tro på Guds ord hadde jeg tillit til den forsikring Jakob gir
når han sier: “Men om noen av dere mangler visdom, da må
han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og
så skal han få den” [Jakobs brev 1:5]. Jeg trakk meg tilbake til
et avsondret sted i et skogholt, og der begynte jeg å påkalle
Herren i bønn. Mens jeg henga meg til inderlig bønn til Gud,
ble mitt sinn ledet bort fra de ting jeg var omgitt av, og jeg ble
innhyllet i et himmelsk syn hvor jeg så to strålende personer
som var nøyaktig lik hverandre i form og trekk, og de var
omgitt av et strålende klart lys som overgikk solens glans ved
høylys dag. De fortalte meg at alle religiøse samfunn trodde på
feilaktige læresetninger, og at ingen av dem var anerkjent av
Gud som hans Kirke og rike – og jeg ble uttrykkelig befalt å
“ikke å slutte meg til noen av dem”, samtidig som jeg mottok
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et løfte om at jeg på et senere tidspunkt ville bli gjort kjent med
det fullstendige evangelium.

Mormons bok ble skrevet på gullplater i oldtiden og
levert til Joseph Smith av et himmelsk sendebud.

Da jeg om aftenen den 21. september i det Herrens år 1823 ba
til Gud og anstrengte meg for å vise tro på de strålende løfter
som er å finne i Skriftene, brøt plutselig et lys inn i rommet. Det
var som dagslyset, bare renere og klarere og mer strålende, det
virket først som om hele huset ble fylt av en fortærende ild, og
dette lyset frembragte et sjokk som hadde innvirkning på hele
legemet. I neste øyeblikk sto en person foran meg, og han var
omgitt av en stråleglans som var enda større enn den jeg allerede
befant meg i. Dette sendebudet sa at han var en Guds engel,
sendt for å overbringe den glade nyheten om at den pakten Gud
inngikk med oldtidens Israel snart skulle bli oppfylt, at det for-
beredende arbeid før Messias’ annet komme snarlig skulle settes
i gang. Tiden var inne til at evangeliet i sin fylde skulle forkynnes
med kraft til alle nasjoner, for at et folk kunne være beredt til
tusenårsriket. Jeg fikk vite at jeg var utvalgt til å være et redskap
i Guds hender til å oppfylle noen av hans hensikter i denne strå-
lende evangelieutdeling.

Jeg fikk også opplysninger om de innbyggere som opprinnelig
bodde i dette landet. Jeg ble vist hvem de var og hvor de kom fra.
Videre fikk jeg en kort oversikt over deres opprinnelse, fremgang,
sivilisasjon, lover, styreformer, deres rettferdighet og ugudelig-
het, samt at Guds velsignelser til slutt ble fratatt dem som et folk.
Jeg fikk også vite hvor noen plater var oppbevart som det var gra-
vert forkortede opptegnelser på av profeter som hadde levd i tid-
ligere tider på dette kontinent. Engelen viste seg for meg tre
ganger i løpet av samme natt og åpenbarte hver gang de samme
ting. Etter å ha mottatt mange besøk av Guds engler som forklarte
det storslagne og strålende ved de begivenheter som skulle finne
sted i de siste dager, overleverte Herrens engel om morgenen
den 22. september i det Herrens år 1827 opptegnelsene i mine
hender.
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«Om morgenen den 22. september i det Herrens år 1827 overleverte

en Herrens engel opptegnelsene i mine hender.»

Disse opptegnelsene var gravert på plater som hadde utseende
av gull, og hver plate var 15 cm bred og 20 cm lang, og ikke fullt
så tykk som vanlig blikk. De var dekket med graveringer av egyp-
tiske skrifttegn og var bundet sammen til ett bind på samme måte
som sidene i en bok, med tre ringer som gikk tvers igjennom alt
sammen. Boken var omtrent 15 cm tykk, og en del av den var for-
seglet. Skrifttegnene i den uforseglede delen var små og vakkert
gravert. I boken fantes det mange ting som viste at den var antikk
i hele sin konstruksjon, og den bar preg av stor dyktighet når det
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gjaldt graveringskunst. Sammen med opptegnelsene lå et merke-
lig redskap som de gamle kalte “urim og tummim”, som besto av
to gjennomsiktige stener i en buet innfatning som var festet til en
brystplate. Ved hjelp av urim og tummim oversatte jeg oppteg-
nelsen ved Guds gave og kraft.

... I denne boken kan vi lese at vår Frelser viste seg på dette kon-
tinent etter sin oppstandelse, at han her etablerte evangeliet i all
dets rikdom, fylde, kraft og velsignelse, at de hadde apostler, pro-
feter, hyrder, lærere og evangelister, den samme orden, det
samme prestedømme, de samme ordinanser, gaver, krefter og vel-
signelser som man hadde på det østlige kontinent, at folket ble
avskåret som følge av sine overtredelser, at de siste av de profeter
som levde blant dem ble befalt å skrive en forkortelse av deres
profetier, historie osv., og deretter skjule disse opptegnelsene i
jorden så de skulle komme frem og sammen med Bibelen oppfylle
Guds hensikter i de siste dager. For dem som ønsker en mer utfør-
lig beretning, kan jeg henvise til Mormons bok, som er å få kjøpt
i Nauvoo, eller fra hvem som helst av våre omreisende eldster.

Ikke før ble nyhetene om denne oppdagelsen kjent, før falske
rykter, uriktige fremstillinger og baktalelser ble spredd med vin-
den, mitt hjem ble stadig omringet av pøbelen og av personer
med onde hensikter. Flere ganger skjøt de etter meg, det var
bare så vidt jeg unnslapp, og ethvert tenkelig påfunn ble brukt
for å ta platene fra meg, men Guds kraft og velsignelser var med
meg, og mange begynte å tro på mitt vitnesbyrd.

Selv om forfølgelsen raser mot Kirken, kan
ingenting stanse sannhetens fremgang.

Den 6. april 1830 ble “Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige”
organisert i byen Fayette, Seneca county i delstaten New York.
Noen ganske få ble kalt og ordinert ved åpenbaringens og pro-
fetiens ånd, og de begynte å forkynne slik de ble påvirket av
Ånden, og selv om de var svake, ble de styrket ved Guds kraft, og
mange ble bragt til omvendelse, ble nedsenket i vann og ble fylt
med Den hellige ånd ved håndspåleggelse. De så syner og pro-
feterte, djevler ble drevet ut, og de syke ble helbredet ved hånds-
påleggelse. Fra da av rullet verket fremover med forbausende
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hastighet, og menigheter ble snart opprettet i delstatene New
York, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois og Missouri. I sist-
nevnte delstat ble en ganske stor bosetning etablert i Jackson
county, hvor mange sluttet seg til Kirken og vi vokste raskt. Vi
kjøpte opp store landområder, og våre gårdsbruk ga rik avkast-
ning. I våre hjem og rundt omkring i nabolaget var det fred og
glede, men vi kunne ikke omgås våre naboer (mange av dem var
lavtstående mennesker som hadde flyktet fra det siviliserte sam-
funn og ut i grenseland for å unnslippe lovens arm) og være med
på deres nattlige utskeielser, deres misligholdelse av sabbaten,
deres hesteveddeløp og gambling. Til å begynne med gjorde de
narr av oss, senere forfulgte de oss, men til slutt ble det organi-
sert en pøbelgjeng som brente ned våre hus, rullet mange av
våre brødre i tjære og fjær og pisket dem. Til slutt, i strid med all
lov, rett og menneskelighet, drev de dem bort fra deres boliger.
Husløse og hjemløse måtte de vandre omkring på den forblåste
prærien inntil barna satte blodspor etter seg. Dette skjedde i
november måned, og i denne ugjestmilde årstid hadde de ikke
annet å dekke seg med enn himmelhvelvingen. Myndighetene
lukket øynene for det som skjedde, og til tross for at vi hadde
skjøte på våre eiendommer og ikke hadde brutt noen lov, fikk vi
ingen erstatning.

Mange syke ble således på en umenneskelig måte drevet fra
sine hjem og måtte tåle all denne mishandlingen og finne seg et
hjem der det var å finne. Resultatet var at mange av dem som ble
fratatt livets bekvemmeligheter og nødvendig hjelp, døde.
Mange barn ble foreldreløse, hustruer [ble] enker, og ektemenn
ble enkemenn. Pøbelen overtok gårdene våre, og mange tusen
kveg, sauer, hester og griser ble tatt. Vårt husgeråd, våre lager-
beholdninger, vår trykkeripresse og skrifttypene ble slått i styk-
ker, tatt eller på annen måte ødelagt.

Mange av våre brødre vendte tilbake til Clay county, hvor de
ble boende i tre år frem til 1836. De var ikke utsatt for direkte
voldshandlinger, men det ble fremsatt trusler om vold.
Sommeren 1836 begynte imidlertid disse truslene å anta en mer
alvorlig karakter, og fra trusler utviklet det seg til offentlige
møter hvor man fattet vedtak og kom med trusler om hevn og
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ødeleggelse. Situasjonen begynte igjen å bli tilspisset. Jackson
county var jo et godt forbilde, for ettersom myndighetene i dette
county ikke foretok seg noe, skrøt [myndighetene i Clay county]
av at det ville de heller ikke gjøre. Etter å ha appellert til myn-
dighetene fant vi ut at det var riktig, og etter store savn og tap av
eiendommer ble vi igjen drevet bort fra våre hjem.

Så slo vi oss ned i countyene Caldwell og Daviess, hvor vi opp-
rettet store og omfattende bosetninger. Vi tenkte at vi ved å slå
oss ned i nye countyer med svært få innbyggere, kunne befri oss
fra undertrykkelse. Men heller ikke her fikk vi lov til å være i fred.
I 1838 ble vi igjen angrepet av pøbelen. Guvernør Boggs
utstedte en utryddelsesordre, og med loven i hånd streifet en
organisert bande rundt omkring i landet, tok fra oss vårt kveg,
våre sauer og griser osv. Mange av vårt folk ble drept med kaldt
blod, våre kvinner ble voldtatt, og med sverd i hånd tvang pøbe-
len oss til å gi skriftlig avkall på våre eiendommer. Etter å ha blitt
utsatt for alle tenkelige ydmykelser – så mange som det var mulig
å dynge ned over oss av en umenneskelig, ugudelig gruppe plyn-
drere – ble 12-15 000 sjeler, menn, kvinner og barn, drevet bort
fra sine hjem og bort fra de eiendommer som var tilskjøtet dem.
Husløse, uten venner og uten hjem, måtte de (midtvinters) van-
dre som landflyktige på jorden eller søke asyl på et mer vennlig-
sinnet sted og blant mindre barbariske mennesker. Mange ble
syke og døde som følge av kulden og strabasene de måtte igjen-
nom. Mange hustruer ble enker, og barn foreldreløse og uten
eksistensmuligheter. Det ville ta meg mer tid enn jeg har fått til-
delt her å beskrive all urettferdigheten, alle overgrepene, mor-
dene, all blodsutgytelsen, alle tyveriene, all elendigheten og all
den sorg som er forårsaket ved delstaten Missouris barbariske,
umenneskelige og lovløse handlinger.

I den forfatning som nettopp er beskrevet, ankom vi i 1839 del-
staten Illinois, hvor vi fant et gjestfritt folk og fikk et godt hjem.
Her var et folk som var villig til å bli styrt etter prinsippene om lov
og menneskelighet. Vi har begynt å bygge en by ved navn
“Nauvoo” i Hancock county. Her er vi et sted mellom seks og åtte
tusen personer, i tillegg til et stort antall rundt omkring i områ-
det og nesten i hvert eneste county i delstaten. Vi har fått skriftlig
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tillatelse til å anlegge en by og opprette en hær, som for tiden tel-
ler 1500 mann. Vi har også fått skriftlig tillatelse til å bygge et uni-
versitet, til å organisere et jordbruksselskap og en fabrikkvirk-
somhet, og ha våre egne lover og ledere, og nyte godt av de
samme privilegier som andre frie og opplyste borgere.

Forfølgelse har ikke stanset utbredelsen av sannheten, men har
bare nørt opp under ilden slik at utbredelsen har foregått i stadig
stigende tempo. Stolte av den sak de har gått inn for, og overbe-
vist om vår uskyld og om sannheten i selve systemet, har vår kir-
kes eldster gått ut under bakvaskelse og skjensel og forkynt evan-
geliet i nær sagt alle unionens delstater. Det har gjennomsyret våre
byer, det er spredt utover våre landsbyer og har ført til at tusener
av våre intelligente, edle og patriotiske borgere er blitt påvirket til
å adlyde guddommelig myndighet og bli styrt av dens hellige sann-
heter. Det har også slått rot i England, Irland, Skottland og Wales,
dit noen få av våre misjonærer ble sendt i 1840, og hvor over fem
tusen samlet seg under sannhetens fane, og en rekke andre slut-
ter seg nå til i alle land.

Våre misjonærer drar ut til forskjellige nasjoner, og i Tyskland,
Palestina, Ny Holland [Australia], Ostindia og andre steder er
sannhetens fane blitt heist. Ingen vanhellig hånd kan hindre dette
verk i å rulle fremover. Forfølgelser kan rase, pøbelen kan slå seg
sammen, hærstyrker gå i stilling og bakvaskelser vanære, men
Guds sannhet vil gå fremad, djervt, edelt og uavhengig inntil den
har gjennomsyret alle kontinenter, gjestet alle himmelstrøk, feiet
over ethvert land og runget i ethvert øre, inntil Guds hensikter er
fullført og den store Jehova skal si at arbeidet er gjort.

Trosartiklene beskriver vår religions grunnleggende
læresetninger og prinsipper.

Vi tror på Gud den evige Fader og på hans Sønn Jesus Kristus
og på Den Hellige Ånd.

Vi tror at menneskene vil bli straffet for sine egne synder og
ikke for Adams overtredelse.

Vi tror at hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi for-
soning, ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser.
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Vi tror at evangeliets første prinsipper og ordinanser er: (1) Tro
på Herren Jesus Kristus. (2) Omvendelse. (3) Dåp ved nedsenk-
ning til syndenes forlatelse. (4) Håndspåleggelse for Den Hellige
Ånds gave.

Vi tror at en mann må kalles av Gud, ved profeti og ved hånds-
påleggelse av dem som har myndighet for å kunne forkynne
evangeliet og forrette dets ordinanser.

Vi tror på den samme organisasjon som fantes i den opp-
rinnelige Kirke, nemlig apostler, profeter, hyrder, lærere, evan-
gelister, etc.

Vi tror på tungemålsgaven, profeti, åpenbaring, syner, helbre-
delse, tydning av tunger etc.

Vi tror at Bibelen er Guds ord, så langt som den er riktig over-
satt. Vi tror også at Mormons bok er Guds ord.

Vi tror på alt som Gud har åpenbart, alt som han nå åpenba-
rer, og vi tror at han fortsatt vil åpenbare mange store og viktige
ting angående Guds rike.

Vi tror på Israels innsamling i bokstavelig forstand og på gjen-
opprettelsen av de ti stammer, at Sion (det nye Jerusalem) vil bli
bygget på dette [det amerikanske] kontinent; at Kristus person-
lig vil regjere på jorden, og at jorden vil bli fornyet og få sin para-
disiske herlighet.

Vi fordrer rett til å dyrke Den Allmektige Gud i overensstem-
melse med vår egen samvittighet, og innrømmer alle mennesker
den samme rett. La dem tilbe hva som helst, hvor som helst og
på hvilken som helst måte de ønsker.

Vi tror at vi må innordne oss under konger, presidenter, fyr-
ster og øvrighetspersoner og at vi må adlyde, hedre og oppholde
lovene.

Vi tror at vi må være ærlige, pålitelige, kyske, kjærlige, dydige,
og at vi må gjøre godt mot alle mennesker. Vi kan i sannhet si at
vi følger Paulus’ formaning, vi tror alt, vi håper alt, vi har tålt
meget, og vi håper å bli i stand til å utholde alt. Vi trakter etter alt
som er dydig, skjønt, prisverdig og godt. [Se Trosartiklene 1:1-13.]

Ærbødigst

JOSEPH SMITH.»4
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Joseph Smith skrev Wentworth-brevet etter forespørsel fra
John Wentworth og George Barstow (side 431). Når har noen
spurt deg om Kirkens historie eller trosoppfatninger? Overvei
hvordan du kan svare på slike spørsmål i fremtiden mens du
studerer eller drøfter dette kapitlet. Hva kan vi lære av Joseph
Smiths ord i Wentworth-brevet om hvordan vi skulle svare på
slike spørsmål?

• Les hva profeten sa om sitt første syn (side 432). Hvordan kan
du, neste gang du forteller noen om Det første syn, hjelpe
vedkommende å forstå Det første syn og hva det betyr for deg?

• Les profetens beskrivelse av frembringelsen av Mormons bok
(side 433-35). Hvilken betydning har Mormons bok hatt i ditt
liv? Nevn noen måter vi kan bære vitnesbyrd om Mormons
bok på.

• På side 435-38 gir Joseph Smith en kort oversikt over Kirkens
opprinnelse og bærer så vitnesbyrd om Kirkens fremtid. Hva
føler du når du studerer det andre hele avsnittet på side 438?
Hvorfor tror du forfølgelse aldri vil kunne stanse Kirkens
fremgang? Nevn noen eksempler på noen som gjør fremgang
til tross for motstand? (Tenk på eksempler fra Skriftene,
Kirkens historie og ditt eget liv.)

• Gjennomgå trosartiklene (side 438-39). På hvilke måter har
trosartiklene hjulpet deg? Hvorfor tror du vi ber Primær-barn
om å lære seg dem utenat? Vurder å sette opp en plan for å
studere eller memorere trosartiklene.

Aktuelle skriftsteder: Joseph Smith – Historie 1:1-75

Noter

1. «To Subscribers», en lederartikkel i
Times and Seasons, 15. feb. 1842, s.
696; bruk av store bokstaver moder-
nisert, Joseph Smith var tidsskriftets
redaktør.

2. History of the Church, 4:535-36; fra
et brev fra Joseph Smith skrevet på
forespørsel fra John Wentworth og
George Barstow, Nauvoo, Illinois,
utgitt i Times and Seasons, 1. mars
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1842, side 706. Barstows etternavn
er feilaktig stavet «Bastow» i History
of the Church og Times and Seasons.

3. Selv om brevet så vidt vi vet aldri ble
utgitt av John Wentworth eller
George Barstow, ble den samme
beretningen, med enkelte tillegg og
revisjoner, utgitt i hele USA i 1844
av I. Daniel Rupp i «Latter Day
Saints», He Pasa Ekklesia [The
Whole Church]: An Original History
of the Religious Denominations at
Present Existing in the United
States, s. 404-10.

4. History of the Church, 4:536-41;
ordet «angående» i hakeparentes i
det første avsnittet på s. 438 i origi-
nal; ord i hakeparentes i det åttende
avsnittet på s. 445 i original; rett-
skrivning og tegnsetting moderni-

sert; fra et brev fra Joseph Smith
skrevet etter forespørsel av John
Wentworth og George Barstow,
Nauvoo, Illinois, utgitt i Times and
Seasons, 1. mars 1842, s. 706–10.
Ved flere anledninger skrev eller dik-
terte profeten Joseph Smith en detal-
jert beretning om Det første syn.
Beretningen i Wentworth-brevet er
en av disse beretningene. Den offisi-
elle beretningen i Skriftene finnes i
Joseph Smith – Historie i Den koste-
lige perle. Det ble gjort en rekke
mindre endringer for å klargjøre
trosartiklene for utgivelse i 1981-
utgaven av Den kostelige perle.
Derfor er det en rekke mindre for-
skjeller mellom gjeldende versjon av
trosartiklene og den versjonen som
er trykt i dette kapitlet.
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Hjelpeforeningen –
en guddommelig

kvinneorganisasjon

«Hvis dere lever opp til deres privilegier, kan det
ikke forhindres at dere vil omgås engler.»

Fra Joseph Smiths liv

Våren 1842 var Kirkens medlemmer travelt opptatt med å
bygge Nauvoo tempel. To av disse medlemmene var Sarah
Granger Kimball og hennes syerske, Margaret A. Cook, som,
mens de snakket sammen en dag, bestemte seg for å samarbeide
om å hjelpe dem som arbeidet på templet. Søster Kimball sa at
hun skulle skaffe stoff slik at søster Cook kunne sy skjorter til
mennene. De to kvinnene bestemte seg for å invitere andre søs-
tre til å bli med og danne en kvinneforening for å styrke sitt kjær-
lighetsarbeid. Sarah Granger Kimball fortalte: «Søstrene i nabo-
laget møttes i dagligstuen min og bestemte seg for å organisere
seg. Jeg fikk i oppdrag å kontakte søster Eliza R. Snow og be
henne skrive en forfatning og forskrifter for oss og forelegge
dem for profeten Joseph Smith før vårt møte neste torsdag.”

Etter å ha sett over den foreslåtte forfatningen og forskriftene,
sa profeten at det var de beste han noensinne hadde sett, men
sa så: “Det er ikke dette dere vil. Fortell søstrene at deres forslag
er godkjent av Herren, og at han har noe bedre til dem enn en
skriftlig forfatning. Jeg inviterer dem alle til et møte med meg og
noen av brødrene ... neste torsdag ettermiddag.”»1

Følgelig møtte profeten 17. mars, ledsaget av eldste John
Taylor og Willard Richards, 20 kvinner i alle aldre i et rom i 2.
etasje i den røde teglstensbutikken. Profeten organiserte offisi-
elt Den kvinnelige hjelpeforening i Nauvoo og underviste de
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tilstedeværende om formålet med den nye organisasjonen.
Søstrene valgte Emma Smith til president for Hjelpeforeningen,
og Emma valgte sine to rådgivere. Profeten leste så en åpenba-
ring han hadde mottatt 12 år tidligere, hvor Herren ga Emma i
oppdrag å samle salmer for utgivelse og kalte henne en «utvalgt
kvinne» (L&p 25:3). Emma Smith reiste seg for å tale og under-
streket foreningens enorme potensial: «Vi skal gjøre noe eks-
traordinært... Vi forventer ekstraordinære anledninger og pres-
serende anmodninger.»2

Emma Smith, Hjelpeforeningens første generalpresident,
hadde alltid hatt et sterkt ønske om å tjene andre og bygge opp
Guds rike. En gang hadde hun sagt at hun ønsket å være «til vel-
signelse for alle som på noen måte kan trenge noe fra meg»3. I
New York sydde hun klær til de fire misjonærene som ble kalt til
å forkynne evangeliet for lamanittene. I Kirtland samarbeidet hun
med andre kvinner om å samle inn ulltepper, mat og klær som
deltakerne i Sions leir kunne ta med seg til de nødlidende hellige
i Missouri. Hun hjalp til med å tilberede måltider og lage sokker,
bukser og jakker til dem som arbeidet med å bygge Kirtland tem-
pel. Hun tok så mange tempelarbeidere inn i sitt hjem at hun og
Joseph måtte sove på gulvet. I den første tiden i Nauvoo viet hun
mye av sin tid og oppmerksomhet til å pleie de mange malaria-
ofrene som hadde slått leir utenfor hennes hjem på bredden av
Mississippi-elven. På disse og andre måter var hun et eksempel på
den tjeneste som mange av søstrene på hennes tid utførte. Polly
Angell fortalte at da profeten så en gruppe kvinner som var tra-
velt opptatt med å sy forhengene som skulle brukes til å dele av
forskjellige områder i Kirtland tempel, sa han: «Søstre, ... dere er
alltid rede til å hjelpe. Søstrene er de første og de førende i alle
gode gjerninger.»4

Helt siden Hjelpeforeningen ble organisert, har Kirkens
kvinner alltid vært en fantastisk kraft til det gode. På et møte som
ble holdt en uke etter at Hjelpeforeningen ble organisert, ga Lucy
Mack Smith, profetens mor, søstrene råd som er like aktuelle for
millioner av kvinner i Kirken i dag: «Vi må verdsette hverandre,
våke over hverandre, trøste hverandre og motta lærdom så vi alle
kan sitte ned i himmelen sammen.»5
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Joseph Smiths læresetninger

Hjelpeforeningen, organisert under og etter mønster 
av prestedømmet, er en uunnværlig del av Kirken.

Sarah Granger Kimball fortalte at kort tid før profeten Joseph

Smith organiserte Hjelpeforeningen, sa han: «Jeg skal organisere
kvinnene under prestedømmet og etter mønster av prestedøm-
met... Kirken var aldri fullstendig organisert før kvinnene ble
organisert.»6

I profetens historie for 24. mars 1842, står det: «Organiseringen
av [Den kvinnelige hjelpeforening] ble fullført i dag. Emma Smith
har stillingen som president. Elizabeth Ann Whitney og Sarah M.
Cleveland er hennes rådgivere. Elvira [Cowles] er kasserer og vår
velkjente og begavede poet, Eliza R. Snow, sekretær.»7

Eliza R. Snow skrev: «President Joseph Smith reiste seg. Talte
om organiseringen av Den kvinnelige hjelpeforening. Sa dette
engasjerte ham sterkt, at den kunne organiseres for Den Høyeste
på en akseptabel måte.»8

Eliza R. Snow skrev også: «[Joseph Smith] formante søstrene
til alltid å be for og sette sin lit til ... de trofaste mennene Gud
har satt til å lede Kirken og hans folk, at vi skulle styrke og opp-
holde dem med våre bønner... Hvis foreningen vil lytte til Den
allmektiges veiledning, gjennom Kirkens ledere, skal de ha makt
til å ha dronninger i sin midte.»9

«Denne forening skal motta instruksjon ifølge den orden Gud
har fastsatt – gjennom dem som er kalt til å lede – og nå vrir jeg
nøkkelen om for dere i Guds navn, og denne forening skal fryde
seg, og kunnskap og intelligens skal strømme ned fra denne tid
av – dette er begynnelsen til bedre tider for denne foreningen.»10

Hjelpeforeningen gjør kvinner i stand til å handle ifølge
sin kjærlige natur, og yte hjelp til de trengende.

«Dette er nestekjærlighetens forening, og ifølge deres legning
er det naturlig for kvinner å ha nestekjærlighet og velvilje. Dere
er nå kommet i en situasjon hvor dere kan handle ifølge den
naturlige legning dere har fra Guds hånd.»11
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«Dette er nestekjærlighetens forening... Dere er nå kommet i en situasjon hvor

dere kan handle ifølge den naturlige legning dere har fra Guds hånd.»

«Jesus sa: “Dere skal gjøre de ting dere ser meg gjøre.” [Se
2. Nephi 31:12.] Dette er de store nøkkelord foreningen skal
følge.»12

Willard Richards skrev: «President Joseph Smith talte på møtet
[i Den kvinnelige hjelpeforening] for å illustrere målet med for-
eningen – at denne forening av søstre vil kunne inspirere brø-
drene til gode gjerninger når det gjelder å ivareta de fattiges
behov – søke anledninger til velgjørenhet og dekke fattiges behov
– til å hjelpe til med å rette opp den moralske vandel og styrke
samfunnets dyder.»13

«Jeg var etter anmodning tilstede i Den kvinnelige hjelpefor-
ening, hvis formål det er å gi lindring til de fattige, de nødstedte,
enkene og de foreldreløse, samt å oppfylle alle nestekjærlige hen-
sikter... Det var svært mange av våre mest intelligente, menneske-
lige, filantropiske og respektable kvinner tilstede da foreningen
ble organisert og på de påfølgende møtene, og vi kan føle oss
trygge i vissheten om de rene menneskekjærlighetens prinsipper
som strømmer spontant fra deres kjærlige og filantropiske barm,
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på at de med de ressurser de vil ha til rådighet, vil skynde seg å
hjelpe de fremmede. De vil helle olje og vin i de nødstedtes sårede
hjerter. De vil tørke den foreldreløses tårer og få enken til å glede
seg i sitt hjerte.

Våre kvinner har alltid vært kjent for sin kjærlighet og omtanke
... Midt i sin egen forfølgelse, når brødet har blitt revet bort fra
deres hjelpeløse barn av deres hjerteløse undertrykkere, har de
alltid vært rede til å åpne sine dører for den trette reisende, til å
dele sitt sparsomme forråd med den sultne, og fra sine plyndrede
og utarmede klesskap, å dele med dem som er mer trengende og
nødlidende. Nå som de bor på et mer vennligsinnet sted og blant
et mindre barbarisk folk, og er i besittelse av bekvemmeligheter
de hittil ikke har kunnet nyte godt av, er vi overbevist om at med
deres samlede innsats vil tilstanden til den nødlidende fattige,
den fremmede og den foreldreløse bli bedre.»14

Hjelpeforeningen oppmuntrer kvinner til 
å utøve hellighet og undervise hverandre.

«Kvinnenes hjelpeforening skal ikke bare hjelpe de fattige,
men også frelse sjeler.»15

«Kjære søstre, ... vi ønsker at dere skal gjøre deres del, og vi vil
gjøre vår, for vi ønsker å holde Guds bud i alle ting, slik de er gitt
oss direkte fra himmelen, og leve ved hvert ord som utgår fra
Herrens munn. Måtte Gud legge sine velsignelser på deres hode
og lede dere på alle dydens, renhetens og nådens veier.»16

«Hjelpeforeningen har gjort mye godt. Deres prinsipper er å
utøve hellighet. Gud elsker dere, og deres bønner på mine
vegne skal komme dere til stor nytte. La dem ikke opphøre med
å stige opp til Gud kontinuerlig på mine vegne.»17

«Dere må sette en stopper for ugudelighet og ved deres gode
eksempel anspore eldstene til å gjøre gode gjerninger.»18

Willard Richards skrev: «President Joseph Smith leste åpenba-
ringen for Emma Smith, fra boken Lære og pakter [L&p 25], og
sa at hun skulle ... forklare Skriftene for alle og undervise kvin-
nene i samfunnet, slik at ikke hun alene, men også andre kunne
oppnå de samme velsignelsene.»19
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Eliza R. Snow skrev: «Da [profeten Joseph Smith] fikk denne
anledning, ville han undervise kvinnene i denne foreningen og
påpeke for dem hvordan de burde oppføre seg for å handle i
tråd med Guds vilje...

Hvis dere lever opp til disse prinsipper, hvor stor og strålende
vil så ikke deres belønning bli i det celestiale rike! Hvis dere lever
opp til deres privilegier, kan det ikke forhindres at dere vil omgås
engler. Hvis de er rene og uskyldige, kan kvinner komme i Guds
nærhet, for hva er mer velbehagelig for Gud enn uskyld? Dere må
være uskyldige, ellers kan dere ikke komme til Gud. Hvis vi vil
komme frem for Gud, må vi holde oss rene, slik som han er
ren.»20

Hjelpeforeningen oppfordrer kvinnene til 
å følge Frelserens eksempel når det gjelder 
å vise barmhjertighet og unngå konflikter.

«Hvis dere selv vil ha Guds barmhjertighet, da må dere ha
barmhjertighet med hverandre... Vi er fulle av egoisme, og djeve-
len smigrer oss og sier at vi er meget rettferdige når vi lever av
andres feilgrep. Vi kan bare leve ved å dyrke vår Gud, noe alle må
gjøre selv og ingen kan gjøre for en annen. Hvor mildt behandlet
ikke Frelseren Peter da han sa: “Når du en gang omvender deg, så
styrk dine brødre.» [Lukas 22:32.] Ved en annen anledning sa han
til ham: “Elsker du meg?” Og etter at Peter hadde svart, sa han:
“Fø mine får.” [Johannes 21:15-17.] Hvis søstrene [elsker]
Herren, da skal de fø fårene og ikke ødelegge dem...

Skal det være strid blant dere som er søstre i Hjelpeforeningen?
Det vil jeg ikke ha noe av. Dere må omvende dere og få del i Guds
kjærlighet. Bort med all selvgodhet! Den beste måte og det beste
prinsipp å bringe de fattige til omvendelse på, er å tilgodese deres
ønsker.»21

Eliza R. Snow refererte denne uttalelsen av profeten: «Til tross
for at de uverdige finnes blant oss, skulle ikke de rettferdige, ved
å heve seg over dem, volde sorg og undertrykke unødig de uhel-
dige. Selv disse skulle oppmuntres til heretter å leve slik at de kan
hedres av denne forening, som representerer den beste delen av
samfunnet. Han sa han hadde to ting å anbefale medlemmene av
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denne foreningen, nemlig å vokte sin tunge i dobbel grad, for
uten dette kan ingen organisert gruppe eksistere... Målet er å få
dem som ikke er så gode, til å forandre seg og vende tilbake til
dydens vei slik at de kan regnes blant de gode...

Gransk dere selv – for tungen er et ustyrlig lem – ti stille om
ting som ikke har noen betydning – for en liten historie kan sette
verden i brann.»22

«De små rever ødelegger vingårdene – de små synder gjør mest
skade for Kirken. Hvis dere har dårlige følelser og snakker med
hverandre om dem, da har dette en tendens til å gjøre skade.»23

«Skad ikke noens karakter. Hvis foreningens medlemmer opp-
fører seg upassende, ta det opp med dem, og hold alle deres
samtaler med dem for dere selv. Hold alles karakter hellig.»24

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Les Emma Smiths uttalelse øverst på side 444. Hvorfor tror
du Hjelpeforenings-søstre kan utrette ekstraordinære ting?
Hvordan har du og din familie blitt velsignet gjennom innsatsen
til Hjelpeforenings-søstre? Les rådet fra Lucy Mack Smith nederst
på side 444. På hvilke måter følger søstrene i Hjelpeforeningen
dette rådet i dag?

• Profeten Joseph Smith organiserte Hjelpeforeningen «under
prestedømmet og etter mønster av prestedømmet» (side 445).
Hvordan skiller dette dem ut fra andre tjenesteorganisasjoner
i verden? (Du finner noen eksempler på side 445.) Hvorfor
tror du Kirken ikke var «fullstendig organisert» før Joseph
Smith organiserte Hjelpeforeningen?

• Hvordan kan ansvarsoppgavene til søstrene i Hjelpeforeningen
i dag sammenlignes med de oppdragene søstrene fikk av
Joseph Smith? (Du finner noen eksempler på side 445-48.) Les
det første hele avsnittet på side 446. På hvilke måter hjelper
anledninger til å yte tjeneste oss til å bli mer lik Frelseren?
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• Les tredje avsnitt på side 447. Hva tror du det vil si å redde en
sjel? På hvilke måter oppfyller Hjelpeforeningens medlemmer
dette ansvaret, både timelig og åndelig?

• Gjennomgå det andre hele avsnittet på side 446 og nest siste
avsnitt på side 447. Hva kan søstrene i Hjelpeforeningen gjøre
for å anspore til gode gjerninger blant prestedømsbærerne?
Hva kan prestedømsbærerne gjøre for å støtte søstrene i
Hjelpeforeningen i deres arbeid?

• Les avsnittet som begynner nederst på side 447. Hva kan vi lære
av denne uttalelsen om den enkelte søsters ansvar og mulighe-
ter?

• Profeten advarte mot å «leve av andres feilgrep» (side 448).
Hva tror du dette betyr? Hvordan kan en slik innstilling hindre
arbeidet i Hjelpeforeningen – eller i ethvert quorum eller
enhver gruppe i Kirken? Hva kan vi gjøre for å fø Herrens får
istedenfor å leve av deres feil?

Aktuelle skriftsteder: Ordspråkene 31:10-31; 1. Korinterbrev 13:8;
L&p 25:1-16; 88:125

Noter

1. Sarah Granger Kimball: «Auto-bio-
graphy», Woman’s Exponent, 1. sept.
1883, s. 51.

2. Emma Smith, sitert i Relief Society,
Minute Book Mar. 1842–Mar. 1844,
oppføring for 17. mars 1842, s. 12,
referert av Willard Richards, Kirkens
arkiver, Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige, Salt Lake City, Utah.

3. Emma Hale Smith, Blessing, 1844,
maskinskrevet manuskript, Kirkens
arkiver.

4. Sitert av Polly Angell i Edward W.
Tullidge: The Women of Mormondom
(1877), s. 76.

5. Lucy Mack Smith, sitert i Relief
Society, Minute Book Mar. 1842-Mar.
1844, oppføring for 24. mars 1842,
s. 18-19, referert av Eliza R. Snow,
Kirkens arkiver.

6. Sitert i Sarah Granger Kimball: «Auto-
biography», Woman’s Exponent,
1. sept. 1883, s. 51.

7. History of the Church, 4:567; fra
«Ladies’ Relief Society», en lederar-
tikkel i Times and Seasons, 1. april
1842, s. 743; Joseph Smith var tids-
skriftets redaktør.

8. History of the Church, 4:570; fra en
tale holdt av Joseph Smith 30. mars
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow.

9. History of the Church, 4:604-5;
avsnittinndeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 28. april 1842,
i Nauvoo, Illinois; referert av Eliza R.
Snow; se også tillegget, side 562,
punkt 3.

10. Tale holdt av Joseph Smith 28. april
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow, i Relief Society, Minute
Book, mars 1842 til mars 1844, s.
40, Kirkens arkiver.

11. History of the Church, 4:605; fra en
tale holdt av Joseph Smith 28. april
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow.
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12. History of the Church, 5:20; fra en
tale holdt av Joseph Smith 26. mai
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow.

13. Tale holdt av Joseph Smith 17. mars
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards, i Relief Society,
Minute Book, Mar. 1842–Mar. 1844,
s. 7, Kirkens arkiver.

14. History of the Church, 4:567-68; fra
«Ladies’ Relief Society», en lederartik-
kel i Times and Seasons, 1. apr.
1842, s. 743; Joseph Smith var tids-
skriftets redaktør.

15. History of the Church, 5:25; fra en
tale holdt av Joseph Smith 9. juni
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow.

16. Brev fra Joseph Smith og andre ledere i
Kirken til Hjelpeforeningen i Nauvoo,
1842, Nauvoo, Illinois; i Relief Society,
Minute Book Mar. 1842-Mar. 1844,
s. 88, Kirkens arkiver.

17. History of the Church, 5:141; fra en
tale holdt av Joseph Smith 31. aug.
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow.

18. History of the Church, 4:605; fra en
tale holdt av Joseph Smith 28. april
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow.

19. Tale holdt av Joseph Smith 17. mars
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards, i Relief Society,
Minute Book, Mar. 1842–Mar. 1844,
s. 8, Kirkens arkiver.

20. History of the Church, 4:604-5; fra
en tale holdt av Joseph Smith 28.
april 1842, i Nauvoo, Illinois; refe-
rert av Eliza R. Snow; se også tilleg-
get, side 562, punkt 3.

21. History of the Church, 5:24-25;
avsnittinndeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 9. juni 1842,
i Nauvoo, Illinois; referert av Eliza
R. Snow.

22. History of the Church, 5:20; fra en
tale holdt av Joseph Smith 26. mai
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow; se også tillegget, side
562, punkt 3.

23. History of the Church, 5:140; fra en
tale holdt av Joseph Smith 31. aug.
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow.

24. Tale holdt av Joseph Smith 17. mars
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards, i Relief Society,
Minute Book, Mar. 1842–Mar. 1844,
s. 10, Kirkens arkiver.
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Hyrum Smith var en konstant kilde til styrke og støtte for sin bror Joseph.

«Bror Hyrum,» erklærte profeten, «hvilket trofast hjerte du har!»



Hvor godt det er å ha trofaste,
rettferdige og sanne venner

«Vennskap er et av de store fundamentale
prinsipper i “mormonismen” ... Det forener den
menneskelige familie med sin gode innflytelse.»

Fra Joseph Smiths liv

I august 1842 gjorde de sivile myndighetene i Missouri gjen-
tatte forsøk på å pågripe profeten Joseph Smith. I frykt for at han
ville bli drept om han ble arrestert og ført til Missouri, gikk pro-
feten i dekning. 11. august sendte han bud til flere lojale familie-
medlemmer og venner om å møte ham på en øy i Mississippi-
elven, ikke langt fra Nauvoo. Den kvelden møttes Emma Smith,
Hyrum Smith, Newel K. Whitney og andre ved elvebredden og
tok seg over til det avtalte møtestedet i en liten båt. Glad tok pro-
feten hver av dem i hånden, takknemlig for den hjelp og trygg-
het sant vennskap var for ham. Han skrev senere mye i sin dag-
bok om sin takknemlighet for sine familiemedlemmer og venner.
Noen av disse dagbokoppføringene er tatt med i dette kapitlet.
Flere uker senere avsluttet profeten et brev til de hellige med
ord som uttrykte hans følelser for dem: «Jeg forblir som alltid
deres ydmyke tjener og aldri sviktende venn» (L&p 128:25).

De hellige gjengjeldte profetens følelser og betraktet ham ikke
bare som sin profet, men også sin venn. Joseph Smiths nære venn
og personlige sekretær, Benjamin F. Johnson, fortalte: «“Profeten
Joseph”. Som venn var han pålitelig, langmodig, edel og sann…
Som kompanjong var han meget sosialt begavet. Han var vennlig,
generøs og munter… Han kunne gjerne more seg med å bryte
med en venn – eller noe han gjorde hyppigere – prøve styrke mot
andre ved at de satt på gulvet med føttene mot hverandre og holdt
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i en stokk. Men han møtte aldri sin likemann. Vitser, rebuser,
riming osv. var ikke uvanlig. Enda oftere hendte det at han ba
noen synge hans favorittsanger... Men selv om han var så sosial og
selskapelig til tider, tillot han seg aldri å bli arrogant eller å ta seg
utilbørlige friheter.»1

Joseph Smith var like ømhjertet som han var omgjengelig. En
ung mann fortalte: «Jeg var hjemme hos Joseph, han var der og
flere menn satt på gjerdet. Joseph kom ut og snakket med oss
alle. Snart kom en mann og sa at huset til en fattig bror som
bodde et stykke fra byen, hadde brent ned natten før. Nesten alle
mennene sa at de syntes synd på mannen. Joseph stakk hånden
i lommen, tok ut fem dollar og sa: “Jeg synes synd på denne bro-
ren tilsvarende fem dollar. Hvor mye synes dere synd på ham?”»2

Kanskje Joseph Smiths store kjærlighet til sine venner gjorde
det ekstra tungt at noen av disse vennene forrådte ham. I
Nauvoo vendte venner som profeten hadde betrodd seg til, ryg-
gen til ham. Det var imidlertid mange venner som gjengjeldte
profetens lojalitet og sto sammen med ham til enden.

Én slik venn var Willard Richards, et medlem av De tolvs quo-
rum, som ble fengslet sammen med Joseph og Hyrum Smith og
John Taylor i Carthage, Illinois. I fengslet fikk mennene lov til å
flytte fra en celle i første etasje til et mer komfortabelt soverom i
andre etasje av fengslet. Men kort tid før martyriet sa fangevokte-
ren at fangene ville være tryggere i en celle med jerngitter ved
siden av soverommet. Joseph spurte eldste Richards, som ble kalt
«doktor» av sine venner fordi han hadde praktisert medisin: “Hvis
vi går inn i cellen, vil du bli med oss inn?” Doktoren svarte: “Bror
Joseph, du ba meg ikke dra over elven sammen med deg. Du ba
meg ikke komme til Carthage. Du ba meg ikke bli med deg i
fengslet, og tror du at jeg ville svikte deg nå? Men jeg skal fortelle
deg hva jeg vil gjøre. Hvis du blir dømt til å henges for forræderi,
vil jeg henges i ditt sted, og du skal gå fri.” Joseph sa: “Det kan du
ikke.” Doktoren svarte: “Det vil jeg.”»3
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Joseph Smiths læresetninger

Sanne venner letter hverandres byrder og
er trofaste også i tider med motgang.

Joseph Smith skrev det følgende om de familiemedlemmene

og vennene som besøkte ham 11. august 1842, mens han var i

dekning: «Hvor herlig det har vært for meg å finne rene og hel-
lige venner, som er trofaste, rettskafne og pålitelige, og hvis hjer-
ter ikke svikter, hvis knær er urokkelige og ikke vakler, mens de
venter på Herren og sørger for mine nødvendigheter på den dag
da mine fienders vrede ble utøst over meg...

Hvor strålende mine følelser var da jeg møtte denne trofaste og
vennlige gruppen om kvelden torsdag den ellevte, på øya i sum-
pens utløp, mellom Zarahemla og Nauvoo. Hvilken usigelig glede
og hvilken fryd som svulmet i mitt bryst da jeg den kvelden tok
min elskede Emma i hånden – hun som var min hustru, ja, min
ungdoms hustru og mitt hjertes utvalgte. Jeg reflekterte en stund
over alt vi hadde gjennomgått sammen, utmattelsen, slitet, sor-
gen og lidelsene, men også gleden og trøsten som fra tid til
annen hadde blitt oss til del og beriket vårt liv. Hvilket sammen-
surium av tanker som fylte mitt sinn idet det gikk opp for meg at
hun igjen var ved min side … uforferdet, bestemt og urokkelig –
min uforanderlige, kjærlige Emma!

Deretter var det bror Hyrum som tok meg i hånden – en kjær-
lig bror av natur. Jeg tenkte: Bror Hyrum, hvilket trofast hjerte
du har! Å, må den evige Jehova krone deg med evige velsignelser
som belønning for den omsorg du har hatt for min sjel! Å, hvor
mange sorger har vi ikke delt med hverandre, og atter en gang
befinner vi oss i lenker ved undertrykkelsens ubarmhjertige
hånd. Hyrum, ditt navn skal skrives i Herrens lovbok, slik at de
som kommer etter deg må kunne se på den og bruke dine gjer-
ninger som mønster.

Jeg tenkte: Her er bror Newel K. Whitney også. Hvor mange
sorgens opptrinn har krysset vår vei, og likevel møtes vi enda en
gang for å dele sorger med hverandre igjen. Du er en trofast
venn som menneskenes hjemsøkte sønner kan betro seg til med
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den største grad av trygghet. La Den eviges velsignelser også
krone hans hode. Hvor varmt et hjerte! Hvilken omtanke for vel-
ferden til dem som er kastet ut og hatet av nesten alle mennes-
ker. Bror Whitney, du vet ikke hvor sterke bånd som binder min
sjel og mitt hjerte til deg...

Jeg har ikke tenkt å nevne detaljene om det som skjedde
denne hellige natten, en natt jeg alltid vil huske, men jeg ønsker
her å skrive navnene på de trofaste. Disse har jeg møtt i frem-
gang, og de var mine venner. Nå møter jeg dem i motgang, og de
er nå enda nærere venner. Disse elsker den Gud jeg tjener. De
elsker de sannheter jeg forfekter. De elsker de dydige og de hel-
lige læresetningene jeg gjemmer i mitt bryst med de varmeste
følelser, og med en iver som ikke kan fornektes...

Jeg håper jeg får se [mine venner] igjen, at jeg får arbeide for
dem og sørge for deres ve og vel. De skal ikke mangle en venn
så lenge jeg lever. Mitt hjerte skal elske dem, og mine hender
skal arbeide for dem som elsker og arbeider for meg, og jeg skal
alltid finnes trofast mot mine venner. Skal jeg være utakknemlig?
Så avgjort ikke! Måtte Gud forby det!»4

23. august 1842 fortsatte profeten: «Jeg ser at mine følelser ...
overfor mine venner fornyes når jeg tenker på dydene og de
gode egenskapene og karaktertrekkene til de trofaste få, som jeg
nå skriver i Herrens lovbok – slike som alltid har stått ved min
side når farene har truet i disse 15 lange årene som har gått. Ta
for eksempel min aldrende kjære bror Joseph Knight sr., som var
blant de første som sørget for mine nødvendigheter mens jeg
arbeidet med å frembringe Herrens verk og legge grunnlaget for
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. I femten år har han vært
lojal og trofast, rettferdig og eksemplarisk, rettskaffen og snill,
uten noensinne å vike hverken til høyre eller til venstre. Han er
virkelig en rettferdig mann. Måtte den allmektige Gud forlenge
den gamle mannens dager, og måtte hans skjelvende, plagede og
nedbrutte legeme bli fornyet, og måtte du stadig velsigne ham
med helse og styrke, o Gud, hvis det er din vilje. La det bli sagt
om ham av Sions sønner, så lenge det finnes noen av dem igjen,
at dette var en trofast mann i Israel, og derfor skal hans navn
aldri glemmes...
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Samtidig som jeg minnes de trofaste få som nå lever, vil jeg
også minnes de trofaste av mine venner som er døde, for de er
mange, og mange er deres vennlige handlinger – i faderlig og
broderlig vennlighet – som de har velsignet meg med. Siden jeg
har blitt jaget av innbyggerne i Missouri, er det mange episoder
som kommer til mitt sinn...

Det er mange sjeler som jeg har elsket med en kjærlighet som
er sterkere enn døden. For dem har jeg vist min trofasthet – for
dem er jeg fast bestemt på å vise meg trofast, helt til Gud kaller
meg til å oppgi min ånd.»5

Vennskap forener den menneskelige familie,
og fortrenger hat og misforståelser.

«For meg spiller det ingen rolle hvordan et menneskes karak-
ter er. Hvis han er min venn – en ekte venn, vil jeg være en venn
for ham, forkynne frelsens evangelium for ham, gi ham gode råd
og hjelpe ham ut av hans vanskeligheter.

Vennskap er et av de store fundamentale prinsipper i “mormo-
nismen”; [det tar sikte på] å revolusjonere og sivilisere verden,
bringe kriger og stridigheter til opphør og få menneskene til å bli
venner og brødre...

Det er med vennskap som med bror [Theodore] Turley, når
han i sin smie smelter to jernstykker sammen. Det forener den
menneskelige familie med sin gode innflytelse.»6

«Det vennskap som intelligente vesener ser på som oppriktig,
må komme av kjærlighet, og den kjærligheten må komme av rett-
skaffenhet, noe som er en like stor del av religionen som lys er en
del av Jehova. Derfor sa Jesus: “Ingen har større kjærlighet enn
denne at han setter sitt liv til for sine venner.” [Johannes 15:13.]»7

I mars 1839, mens profeten Joseph Smith og flere av hans ven-

ner satt fengslet i Liberty, Missouri, skrev profeten følgende til

Kirkens medlemmer: «I går kveld mottok vi noen brev – ett fra
Emma, ett fra Don C. Smith [Josephs bror] og ett fra biskop
[Edward] Partridge. Alle var preget av vennlighet og trøst, og vi
var svært takknemlige for innholdet. Lang tid var gått uten at vi
hadde mottatt noen informasjon, og da vi leste disse brevene,
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virket de like forfriskende på våre sjeler som en mild bris, men vår
glede ble blandet med sorg på grunn av de lidelser som de fattige
og hardt rammede hellige ble utsatt for. Og det er unødvendig å
fortelle dere at våre hjerters sluser ble åpnet, og våre øyne var
badet i tårer, men de som ikke har vært innesperret bak fengslets
murer uten grunn og foranledning, kan bare ha vage formeninger
om hvor edelt en venns røst klinger, for ethvert tegn på vennskap,
uansett hvor det kommer fra, vekker og levendegjør enhver sym-
patisk følelse. Den får på et øyeblikk alt som har hendt, til å pas-
sere i revy, griper nåtiden hurtig som lynet, fremtiden like vold-
somt som en tiger, får tankene til å vandre både bakover og
fremover fra det ene til det andre, inntil sist all fiendskap, ondskap
og alt hat og tidligere uoverensstemmelser, misforståelser og
skamløs opptreden ligger beseiret ved håpets føtter.»8

Guds hellige er sanne venner for hverandre.

Profeten skrev følgende til et medlem av Kirken i august

1835: «Vi husker din familie, sammen med alle de første famili-
ene som tok imot sannheten. Vi husker dine tap og sorger. Våre
første bånd er ikke brutt. Vi er med deg i godt og ondt, i sorg og
glede. Vårt bånd er sterkere enn døden og skal aldri bli brutt.»9

Profeten sa følgende om et festmåltid han var tilstede ved i

Kirtland i januar 1836: «Deltok på et storslått festmåltid hos bis-
kop Newel K. Whitney. Dette festmåltidet fulgte Guds Sønns
orden. Den lamme, den halte og den blinde ble invitert i hen-
hold til Frelserens instruksjoner [se Lukas 14:12-13]... Selskapet
var stort, og før vi spiste, sang vi noen av Sions sanger, og våre
hjerter gledet seg over å få en forsmak på de gleder som vil bli
utøst over de helliges hoder når de er samlet på Sions berg, for
å glede seg over hverandres samfunn til evig tid, ja himmelens
velsignelser, og da skal det ikke være noen som kan plage eller
skremme oss.»10

Søster Presendia Huntington Buell prøvde å besøke Joseph

Smith mens han satt i Liberty fengsel i 1839, men ble nektet av

fangevokteren. Profeten skrev senere følgende til henne:

«Hvilken glede det ville vært å få se våre venner! Det ville gledet
mitt hjerte å ha fått det privilegium å få snakke med deg, men
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Mange hellige som kom til kaien i Nauvoo, mintes at profeten Joseph Smith kom 

for å møte dem idet de gikk i land, og ønske dem velkommen til deres nye hjem.

tyranniets hånd er over oss... Jeg vil at [din mann] og du skal vite
at jeg er deres sanne venn... Ingen tunge kan uttale hvilken usi-
gelig glede det gir et menneske, etter å ha vært innesperret bak
et fengsels murer i fem måneder, å se ansiktet til en som har vært
en venn. Jeg tror for alltid mine følelser vil være enda sterkere
etter dette enn noen gang før. Mitt hjerte blør ustanselig når jeg
tenker på Kirkens fortvilede situasjon. Om jeg bare kunne få
være hos dem! Jeg ville ikke veket tilbake for slit og besvær for å
gi dem trygghet og trøst. Jeg ønsker meg den velsignelse igjen å
kunne heve min røst midt blant de hellige. Jeg ville utøst min sjel
til Gud for å kunne undervise dem.»11

I en tale i Nauvoo, Illinois, dit mange av Kirkens medlemmer

hadde kommet med få jordiske eiendeler, sa profeten: «Vi skulle
utvikle medfølelse med dem som er hjemsøkt iblant oss. Hvis
det finnes et sted på jorden hvor man skulle føle Ånden og helle
olje og vin i de hjemsøktes skjød, så er det her. Denne ånd er til-
kjennegitt her, og selv om man er fremmed og hjemsøkt når man
kommer hit, finner man en bror og en venn som er rede til å iva-
reta ens behov.
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Hvis jeg skulle bli hjemsøkt i denne verden, ville jeg anse det
for en av de største velsignelser hvis jeg kunne slå meg ned et sted
hvor jeg kan ha brødre og venner rundt meg på alle kanter.»12

George A. Smith, profetens fetter, fortalte: «På slutten av sam-
talen la Joseph armene rundt meg, klemte meg til sitt bryst og sa:
“George A., jeg er like glad i deg som i mitt eget liv.” Jeg ble så
rørt at jeg nesten ikke kunne snakke.»13

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Gjennomgå det første avsnittet på side 453. Gå deretter til
side 455-57, og legg merke til de egenskapene Joseph Smith
satte pris på i Emma Smith, Hyrum Smith, Newel K. Whitney
og Joseph Knight sr. Hvorfor tror du deres vennskap var slik
en stor trøst for ham i vanskelige tider? På hvilke måter har du
fått støtte av dine venner når du har møtt motgang? Hva kan
vi gjøre for å støtte andre når de gjennomgår prøvelser?

• De fleste historiene i dette kapitlet handler om verdien av sant
vennskap i vanskelige tider. Men i avsnittet som begynner
nederst på side 453, forteller Benjamin F. Johnson om Joseph
Smiths vennlighet i fredelige perioder. Hva gir denne beskri-
velsen deg? Hvordan påvirkes våre vennskap og familieforhold
når vi tar oss tid til å le og ha det moro sammen?

• Studer det fjerde hele avsnittet på side 457. Hvorfor tror du
Joseph Smith sa at vennskap er «et av de store fundamentale
prinsipper i “mormonismen” »? På hvilke måter kan det gjen-
gitte evangelium hjelpe mennesker å se på andre som venner?
Hvordan har andre Kirkens presidenter vært eksempler på
vennskap med alle mennesker?

• Gjennomgå det femte hele avsnittet på side 457. Hvordan kan
vennskap sammenlignes med å smelte to jernstykker sammen?

• Les avsnittet som begynner nederst på side 459 og det påføl-
gende avsnittet. Legg merke til henvisningen til «olje og vin»
fra lignelsen om den barmhjertige samaritan (Lukas 10:34).
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Hva er noen konkrete ting vi kan gjøre for å følge profetens
råd? for å følge den barmhjertige samaritans eksempel?

Aktuelle skriftsteder: 1. Samuelsbok 18:1; Ordspråkene 17:17;
2. Nephi 1:30; Mosiah 18:8-10; Alma 17:2; L&p 84:77; 88:133

Noter

1. Brev fra Benjamin F. Johnson til
George F. Gibbs, 1903, s. 6-8;
Benjamin Franklin Johnson, Papers,
1852-1911, Kirkens arkiver, Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,
Salt Lake City, Utah.

2. Andrew J. Workman, i «Recollections
of the Prophet Joseph Smith»,
Juvenile Instructor, 15. okt.1892,
s. 641.

3. History of the Church, 6:616; tegn-
setting modernisert; fra Willard
Richards’ dagbok, 27. juni 1844,
Carthage, Illinois.

4. History of the Church, 5:107-9; rett-
skrivning, tegnsetting og bruk av
store bokstaver modernisert; fra
Joseph Smiths dagbok, 16. aug.
1842, nær Nauvoo, Illinois.

5. History of the Church, 5:124-25, 127;
fra Joseph Smiths dagbok, 23. aug.
1842, nær Nauvoo, Illinois; denne
oppføringen er feilaktig datert 22.
aug. 1842 i History of the Church.

6. History of the Church, 5:517; første
gruppe ord i hakeparentes i original;
fra en tale holdt av Joseph Smith 23.
juli 1843, i Nauvoo, Illinois; referert
av Willard Richards; se også tillegget,
side 562, punkt 3.

7. History of the Church, 6:73; fra et
brev fra Joseph Smith til James
Arlington Bennet, 13. nov. 1843,
Nauvoo, Illinois; James Bennets
etternavn er feilstavet «Bennett»
i History of the Church.

8. History of the Church, 3:293; rett-
skrivning modernisert; fra et brev fra
Joseph Smith og andre til Edward
Partridge og Kirken, 20. mars 1839,
Liberty fengsel, Liberty, Missouri.

9. Joseph Smiths etterskrift i et brev fra
Joseph Smith og andre til Hezekiah
Peck, 31. aug. 1835, Kirtland, Ohio;
i «The Book of John Whitmer»,
s. 80-81, Kristi Samfunns arkiver,
Independence, Missouri; kopi av
«The Book of John Whitmer» i
Kirkens arkiver.

10. History of the Church, 2:362-63; fra
Joseph Smiths dagbok, 7. jan. 1836,
Kirtland, Ohio.

11. History of the Church, 3:285-86;
rettskrivning modernisert; fra et
brev fra Joseph Smith til Presendia
Huntington Buell, 15. mars 1839,
Liberty fengsel, Liberty, Missouri;
søster Buells etternavn er feilstavet
«Bull» i History of the Church.

12. History of the Church, 5:360-61;
tegnsetting modernisert; fra en tale
holdt av Joseph Smith 16. april 1843,
i Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff og Willard Richards.

13. George A. Smith, sitert i History of
the Church, 5:391; fra George A.
Smith: «History of George Albert
Smith by Himself», s. 1, George
Albert Smith, Papers, 1834-75,
Kirkens arkiver.
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Dåpsrommet i det gjenoppbyggede Nauvoo tempel. I døpefonter

som denne mottar de hellige dåpens ordinans for de døde.



Vi kan bli frelsere 
på Sions berg

«Hvordan skal de bli frelsere på Sions berg?
Ved at de bygger sine templer, sine døpefonter
og fortsetter med å motta alle ordinanser ...
på vegne av alle sine forfedre som er døde.»

Fra Joseph Smiths liv

For Kirkens medlemmer i Nauvoo på 1840-tallet var stedfortre-
dende arbeid for deres avdøde slektninger et viktig fokus. Helt
siden de første stedfortredende dåpshandlingene i denne evange-
lieutdeling ble utført i 1840, hadde de hellige søkt etter genealo-
gisk informasjon om sine forfedre, og mange hadde stedfortre-
dende gått ned i dåpens vann for disse avdøde slektningene.

I begynnelsen ble dåp for de døde utført i Mississippi-elven
eller i lokale elver. Men i januar 1841, da de hellige var i ferd med
å legge planer for Nauvoo tempel, erklærte Herren: «Det finnes
ikke noen døpefont på jorden hvor mine hellige kan bli døpt for
de som er døde. For denne ordinans hører hjemme i mitt hus og
kan ikke godkjennes av meg – bare i deres fattigdoms dager når
dere ikke er i stand til å bygge et hus til meg» (L&p 124:29-30).

Stedfortredende dåp i elven opphørte 3. oktober 1841, da
profeten kunngjorde: «Ingen dåp for de døde skal lenger finne
sted før ordinansen kan utføres i Herrens hus... For så sier

Herren!»1 De hellige begynte snart å bygge en midlertidig trefont
i den nyutgravde kjelleren i Nauvoo tempel. Fonten, som ble
bygget i Wisconsin-furu, hvilte på ryggen til 12 treokser. Den ble
innviet 8. november til bruk «inntil templet er ferdig og en mer
permanent døpefont erstatter den»2. 21. november 1841 utførte

463

K A P I T T E L  4 1



K A P I T T E L  4 1

464

seks medlemmer av De tolvs quorum dåp for 40 personer som
var døde, de første dåp for de døde som ble utført i fonten.

De helliges første erfaringer med dåp for de døde lærte dem
viktigheten av å føre opptegnelser i Herrens kirke. Selv om sted-
fortredende dåp i lokale elver var blitt uført med den rette pres-
tedømsmyndighet, hadde det ikke blitt ført offisielle oppteg-
nelser. Derfor måtte disse dåpshandlingene utføres på nytt. I en
tale han holdt 31. august 1842, forklarte profeten: «Alle som blir
døpt for de døde, må ha en skriver tilstede, som kan være øyen-
vitne og føre en opptegnelse og bekrefte at hans opptegnelse er
sann og gyldig... Sørg derfor for at alle dåpshandlinger for de
døde fra nå av blir nøye nedtegnet og bevitnet.»3 Profeten drøf-
tet dette emnet inngående i et brev han skrev til de hellige dagen
etter, og i et annet brev han skrev 6. september. Disse to brevene
er nå kapittel 127 og 128 i Lære og pakter.

I kapittel 127 skrev profeten følgende instruksjoner fra
Herren: «Når noen av dere blir døpt for deres avdøde, la det
være en skriver, og la ham være øyenvitne til deres dåpshand-
linger, la ham høre med sine ører så han kan bekrefte en sann-
het, sier Herren, så alle deres nedtegnelser kan bli nedtegnet i
himmelen... Og videre, la det være orden i alle opptegnelser, så
de kan anbringes i arkivene i mitt hellige tempel for å holdes i
erindring fra generasjon til generasjon» (L&p 127:6-7, 9).

Etter hvert som de hellige gikk videre med dette hellige arbei-
det, «kom det snart frem at noen hadde omfattende opptegnelser
om sine døde, som de ønsket å utføre arbeide for,» fortalte eldste
George A. Smith, et medlem av De tolvs quorum. «Dette ble kun
ansett som begynnelsen på et enormt arbeid, og at det å utføre
alle evangeliets ordinanser for skarene av døde, ikke var noen
liten oppgave. Noen av De tolv spurte Joseph om det ikke fantes
en kortere metode for å utføre arbeidet for så mange. Joseph
svarte: “Herrens lover er ugjenkallelige. Vi må utføre det som er
blitt åpenbart til oss, til punkt og prikke. Vi kan ikke forvente å
utføre dette enorme arbeide for de døde på kort tid.”»4
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Joseph Smiths læresetninger

Læren om frelse for de døde viser Guds 
store visdom og medlidenhet.

«Alle som ikke har hatt anledning til å høre evangeliet og bli
betjent av en inspirert mann i kjødet, må motta det heretter, før
de kan komme til den endelige dom.»5

«Det er ikke mer utrolig at Gud kommer til å frelse de døde
enn at han oppvekker dem.

Ikke på noe tidspunkt blir ånden for gammel til å tre frem for
Gud. Alle befinner seg innenfor rekkevidden av den tilgivende
barmhjertighet med mindre man har begått den utilgivelige synd
som ikke blir tilgitt, hverken i denne verden eller i den kom-
mende verden. Det finnes en måte å frigi de dødes ånder på,
nemlig ved prestedømmets makt og myndighet – ved å binde og
løse på jorden. Dette er en strålende lære fordi den avdekker
storheten i guddommelig barmhjertighet og velvilje i hele planen
for menneskets frelse.

Denne strålende sannhet egner seg godt til å utvide forstå-
elsen og til å støtte sjelen når den er i vanskeligheter og nød. La
oss for å illustrere dette anta at vi har for oss to menn, to brødre
som er like intelligente, like lærde, like dydige og like gode, og
som vandrer rettskaffent og har god samvittighet i den utstrek-
ning de har vært i stand til å skille plikten fra tradisjonens gjør-
mete elv, eller fra naturens boks tilsmussede sider.

Den ene dør og blir begravet uten å ha hørt om forsoningens
evangelium. Til den andre sendes frelsens budskap, han hører
det og tar imot det og blir arving til evig liv. Skal den ene få del
i herlighet mens den andre overgis til håpløs fortapelse? Har han
ingen mulighet til å unnslippe? De sekteriske trossamfunn sva-
rer: “Ingen.” …

Denne lære viser klart og tydelig Guds visdom og barmhjer-
tighet når han bereder en ordinans så de døde kan bli frelst, ved
å bli døpt ved en stedfortreder, få sitt navn nedtegnet i himme-
len og bli dømt i henhold til de gjerninger de har gjort i legemet.
Denne læren går som en rød tråd gjennom Skriftene. De hellige
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som forsømmer dette på vegne av sine avdøde slektninger, gjør
det med fare for sin egen frelse.»6

I desember 1840 skrev Joseph Smith til medlemmene av De

tolvs quorum og andre prestedømsledere som var på misjon i

Storbritannia: «Jeg vil anta at læren om “dåp for de døde” har
kommet dere for øre før dere mottar dette brev, og at dere kan
ha stilt noen spørsmål om dette. Jeg kan ikke i dette brev gi dere
alle de opplysninger dere måtte ønske om emnet, men … jeg vil
gjerne få si at dette avgjort ble praktisert av menigheten i for-
dums tid, og Paulus forsøker å bevise læren om oppstandelsen
fra de døde ved å si: “Dersom døde i det hele tatt ikke oppstår,
hvorfor lar de seg da døpe for dem?” [1. Korinterbrev 15:29.]

Første gang jeg omtalte denne lære offentlig, var da jeg talte i
begravelsen til bror Seymour Brunson, og etter den tid har jeg
gitt generelle instruksjoner i Kirken om emnet. De hellige har
anledning til å bli døpt for de av sine slektninger som er døde...
Uten å gå nærmere inn på dette emne vil dere utvilsomt se at det
er konsekvent og fornuftig, og at det sannsynligvis fremstiller
Kristi evangelium på en måte som gir det større omfang enn
enkelte har forestilt seg.»7

Vi blir frelsere på Sions berg ved å utføre
hellige ordinanser for de døde.

«Hvis vi, i kraft av Guds Sønns prestedømme, kan døpe en
mann i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn til syndenes
forlatelse, er det like mye vårt privilegium å virke som stedfor-
treder og bli døpt til syndenes forlatelse for og på vegne av våre
avdøde slektninger som ikke har fått høre evangeliet, eller fylden
av det.»8

«I Bibelen står det: “Se, jeg sender dere Elias, profeten, før
Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende
fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg
ikke skal komme og slå landet med bann.” [Malaki 4:5-6.]

«Ordet vende skulle her ha vært oversatt med binde, eller
besegle. Men hva var hensikten med denne viktige misjon? Eller
hvordan skulle den oppfylles? Nøklene skal overleveres, Elijahs
ånd skal komme, evangeliet skal opprettes, Guds hellige skal
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«Det største ansvar Gud har pålagt oss her i denne verden,

er å søke etter våre døde.»

samles, Sion skal bygges og de hellige stå frem som frelsere på
Sions berg [se Obadja 1:21].

Men hvordan skal de bli frelsere på Sions berg? Ved at de byg-
ger sine templer, sine døpefonter og fortsetter med å motta alle
ordinanser, dåpshandlinger, bekreftelser, tvettinger, salvinger,
ordinasjoner og beseglende krefter på sine hoder på vegne av
alle sine forfedre som er døde, og forløser dem slik at de kan
komme frem i den første oppstandelse og stige opp på herlig-
hetens troner sammen med dem. Dette er den kjede som binder
fedrenes hjerter til barna og barnas til fedrenes, og som oppfyl-
ler Elijahs misjon...

De hellige har ikke altfor meget tid til å frelse og forløse sine
døde og til å samle sine slektninger som er i live, slik at de også
kan bli frelst, før jorden blir slått og den fastsatte fortæring
finner sted.

Jeg vil råde alle hellige til å gjøre sitt ytterste for å samle alle
sine slektninger som er i live, [i templet] slik at de kan bli beseg-
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let og frelst og være forberedt på den dag da ødeleggelsens
engel drar ut. Og selv om hele Kirken skulle anstrenge seg til det
ytterste for å frelse sine døde, besegle sine etterkommere, samle
sine venner som er i live, og ikke bruker noe av sin tid til verds-
lige formål, ville de neppe bli ferdige før natten kommer da intet
menneske kan arbeide.»9

«Det er dåp etc. som må utføres av dem som lever, og en dåp
for de døde for dem som døde uten kunnskap om evangeliet...
Ikke bare er det nødvendig at dere blir døpt for deres døde, men
dere vil også måtte gjennomgå alle ordinanser for dem, på
samme måte som dere har gjort det for å frelse dere selv...

Det skal være et sted som alle nasjoner fra tid til annen skal
komme til for å motta sine begavelser, og Herren har sagt at det
er på dette sted dåp for de døde skal utføres. Alle som er blitt
døpt, og som tilhører riket, har rett til å bli døpt for dem som er
gått forut, og så snart evangeliets lov er adlydt her av deres ven-
ner som opptrer som stedfortredere for dem, har Herren repre-
sentanter der som setter dem fri. Et menneske kan være stedfor-
treder for sine egne slektninger, og evangeliets ordinanser som
ble innstiftet før verdens grunnvoll ble lagt, er slik blitt oppfylt
av dem, og vi kan døpes for dem vi føler et nært vennskap til.»10

«Alle som dør i troen, drar til åndenes fengsel for å forkynne
for dem hvis legeme er dødt, men hvis ånd lever. Disse ånder for-
kynner for de åndene [som er i fengsel] for at de skal kunne leve
som Gud i ånden, og mennesker utfører arbeid for dem i kjødet,
... og derved blir de lykkelige [se 1. Peter 4:6]. Derfor, de som lar
seg døpe for sine døde, er frelsere på Sions berg, og de må motta
tvetting og salving for de døde på samme måte som for seg selv.»11

Gud har pålagt oss et stort ansvar for å søke etter våre døde.

«Jeg vil åpne deres øyne når det gjelder de døde. Absolutt alt
som Gud i sin uendelige visdom har funnet det riktig og for-
målstjenlig å åpenbare for oss mens vi oppholder oss i dødelig-
heten, med hensyn til våre jordiske legemer, blir åpenbart for oss
helt abstrakt og uavhengig av vår tilknytning til dette jordiske
tabernakel, men blir åpenbart til våre ånder helt som om vi slett
ikke hadde legemer. Og de åpenbaringer som vil frelse våre
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ånder, vil også frelse våre legemer. Gud åpenbarer dette for oss i
lys av at ingen evig oppløsning av legeme, eller tabernakel, finner
sted. Herav følger det ansvar, det kolossale ansvar som hviler på
oss med hensyn til våre døde. For alle de ånder som ikke har vært
lydige mot evangeliet i kjødet, må enten adlyde det i ånden eller
bli fordømt. En alvorsfylt tanke – en fryktelig tanke! Er det ing-
enting som kan gjøres – og finnes det ingen forberedelse – ingen
frelse for våre fedre og venner som døde uten at de fikk anled-
ning til å adlyde Menneskesønnens forordninger? …

Hvilke løfter er gitt med henblikk på de dødes frelse? Og hva
slags skapninger er de som kan bli frelst, selv om deres legemer
smuldrer hen og forgår i graven? Når han underviser oss gjennom
sine bud, er det med henblikk på evigheten, for Gud betrakter
oss som om vi befant oss i evigheten. Gud oppholder seg i evig-
heten, og betrakter ikke tingene slik vi gjør.

Det største ansvar Gud har pålagt oss her i denne verden, er å
søke etter våre døde. Apostelen sier: “De [skal ikke] nå fullen-
delsen uten oss” [se Hebreerne 11:40], for det er nødvendig at vi
skulle ha den beseglende kraft i våre hender for å kunne besegle
våre barn og våre døde i evangelieutdelingen i tidenes fylde – en
evangelieutdeling hvor de løfter Jesus Kristus ga om menneskets
frelse før denne jords grunnvoll ble lagt, vil bli oppfylt.

... Det er nødvendig at de som er gått forut, og de som kom-
mer etter oss, skal bli frelst sammen med oss, og derfor har Gud
gjort dette obligatorisk for mennesket. Og derfor sa Gud: “Jeg
sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store
og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og bar-
nas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet
med bann.” [Malaki 4:5-6.]»12

Profeten Joseph Smith skrev følgende i et brev til de hellige,

som senere ble tatt med i Lære og pakter 128:15-18, 22, 24: «Og
nå, mine høyst elskede brødre og søstre, la meg forsikre dere om
at dette er prinsipper som gjelder for de døde og de levende og
som ikke lett kan forbigås med hensyn til vår frelse. For deres
frelse er nødvendig og avgjørende for vår frelse, slik Paulus sier
om fedrene – at de ikke kan bli fullkomne uten oss, ei heller kan
vi bli fullkomne uten våre avdøde.
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Og nå, i forbindelse med dåp for de døde, vil jeg sitere et
annet skriftsted av Paulus i første brev til korinterne 15:29: De

som lar seg døpe for de døde - hvorfor gjør de det? Dersom døde

i det hele tatt ikke oppstår, hvorfor lar de seg da døpe for dem?

Og videre, i forbindelse med dette sitat, vil jeg sitere en av pro-
fetene som hadde sine øyne rettet mot prestedømmets gjengi-
velse og den herlighet som skulle åpenbares i de siste dager og
på en spesiell måte, dette mest strålende av alle emner som til-
hører det evige evangelium, nemlig dåpen for de døde. For
Malakias sier i det siste kapittel, vers 5 og 6: Se, jeg sender dere

Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferde-

lige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til

deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

Jeg kunne ha gitt en tydeligere oversettelse av dette, men den
er tydelig nok som den er og svarer til min hensikt. Det er til-
strekkelig i dette tilfelle å vite at jorden vil bli slått med en for-
bannelse, hvis det ikke finnes et eller annet sammenføyende ledd
mellom fedrene og barna i tilknytning til en eller annen sak, og
se, hva er det for en sak? Det er dåpen for de døde. For vi kan
ikke bli fullkomne uten dem, ei heller kan de bli fullkomne uten
oss...

La deres hjerter fryde seg, og vær overmåte glade. La jorden
bryte ut i sang. La de døde fremføre frydesanger om evig lov-
prisning til kong Immanuel som før verden ble til fastsatte det
som ville gjøre det mulig for oss å fri dem ut av deres fengsel, for
fangene skal settes fri...

La oss derfor som en kirke og et folk og som siste-dagers-hel-
lige ofre til Herren et offer i rettferdighet, og la oss fremlegge i
hans hellige tempel, når det står ferdig, en bok verdig all anta-
gelse som inneholder opptegnelsen over våre avdøde.»13

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Gjennomgå side 464, og legg merke til hvordan Joseph Smith
og de tidlige hellige vokste i sin forståelse av læren om dåp for
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de døde. Tenk etter hvordan de hellige må ha følt det første
gang de fikk høre om frelse for de døde. Hva følte du første
gang du deltok i ordinanser for de døde?

• Les tredje og fjerde avsnitt på side 465. Hvordan viser læren
om frelse for de døde Guds medlidenhet og barmhjertighet? På
hvilke måter kan denne læren «utvide forståelsen» og «støtte
sjelen»?

• Hva betyr det å være frelser på Sions berg? (Du finner noen
eksempler på side 466-68.) Hvorfor tror du det er umulig for
våre avdøde slektninger å bli fullkommengjort uten oss?
Hvorfor tror du det er umulig for oss å bli fullkommengjort
uten dem?

• Gjennomgå noen av profeten Joseph Smiths læresetninger om
vårt store ansvar for å «søke etter våre døde» (side 468-69).
Hvilke erfaringer har du hatt når du har lært om dine forfedre?
Hvordan har din kjærlighet til din familie og din tro på Gud
blitt styrket når du har lært mer om dine forfedre? Hvordan
har det å utføre tempelordinanser for dine forfedre påvirket
dine følelser for dem?

• Hva kan vi gjøre for å hjelpe barn å sette pris på sin slektsarv?
Hva kan vi gjøre for å hjelpe barn å delta i tempelarbeid og
slektshistorie?

Aktuelle skriftsteder: Romerne 14:9; L&p 128:8-11

Noter

1. History of the Church, 4:426; fra
møtenotatene fra en konferanse i
Kirken holdt 3. okt. 1841, i Nauvoo,
Illinois, utgitt i Times and Seasons,
15. okt. 1841, s. 578.

2. History of the Church, 4:446-47; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok C-1, tillegg, s. 44, Kirkens arkiver,
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, Salt Lake City, Utah.

3. History of the Church, 5:141; fra en
tale holdt av Joseph Smith 31. aug.
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow; se også tillegget, side
562, punkt 3.

4. George A. Smith, tale holdt 25. des.
1874, i St. George, Utah; i St. George

Stake, General Minutes, 4. bind,
Kirkens arkiver.

5. History of the Church, 3:29; fra en
lederartikkel i Elders’ Journal, juli
1838, s. 43; Joseph Smith var tids-
skriftets redaktør.

6. History of the Church, 4:425-26; fra
møtenotatene fra en konferanse i
Kirken holdt 3. okt. 1841, i Nauvoo,
Illinois, utgitt i Times and Seasons,
15. okt. 1841, s. 577-78.

7. History of the Church, 4:231; avsnitt-
inndeling endret; fra et brev fra
Joseph Smith til De tolv, 15. des.
1840, Nauvoo, Illinois; dette brevet
er feilaktig datert 19. okt. 1840 i
History of the Church.
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8. History of the Church, 4:569; fra en
tale holdt av Joseph Smith 27. mars
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff; se også tillegget,
side 562, punkt 3.

9. History of the Church, 6:183-84; fra
en tale holdt av Joseph Smith 21.
jan. 1844, i Nauvoo, Illinois; referert
av Wilford Woodruff.

10. History of the Church, 6:365-66;
avsnittinndeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 12. mai 1844 i
Nauvoo, Illinois; referert av Thomas
Bullock.

11. Sitert av George Laub, i en samling
av utdrag fra Joseph Smiths taler, ca.
1845; George Laub, Reminiscences
and Journal jan. 1845-apr. 1857,
s. 21, Kirkens arkiver.

12. History of the Church, 6:312, -13;
rettskrivning modernisert; fra en tale
holdt av Joseph Smith 7. apr. 1844 i
Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff, Willard Richards, Thomas
Bullock og William Clayton.

13. Lære og pakter 128:15-18, 22, 24; et
brev fra Joseph Smith til de hellige,
6. sept. 1842, Nauvoo, Illinois.
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Familien –
Den skjønneste enhet

i tid og evighet

«Den skjønneste enhet og lykke fylte vårt hus.
Ingen uoverensstemmelse eller mislyd forstyrret freden

og roen som rådet i vår midte.» (Lucy Mack Smith)

Fra Joseph Smiths liv

Innen 1843, selv om Nauvoo tempel ennå ikke var fullført, hadde
profeten kunngjort læren om frelse for de døde, og hadde forret-
tet tempelbegavelsen for en gruppe trofaste hellige. Men en viktig
del av det hellige tempelarbeidet var ennå ikke på plass. 16. mai
1843 reiste profeten fra Nauvoo til Ramus, Illinois, hvor han
bodde hos sin nære venn Benjamin F. Johnson. Den kvelden
underviste han bror og søster Johnson og noen få andre nære ven-
ner om «den nye og evige ekteskapspakt». Han forklarte at denne
pakten var den «prestedømmets orden» som var nødvendig for å
oppnå den høyeste grad i det celestiale rike. (Se L&p 131:1-4.)
Han sa også at uten at en mann og en kvinne inngår i den evige
ekteskapspakt, «vil de slutte å formere seg når de dør, eller med
andre ord vil de ikke få noen barn etter oppstandelsen.» De som
inngår i denne pakten og holder seg trofaste, «vil fortsette å for-
mere seg og få barn i den celestiale herlighet.»1

To måneder senere, 12. juli 1843, i det øvre rom i hans røde
teglstensbutikk, dikterte profeten for William Clayton en åpen-
baring om læren om evig ekteskap (se L&p 132). Profeten hadde
kjent og undervist om denne læren en god stund før. I denne
åpenbaringen erklærte Herren at om en mann og en hustru ikke
blir beseglet i kraft av det hellige prestedømme, «kan de ikke for-
økes, men forblir ugifte og alene i all evighet uten opphøyelse i
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Parley P. Pratt erklærte: «Det var Joseph Smith som lærte meg å verdsette de ømme

forhold mellom far og mor, ektemann og hustru, bror og søster, sønn og datter.»
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sin frelste tilstand» (se L&p 132:15-18). For å oppnå opphøyelse
må menn og hustruer bli beseglet i kraft av prestedømmet og
holde seg trofaste mot sine pakter:

«Og videre, sannelig sier jeg dere, hvis en mann ekter en hus-
tru ved mitt ord som er min lov og ved den nye og evige pakt og
den blir beseglet på dem ved forjettelsens Hellige Ånd av ham
som er salvet og som jeg har gitt denne myndighet og dette pres-
tedømmes nøkler … skal de i tid og gjennom all evighet få del i
alle ting min tjener har lovet dem, og skal være i full kraft når de
ikke lenger er i verden, og de skal passere englene og gudene
som er satt der og gå til sin opphøyelse og herlighet i alle ting
som er blitt beseglet på deres hoder, en herlighet som skal være
en fylde og en fortsettelse av ætten evindelig og alltid.

Da skal de være guder, fordi de er uendelige, derfor skal de
være fra evighet til evighet, fordi de fortsetter å bestå, da skal
de være over alle ting, fordi alle ting er dem underlagt. Da skal de
være guder fordi de har all makt og englene er dem underlagt.
Sannelig, sannelig sier jeg dere, uten at dere adlyder min lov, kan
dere ikke oppnå denne herlighet» (L&p 132:19-21).

For eldste Parley P. Pratt i De tolvs quorum styrket kunnskapen
om denne læren hans kjærlighet til sin familie: «Det var Joseph
Smith som lærte meg å verdsette de ømme forhold mellom far og
mor, ektemann og hustru, bror og søster, sønn og datter. Det var
han som lærte meg at mitt hjertes utkårede kunne sikres meg for
tid og all evighet, og at de edle sympatier og følelser som knyttet
oss så tett sammen, hadde sitt utspring i kilden til guddommelig,
evig kjærlighet. Det var han som lærte meg at vi kan utvikle og
styrke disse følelsene i all evighet, og at resultatet av vår uende-
lige forening ville bli avkom så tallrike som himmelens stjerner
eller sanden ved havets bredd... Jeg hadde elsket før, men jeg vis-
ste ikke hvorfor. Men nå elsket jeg – med en renhet, en intensitet
av opphøyd, foredlet følelse som løftet min sjel fra de forgjenge-
lige ting av denne ynkelige sfære og utvidet den som havet… Kort
sagt, jeg kunne nå elske både med ånden og forstanden.»2
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Joseph Smiths læresetninger

Menn og hustruer hedrer hverandre ved å vise
kjærlighet, vennlighet og hengivenhet.

«Ekteskap [er] en himmelsk lov, innstiftet i Edens hage.»3

«Det er en manns plikt å elske, verne om og forsørge sin hus-
tru og holde seg til henne og ingen annen [se L&p 42:22]. Han
burde hedre henne som seg selv, og han burde se på hennes
følelser med ømhet, for hun er hans kjøtt og hans ben, skapt for
å være ham en medhjelp, både i timelige og åndelige ting; en for
hvis sjel han kan utøse sine klager uten reservasjoner, som er vil-
lig (idet hun er ment til det) til å bære en del av hans byrde, til
å trøste og oppmuntre ham med sin milde røst.

Det er mannens oppgave å stå som overhode for sin familie …
ikke å herske over sin hustru som en tyrann, og heller ikke som
en som frykter eller er redd for at hans hustru skal gå ut over sin
stilling og hindre ham i å utøve sin myndighet. Det er hans plikt
å være en Guds mann (for en Guds mann er en visdommens
mann), rede til alltid å hente fra Skriftene, fra åpenbaringene og
fra det høye, de instruksjoner som er nødvendige for hans fami-
lies oppbyggelse og frelse.»4

På et møte med Hjelpeforenings-søstre sa Joseph Smith: «Dere
behøver ikke erte deres menn for det de gjør, men vær selv så
uskyldige, vennlige og kjærlige at de kan føle at dette veier tungt,
ja, adskillig tyngre enn en kvernsten som henges om halsen.
Strid ikke, trett ikke, og si ikke imot og argumenter, men vis
ydmykhet, ha kjærlighet og renhet, for det er disse ting som
skulle foredle dere i alle gode menns øyne...

Når en mann er nedtynget av vanskeligheter, når han er opp-
rådd på grunn av bekymring og problemer, om han da kan møte
et smil istedenfor motsigelse eller knurring – hvis han kan bli
møtt med mildhet, vil det roe hans sjel og lindre hans følelser;
når han er fortvilet, trenger han hengivenhetens og vennlighetens
trøst... Når dere går hjem, si da aldri et krast eller uvennlig ord til
deres ektemann, men la vennlighet, nestekjærlighet og kjærlighet
krone deres gjerninger fra nå av.»5
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Eliza R. Snow skrev: «[Profeten Joseph Smith] formante søs-
trene til alltid å fokusere sin tro og sine bønner for og sette sin
lit til sine menn, som Gud har bedt dem hedre.»6

Barn hedrer sine foreldre ved å uttrykke
takknemlighet til dem og verdsette dem hele livet.

I flere dager i oktober 1835 besøkte profeten daglig sin alvorlig

syke far, og tok seg av ham «med stor bekymring». Det følgende

står i profetens dagbok: «Pleiet igjen min far, som var meget syk. I
min bønn i enerom i morges sa Herren: “Min tjener, din far skal
leve.” Jeg pleiet ham hele denne dagen med mitt hjerte oppløftet
til Gud i Jesu Kristi navn i bønn om at han ville gi ham helsen til-
bake, at jeg måtte bli velsignet med hans selskap og råd, ettersom
jeg så på det som en av de største jordiske velsignelser å kunne
omgås med mine foreldre, hvis modenhet i år og erfaring gjør dem
i stand til å gi de beste råd. Om kvelden kom bror David Whitmer,
og vi påkalte Herren i mektig bønn i Jesu Kristi navn, la våre hen-
der på min far og irettesatte sykdommen. Gud hørte og besvarte
våre bønner – til vår sjels store glede og tilfredsstillelse. Vår
aldrende far sto opp og kledde på seg, ropte og priste Herren.»7

«Velsignet er min mor, for hennes sjel er stadig fylt med vel-
vilje og kjærlighet til menneskene, og til tross for sin alder skal
hun allikevel bli styrket og trøstet i sitt eget hus, og hun skal få
evig liv. Og velsignet er min far, for Herrens hånd skal være over
ham, for han skal se sine barns trengsler svinne bort, og når hans
hår er grått og han er rede til å forlate dette liv, skal han skue seg
selv som et oliventre hvis grener tynges ned av mye frukt. Han
skal også få en bolig i det høye.»8

«Jeg har mimret om episoder fra min barndom. Jeg har tenkt på
min far som er død... Han var en stor mann, og hans sinn var edelt,
hellig, opphøyd og rettskaffent. Hans sjel hevet seg over alle de
tarvelige og nederdrektige prinsipper som menneskene har så lett
for å ta til seg. Så langt jeg kjenner til, gjorde han aldri en ondsin-
net handling eller noe som kan oppfattes som ugenerøst. Jeg
elsker min far og hans minne, og minnet om hans edle gjerninger
sitter for alltid i mitt sinn og påvirker meg sterkt, og mange av hans
gode og faderlige ord til meg er preget i mitt hjerte.
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Joseph Smith vokste opp i en familie hvor foreldre og barn elsket og

respekterte hverandre. Dette maleriet viser familien Smith som blir gjenforenet

med sin far i 1816, etter at han hadde flyttet til Palmyra, New York, før dem.

Minnene om hans liv, om det jeg selv har observert siden jeg
ble født, er dyrebare og hellige for meg. Støvet og stedet hvor han
ligger, er hellige for meg. Graven som omkapsler ham er en hel-
ligdom. La minnet om min far leve evig... Måtte den Gud jeg
elsker skue ned fra oven og redde meg fra mine fiender her, og
føre meg ved hånden så jeg kan stå på Sions berg sammen med
min far i evig herlighet.

Ord og språk strekker ikke til når jeg skal gi uttrykk for den
takknemlighet jeg skylder Gud for at han har gitt meg så retts-
kafne foreldre.
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Min mor er også en av de edleste og beste av alle kvinner.
Måtte Gud forlenge hennes og mine dager, så vi lenge kan nyte
hverandres samfunn.»9

«Når vi reflekterer over den omtanke og uopphørlige flid våre
foreldre har vist for å våke over oss, og hvor mange timer med
sorg og bekymring de har tilbragt over våre vugger og ved våre
senger når vi har vært syke, hvor oppmerksomme skulle ikke vi
være på deres følelser i deres alderdom! Vi kan umulig ha fred i
sinnet om vi sier eller gjør noe som bringer deres grå hår ned i
graven med sorg.»10

Kjærligheten mellom brødre og søstre
kan være herlig og uforgjengelig.

Profeten skrev følgende om sine to brødre som begge døde

som unge menn: «Alvin, min eldste bror – jeg husker godt de sor-
gens kvaler som vokste i mitt unge bryst og nesten sprengte mitt
ømme hjerte da han døde. Han var det eldste og edleste av min
fars barn. Han var en av de edleste av menneskenes sønner... I
ham fantes det intet svik. Han levde plettfritt helt fra han var et
lite barn... Han var også en meget nøktern mann, og da han
døde, besøkte Herrens engel ham i hans siste stund...

Min bror Don Carlos Smith ... var også en høysinnet gutt. Jeg
fant aldri noen feil i ham. Jeg så aldri den minste antydning til
noen umoralsk handling eller noen blasfemisk eller uedel til-
bøyelighet i barnet fra han ble født og til han døde. Han var et
vakkert, godlynt, omtenksomt, rettskaffent, trofast og ærlig barn,
og dit hans sjel går, ønsker jeg at min også må gå.»11

Joseph Smith skrev det følgende i et brev til sin eldre bror

Hyrum: «Min kjære bror Hyrum, jeg har tenkt mye på deg, og jeg
husker deg alltid i mine bønner og ber Gud beskytte deg mot
mennesker og djevler... Måtte Gud beskytte deg.»12

Profeten skrev om Hyrum: «Jeg kunne be i mitt hjerte om at alle
mine brødre var som min kjære bror Hyrum, som er i besittelse av
et lams mildhet og en Jobs rettskaffenhet, og kort sagt Kristi sakt-
modighet og ydmykhet, og jeg elsker ham med den kjærlighet
som er sterkere enn døden.»13
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Foreldre som elsker, støtter og ber for sine barn,
gir dem grenseløse velsignelser.

Etter at han hadde vært på Cumorah-høyden i september

1823, fortalte Joseph Smith sin familie om det han hadde opp-

levd, og deretter fortsatte han å dele sine opplevelser med dem.

Profetens mor fortalte: «Hver kveld samlet vi barna. Jeg tror vi må
ha vært den merkeligste familie som noen gang har levd på jorden,
vi satt alle i en sirkel, far, mor, sønner og døtre, og lyttet åndeløst
og ivrig til en [sytten] år gammel gutts religiøse læresetninger...

Vi fikk nå bekreftet vår oppfatning av at Gud var i ferd med å
bringe frem i lyset noe som vi kunne beskjeftige tanken med, noe
som ville gi oss en klarere forståelse enn alt som hadde blitt lært
oss så langt, og dette fikk oss til å fryde oss storlig. Den skjøn-
neste enhet og lykke fylte vårt hus. Ingen uoverensstemmelse
eller mislyd forstyrret freden og roen som rådet i vår midte.»14

Nær slutten av Sions leirs marsj i juni 1834 ble Joseph og

Hyrum Smith, sammen med mange andre, rammet av kolera.

Deres mor fortalte følgende om denne opplevelsen: «Hyrums og
Josephs ... glede over å få se oss igjen ved god helse var over-
måte stor på grunn av de store farene de hadde unnsluppet
mens de var borte. De satte seg ned, én på hver side av meg,
Joseph holdt én av mine hender og Hyrum den andre, og de for-
talte følgende: …

“Sykdommen kom over oss på et øyeblikk, og i løpet av noen få
minutter ble vi fryktelig dårlige. Vi signaliserte til hverandre og for-
lot huset for å gå til et avsondret sted for sammen å be Gud utfri
oss fra dette forferdelige onde. Men før vi kom langt nok til å
kunne være sikre på å ikke bli avbrutt, var vi knapt nok i stand til
å stå på våre ben, og vi ble svært urolige og fryktet at vi skulle dø
i denne vestlige villmark så langt fra våre familier, uten engang å få
det privilegium å velsigne våre barn eller gi dem noen avskjedsråd.
Hyrum ropte: «Joseph, hva skal vi gjøre? Må vi bli utryddet fra jor-
dens overflate ved denne redselsfulle forbannelsen?» «La oss,» sa
[Joseph], «gå ned på våre knær og be Gud fjerne krampene og de
andre plagene og gi oss vår helse tilbake, slik at vi kan dra hjem til
våre familier.» Dette gjorde vi, men vi ble likevel verre...
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«Hver kveld samlet vi barna,» fortalte Lucy Mack Smith, «og far, mor, sønner og døtre

lyttet åndeløst og ivrig til en [sytten] år gammel gutts religiøse læresetninger.

Vi bestemte oss snart for igjen å bønnfalle Gud om barmhjer-
tighet og ikke reise oss igjen fra våre knær før en av oss fikk et
vitnesbyrd om at vi skulle bli helbredet... Vi ba en god stund,
først én, så den andre, og oppdaget snart at krampene begynte
å løsne sitt grep. Kort tid senere spratt Hyrum opp på benene og
utbrøt: «Joseph, vi skal komme hjem, for jeg har sett et syn hvor
jeg så mor på sine knær under et epletre, hvor hun ba for oss, og
selv i dette øyeblikk gråter hun og ber Gud spare vårt liv så hun
igjen kan få se oss i kjødet. Ånden vitner for meg om at hennes
og våre bønner vil bli hørt.» I samme øyeblikk ble vi helbredet
og fortsatte på vår vei i fryd og glede.”
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“Å, min mor,” sa Joseph, “hvor ofte har ikke dine bønner vært
oss til hjelp når dødens skygge har omsluttet oss.”»15

Lucy Mack Smiths kjærlighet til sine sønner illustreres ved hen-

nes beretning om da profeten og hans bror Hyrum ble arrestert

og ført bort fra Far West, Missouri, i november 1838, til

Independence og senere til Richmond, Missouri, hvor de ble

fengslet. Familien fryktet at Joseph og Hyrum skulle bli drept: «Da
vi fikk høre at våre sønner skulle føres bort, fortalte budbringeren
oss at om vi noensinne skulle få se våre sønner igjen i live, måtte
vi komme til dem, for de satt allerede i vognen som skulle kjøre
avsted om noen få minutter. Min mann var da for syk til å kunne
gå til dem, men jeg og Lucy [en datter] gikk avsted alene, for vi var
de eneste i familien som var friske nok.

Da vi var ca. 400 meter unna vognen, kom vi ikke lenger på
grunn av mennene som omringet vognen. “Jeg er profetens
mor,” ropte jeg, “finnes det ingen dannet mann her som vil
hjelpe meg gjennom denne folkemengden og frem til vognen så
jeg kan få sett mine barn for siste gang og snakke med dem en
gang til før de dør?” En av dem sa seg villig til å bane vei gjennom
hæren, og vi gikk gjennom, midt mellom alle sverdene, musket-
tene, pistolene og bajonettene. Døden truet oss for hvert skritt
vi tok, helt til vi endelig kom frem til vognen. Mannen som led-
saget meg, henvendte seg til Hyrum, som satt foran, og sa at hans
mor var der og ba ham strekke ut hånden til henne. Dette gjorde
han, men jeg fikk ikke lov til å se dem, for presenningen var
svært kraftig og knyttet stramt foran og naglet fast på sidene...

Vår venn fulgte oss så til den bakre delen av vognen, hvor
Joseph satt, henvendte seg til ham og sa: “Herr Smith, din mor
og søster er her og ønsker å ta deg i hånden.” Joseph stakk
hånden mellom vognen og presenningen der den var naglet
fast i bakstykket. Vi tok hånden hans, men han sa ingenting. Jeg
orket ikke tanken på å skulle forlate ham uten å få høre hans
røst. “Å, Joseph,” sa jeg, “vær så snill å snakke til din stakkars
mor en gang til. Jeg kan ikke gå før jeg hører deg snakke.”

“Gud velsigne deg, mor,” sa han, og så lød et rop, og vognen
bykset avsted og rev vår sønn fra oss akkurat idet Lucy trykket
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hånden hans til seg for å gi ham en søsters siste kyss, for vi vis-
ste at de var dømt til å bli skutt.

Vi klarte å komme oss hjem igjen, selv om våre ben knapt nok
ville bære oss... En lang stund hørtes intet annet i huset enn sukk
og stønn, ettersom vi da ikke visste annet enn at vi hadde sett
Joseph og Hyrum for siste gang. Men midt i min sorg fant jeg en
trøst som overgikk alt jordisk. Jeg ble fylt av Guds ånd og mot-
tok følgende ved profetiens gave: “La ditt hjerte trøstes når det
gjelder dine barn, for de skal ikke skade et hår på deres hode.”
... “Mine barn,” sa jeg, “ikke gråt mer. Mobben vil ikke drepe
dem, for Herren har tilkjennegitt for meg at han vil utfri dem fra
deres fienders hender.” Dette var til stor trøst for oss alle, og vi
engstet oss ikke lenger så meget for at deres liv skulle bli tatt.»16

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Gjennomgå eldste Parley P. Pratts beskrivelse av hvordan kunn-
skap om læren om evig ekteskap velsignet ham (side 475).
Hvordan kan denne læren påvirke våre følelser for våre fami-
lier? hvordan vi behandler hverandre i hjemmet?

• Les Joseph Smiths råd til menn og hustruer (side 476-77).
Tenk over hvordan noen av disse rådene gjelder både kvinner
og menn. Hvorfor er det viktig for både fedre og mødre å stu-
dere Skriftene og motta åpenbaring til veiledning for familien?
Hva kan en mann gjøre når han ser at hans hustru er «ned-
tynget av vanskeligheter»? Hvorfor må både menn og hustruer
unngå å bruke «et krast eller uvennlig ord»?

• Som voksen fortsatte profeten Joseph å glede seg over å være
sammen med sine foreldre, søke deres råd og hedre dem
(side 477-79). Hvilke av profetens uttalelser om sine foreldre
gjør spesielt inntrykk på deg? Hvilke eksempler har du sett på
den varige innflytelsen til det gode som foreldre kan ha på
sine barn? Tenk over hva du kan gjøre for bedre å hedre dine
foreldre.
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• Gjennomgå profetens uttalelser om sine brødre Alvin, Don
Carlos og Hyrum (side 479-80). Hvorfor tror du forholdet
mellom brødre og søstre kan være så varig og sterkt? Hva kan
foreldre gjøre for å oppmuntre sine sønner og døtre til å være
gode venner? Hva kan brødre og søstre gjøre for å styrke venn-
skapet seg imellom?

• Gjennomgå Lucy Mack Smiths beretning om da sønnen Joseph
underviste familien (side 480). Hvilke erfaringer kan du for-
telle om hvor du har følt «enhet og lykke» med familiemed-
lemmer? Hva kan foreldre lære av den erfaringen Joseph og
Hyrum hadde da de ble helbredet for kolera? (Se side 480-82.)

Aktuelle skriftsteder: 2. Mosebok 20:12; 1. Korinterbrev 11:11;
Efeserne 6:1-4; Mosiah 4:14-15; Moses 3:18, 21-24

Noter

1. History of the Church, 5:391; fra
instruksjoner gitt av Joseph Smith
16. mai 1843 i Ramus, Illinois; refe-
rert av William Clayton.

2. Parley P. Pratt, Autobiography of
Parley P. Pratt, red. Parley P. Pratt jr.
(1938), s. 297-98; avsnittinndeling
endret.

3. History of the Church, 2:320; fra
Joseph Smiths dagbok, 24. nov.
1835, Kirtland, Ohio.

4. «On the Duty of Husband and Wife»,
en lederartikkel i Elders’ Journal,
aug. 1838, s. 61; avsnittinndeling
endret; Joseph Smith var tidsskriftets
redaktør.

5. History of the Church, 4:605-7; rett-
skrivning modernisert; avsnittinnde-
ling endret; fra en tale holdt av
Joseph Smith 28. april 1842, i
Nauvoo, Illinois; referert av Eliza R.
Snow; se også tillegget, side 562,
punkt 3.

6. History of the Church, 4:604; fra en
tale holdt av Joseph Smith 28. apr.
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow; se også tillegget, side
562, punkt 3.

7. History of the Church, 2:289; fra
Joseph Smiths dagbok, 8. og
11. okt. 1835, Kirtland, Ohio.

8. History of the Church, 1:466; avsnitt-
inndeling endret; fra Joseph Smiths
dagbok, 18. des. 1833, Kirtland, Ohio.

9. History of the Church, 5:125-26;
fra Joseph Smiths dagbok, 23. aug.
1842, nær Nauvoo, Illinois; denne
oppføringen er feilaktig datert 22.
aug. 1842 i History of the Church.

10. History of the Church, 2:342; fra et
brev fra Joseph Smith til William
Smith, 18. des. 1835, Kirtland, Ohio.

11. History of the Church, 5:126-27;
fra Joseph Smiths dagbok, 23. aug.
1842, nær Nauvoo, Illinois; denne
oppføringen er feilaktig datert 22.
aug. 1842 i History of the Church.

12. Brev fra Joseph Smith til Hyrum
Smith, 3. mars 1831, Kirtland, Ohio;
Joseph Smith, Collection, Kirkens
arkiver, Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige, Salt Lake City, Utah.

13. History of the Church, 2:338; fra
Joseph Smiths dagbok, 18. des.
1835, Kirtland, Ohio.

14. Lucy Mack Smith, «The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet»,
1844-45-manuskriptet, bok 4, s. 1,
Kirkens arkiver.

15. Lucy Mack Smith, «The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet»,
1844-45-manuskriptet, bok 13,
s. 12-14, Kirkens arkiver.

16. Lucy Mack Smith, «The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet»,
1844-45-manuskriptet, bok 16, s. 3-6,
Kirkens arkiver.



«Han var en Guds profet» –
Joseph Smiths samtidige vitner

om hans profetiske misjon

«Jeg får lyst til å rope halleluja hele tiden når jeg tenker
på at jeg en gang kjente Joseph Smith, profeten.»

(Brigham Young)

Fra Joseph Smiths liv

I Nauvoo kom de hellige ofte sammen for å høre profeten
Joseph Smith tale. Ettersom det ikke fantes noen bygning i
Nauvoo som var stor nok til å romme alle de hellige, talte profe-
ten ofte ute. Han talte ofte i et skogholt like vest for templet,
hvor det var plass til mange tusen. Det ble laget en flyttbar for-
høyning til Kirkens ledere og talere, og forsamlingen satt på
gresset eller på tømmerstokker eller murstener. Profeten talte
også på andre steder i Nauvoo, blant annet i det uferdige tem-
plet og i private hjem. En besøkende i Nauvoo tidlig i 1843 for-
talte at han hadde sett møter holdt «på det grove gulvet i tem-
plets kjeller, og det er ofte profeten som taler»1.

Når profeten talte utendørs, innledet han ofte sine taler med
å be de hellige be om at vinden eller regnet måtte stilne til han
var ferdig med å tale. På en konferanse i Nauvoo 8. april 1843
innledet profeten en tale med å si: «Jeg har tre anmodninger til
forsamlingen. Den første er at alle som har tro må utøve den og
be Herren stilne vinden, for slik det blåser nå, kan jeg ikke tale
lenge uten å skade min helse alvorlig. Dernest ønsker jeg at dere
skal be Herren styrke mine lunger, slik at jeg kan tale så alle kan
høre. Den tredje anmodningen er at dere må be om at Den hel-
lige ånd må hvile på meg, slik at jeg må kunne uttale de tingene
som er sanne.»2
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«Folket elsket å høre [profeten Joseph Smith], for åpenbaringens ånd gjennomsyret

ham,» erklærte Lorenzo Snow. «Ifølge Herrens løfter mottok de som tok til seg de

prinsippene han forkynte, et vitnesbyrd fra Herren om deres sannhet.»
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Profetens taler var svært viktige for Kirkens medlemmer, og
det hendte at han talte til forsamlinger på flere tusen. «Ingen
som lyttet til ham, ble noensinne trett av å høre ham tale,» for-
talte Parley P. Pratt. «Jeg har endog sett ham holde på en forsam-
ling av villige og ivrige lyttere i mange timer, enten det var kaldt
eller varmt, regn eller vind, og de lo i ett øyeblikk og gråt i det
neste.»3 Alvah J. Alexander, som var ung gutt i Nauvoo-perioden,
fortalte at «ingen adspredelser eller leker var like interessante for
meg som å høre ham tale»4.

Amasa Potter fortalte at han hadde vært tilstede under en mek-
tig tale profeten Joseph Smith holdt for en stor gruppe hellige i
Nauvoo:

«Da [profeten] hadde talt i ca. 30 minutter, blåste det kraftig
opp. Støvet var så tett at vi ikke kunne se hverandre på litt
avstand, og noen var i ferd med å dra da Joseph ropte og ba dem
stoppe og la sine bønner stige opp til Den allmektige Gud om at
vinden måtte stilne og regnet måtte opphøre, og hvis de gjorde
det, skulle det skje. På noen få minutter opphørte vinden og reg-
net, og det ble så stille som en sommermorgen. Uværet delte seg
og gikk på nord- og sydsiden av byen, og vi kunne se trærne og
buskene i det fjerne svaie i vinden, mens det der vi befant oss var
stille i en time, og på denne tiden holdt profeten en av sine stør-
ste taler noensinne om det viktige emne de døde.»5

De hellige som hørte profeten Joseph Smith tale, bar mektige
og levende vitnesbyrd om hans profetiske misjon. Mange av
dem skrev ned sine minner fra taler de hørte ham holde og erfa-
ringer de hadde med ham, for de ønsket at kommende genera-
sjoner skulle vite, slik de visste, at Joseph Smith virkelig var en
Guds profet.

Vitnesbyrd om Joseph Smith

I likhet med de tidlige hellige kan vi vite
at Joseph Smith er den profet Herren gjenga

sitt evangeliums fylde gjennom.

Brigham Young, Kirkens andre president: «Jeg får lyst til å
rope halleluja hele tiden når jeg tenker på at jeg en gang kjente
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Joseph Smith, profeten som Herren oppreiste og ordinerte, og
som han ga nøkler og kraft til å bygge opp Guds rike på jorden
og oppholde det. Disse nøkler er gitt dette folk, og vi har kraft til
å fortsette det verk som Joseph begynte.»6

Eliza R. Snow, Hjelpeforeningens generalpresident fra 1866 til

1887: «I sannhetens og rettferdighetens sak – i alt som var til gagn
for hans medmennesker, var hans integritet like utrokkelig som
himmelens pilarer. Han visste at Gud hadde kalt ham til arbeidet,
og alle jordens og helvetes krefter i forening klarte hverken å
avskrekke eller avlede ham fra hans mål. Med Guds og sine brø-
dres hjelp la han grunnvollen til det største verk som noensinne
er opprettet av mennesker – et verk som omfatter ikke bare alle
levende og alle kommende generasjoner, men også de døde.

Han imøtegikk frimodig og tappert verdens falske tradisjoner,
overtro, religioner, hykleri og uvitenhet – og viste seg trofast mot
ethvert prinsipp som var åpenbart fra himmelen, trofast mot sine
brødre og trofast mot Gud, for så å besegle sitt vitnesbyrd med
sitt blod.»7

Bathsheba W. Smith, Hjelpeforening-

ens generalpresident fra 1901 til 1910:

«Jeg vet at han var den han hevdet å være
– en sann Guds profet, og gjennom ham
gjenga Herren det evige evangelium og
enhver ordinans og begavelse som vil
lede oss til det celestiale rike.»8

Wilford Woodruff, Kirkens fjerde pre-

sident: «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.»9

Daniel D. McArthur, et tidlig medlem av Kirken som senere

ledet et av de første håndkjerrekompaniene til Salt Lake City:

«Det er mitt vitnesbyrd at han var en sann profet av den levende
Gud, og jo mer jeg hørte av det han sa og så av det han gjorde, jo
sterkere ble min overbevisning om at han virkelig hadde sett Gud

Bathsheba W. Smith
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Faderen og hans Sønn Jesus Kristus, og også Guds hellige engler...
Jeg følte alltid at om jeg i det hele tatt visste noe på denne jord, så
visste jeg uten tvil at han var en profet.»10

Alexander McRae, en av dem som satt i Liberty fengsel sam-

men med Joseph Smith: «Vi hadde slik tiltro til [Joseph Smith] som
profet at når han sa: “Så sier Herren,” var vi sikre på at det ville bli
som han sa, og jo mer vi prøvde det, jo sterkere ble vår tillit til
ham, for ikke en eneste gang opplevde vi at hans ord slo feil.»11

Lyman O. Littlefield, et medlem av Sions leir: «Hele den energi
hans sjel var i besittelse av, var oppslukt i det strålende siste dagers
verk han hadde blitt kalt til av sin guddommelige Mester.»12

Mary Alice Cannon Lambert, en

engelsk konvertitt som emigrerte til

Nauvoo i 1843: «Jeg så Joseph Smith for
første gang våren 1843. Da båten som
førte oss opp Mississippi-elven, nådde
bryggen i Nauvoo, var flere av de
ledende brødre der for å møte de hel-
lige som kom med båten. Blant dem var
profeten Joseph Smith. Jeg visste hvem
han var straks jeg fikk øye på ham, og i

samme øyeblikk fikk jeg mitt vitnesbyrd om at han var en Guds
profet... Han ble ikke utpekt for meg. Jeg kjente ham blant alle
de andre mennene, og selv om jeg bare var et barn (jeg var bare
fjorten), visste jeg at jeg så en Guds profet.»13

Angus M. Cannon, et medlem av Kirken som bodde i Nauvoo

som ungdom og senere ble stavspresident i Salt Lake City: «Jeg
husker spesielt én anledning da bror Joseph talte til en forsam-
ling av hellige våren 1844. Det var under noen store eiketrær, i
et søkk syd for templet, nær Parley Street. Han talte om det fak-
tum at Gud, da han etablerte sin kirke, hadde forutsatt at bare én
mann var bemyndiget av Gud til å motta åpenbaringer som
skulle være bindende for Kirken... Det var ved denne samme
anledning jeg hørte profeten erklære at han hadde mottatt Det
melkisedekske prestedømme av Peter, Jakob og Johannes.

Mary Alice Cannon Lambert
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Det inntrykk jeg satt igjen med i mitt unge sinn etter Joseph
Smiths inspirerte uttalelser, har fulgt meg resten av livet, og når
mørket ellers ville ha omsluttet mitt sinn, har jeg fått hans
vitnesbyrd klart for meg, og slik har jeg fått det bevist at Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har blitt etablert og ledet ved
Guds kraft og myndighet.»14

Hyrum Smith, profetens bror og Kirkens patriark: «Det har
vært profeter før, men Joseph har en ånd og en kraft som over-
går alle profetene.»15

Joseph Smith var et eksempel til etterfølgelse 
når det gjelder å utvikle en Kristus-lik karakter.

Parley P. Pratt, et medlem av De tolv

apostlers quorum fra 1835 til 1857:

«President Joseph Smith var høy og vel-
bygget, sterk og aktiv. Han var lys i
huden og hadde lyst hår, blå øyne, svært
lite skjegg og hadde et særegent
uttrykk... Hans fremtoning var alltid
mild og vennlig, og han strålte av intelli-
gens og kjærlighet til andre mennesker.
Han hadde et våkent blikk og et ubevisst

smil, eller en viss munterhet. Han virket fullstendig uhemmet,
uten påtatt alvor og verdighet. Det var noe med det uforstyrrelige
og stødige blikket hans som gjennomtrengte deg til det innerste,
skuet inn i evigheten, trengte inn i himmelen og fattet alle verde-
ner. Han hadde en edel dristighet og en uavhengig karakter, hans
opptreden var lett og omgjengelig, hans irettesettelse var frykt-
inngytende som en løve, hans menneskekjærlighet grenseløs som
havet, hans intelligens universell.»16

John Needham, en tidlig engelsk konvertitt: «Joseph Smith er
en stor mann, en prinsippfast mann, en ukomplisert mann. Han
er ingen helgenaktig type med en alvorlig mine, men det helt
motsatte. Det er faktisk noen som snubler fordi han er så like-
frem, klar i sine uttalelser og munter av natur, men dette gjør
meg bare enda mer glad i ham.»17

Parley P. Pratt
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Emmeline B. Wells, Hjelpeforeningens generalpresident fra

1910 til 1921: «Jeg ... vitner om at han var den største mann, den
største profet og den største personlighet i denne generasjon.
Jeg føler jeg trygt kan si at han var den største siden Frelseren.
Hans majestetiske fremtoning var noe storartet. Man trodde han
var enda høyere og større enn han faktisk var. Kanskje noen av
dere har lagt merke til menn som har en slik virkning når de rei-
ser seg og går. Slik var det med profeten Joseph. Det finnes så
vidt jeg vet, ingen bilder av ham som kan sammenlignes med
skjønnheten og storheten i hans fremtreden.»18

Mary Alice Cannon Lambert: «Den kjærlighet de hellige følte
for ham, kan ikke uttrykkes med ord. De ville uten å nøle ha lagt
ned sitt liv for ham. Når han skulle tale, ble enhver oppgave lagt
til side så de kunne lytte til hans ord. Han var ingen vanlig mann.
Både hellige og syndere følte og erkjente en kraft og en innfly-
telse som fulgte ham. Det var umulig å møte ham uten å bli
imponert over hans sterke personlighet og innflytelse.»19

John M. Bernhisel, en lege som bodde

i Joseph og Emmas hjem i Nauvoo i flere

måneder i 1843 og 1844: «Joseph Smith
er fra naturens side en mann med stor
mental styrke, som har mye energi og
besluttsomhet, stor forståelse og en dyp
kunnskap om menneskenaturen. Han
har en stillferdig dømmekraft, et bredt
perspektiv og særpreges i høy grad av sin
kjærlighet til rettferdighet. Han er snill

og hjelpsom, generøs og velvillig, sosialt anlagt og gladlynt, og han
har en ettertenksom og reflekterende væremåte. Han er ærlig,
oppriktig, fryktløs og selvstendig, og så fri for tilgjorthet som noen
mann kan være... Både som religionslærer og som mann er han
høyt elsket av sitt folk.»20

Jesse N. Smith, en fetter av Joseph Smith: «[Profeten var] uten
sammenligning den mest Gud-like mannen jeg noensinne har
sett... Jeg vet at han av natur var ute av stand til å lyve og bedra, og
at han var snillheten og edelheten selv. Når jeg var i hans nærhet,

John M. Bernhisel
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følte jeg at han kunne lese meg som en åpen bok. Jeg vet at han
var alt han hevdet å være.»21

William Clayton, en engelsk konver-

titt som virket som sekretær for Joseph

Smith: «Jo mer jeg er sammen med
ham, jo høyere elsker jeg ham. Jo mer
jeg vet om ham, jo større tillit får jeg til
ham.»22

Joseph F. Smith, Kirkens sjette presi-

dent: «Han var i besittelse av den edleste
og reneste menneskelige natur, noe
som ofte ga seg utslag i uskyldig moro –

han spilte ball, hadde brytekamper med sine brødre og moret
seg. Han var ikke en mann som gikk stiv i ryggen med en så stram
maske i ansiktet at han ikke kunne smile og føle glede i hjertet.
Å, han var full av glede, han var full av munterhet, han var full av
kjærlighet og enhver annen edel egenskap som gjør menn store
og gode. Samtidig var han enkel og uskyldig, slik at han kunne
sette seg inn i de mest beskjedne omstendigheter. I tillegg hadde
han kraft, ved Guds nåde, til å forstå Den allmektiges hensikter.
Slik var profeten Joseph Smiths karakter.»23

Som den profet evangeliet ble gjengitt gjennom, 
forkynte Joseph Smith Guds frelsesplan rent og kraftfullt.

Brigham Young: «Det enestående med storheten i bror Joseph
Smiths karakter var at han kunne forenkle himmelske ting så et
begrenset sinn kunne forstå dem. Når han forkynte for folket –
åpenbarte det som hører Gud til, Guds vilje, frelsesplanen,
Jehovas hensikter, vårt forhold til ham og alt som hører himme-
len til – forenklet han sine læresetninger etter evnene til hver
mann, hver kvinne og hvert barn, og gjorde dem like tydelige
som en tydelig opptråkket sti. Dette burde overbevise alle som
noen gang hørte ham, om hans guddommelige myndighet og
kraft, for ingen annen mann var i stand til å undervise slik som
han kunne, og ingen kan åpenbare det som hører Gud til uten
ved åpenbaring fra Jesus Kristus.»24

William Clayton



K A P I T T E L  4 3

493

Howard Coray, som virket som sekretær for Joseph Smith:

«Jeg har studert evangeliet slik det ble fremlagt av Joseph Smith,
og undret meg over om det er mulig for noe menneske uten
hjelp fra Guds ånd å fremlegge et slikt system for frelse og opp-
høyelse for menneskene. Min konklusjon er at det er umulig. Jeg
har sittet og hørt ham tale fra forhøyningen i Nauvoo mange
ganger og blitt fullstendig henrykket av hans ubeskrivelige velta-
lenhet – hans kraftfulle uttrykksform. Han talte som jeg aldri har
hørt noe annet menneske tale.»25

Joseph L. Robinson, rådgiver i et bis-

kopsråd i Nauvoo: «Vi har lenge trodd
og i sannhet visst at Joseph Smith var en
sann og ydmyk Guds profet, men nå ser
vi ham med våre øyne og hører hans
røst med våre ører. Den er som en mek-
tig tordenrøst fra himmelen. Likevel er
hans språk saktmodig, lærerikt og svært
oppbyggende. Men det er en kraft og
storhet som ledsager hans ord og for-

kynnelse som vi aldri har sett i noe menneske før, for han er en
mektig profet, en hellig Guds mann. Han var i sannhet opplyst
om det som tilhører Guds rike, og var gjennomsyret av Den hel-
lige ånd, som var en konstant ledsager.»26

Orson Spencer, en baptistprest som sluttet seg til Kirken i

1841: «Doktrinært er herr Smith i høyeste grad på linje med
Skriftene. Jeg har aldri hørt ham benekte eller nedvurdere en
eneste sannhet i Det gamle eller Det nye testamente, men han
har alltid forklart og forsvart dem på mesterlig vis. Ettersom han
er salvet av Gud i den hensikt å undervise og fullkommengjøre
Kirken, er det nødvendig at han vet hvordan han skal sette ting-
ene i sin rette orden, frembringe det som mangler og fremsette
både nye og gamle ting som en velbevandret skriftlærd. Denne
oppgave og dette apostelembede ser han ut til å foredle. Ved
hans berøring våkner de gamle profetene til liv, og skjønnheten
og kraften i deres åpenbaringer blir spennende og interessante
for alle som hører dem.»27

Joseph L. Robinson
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Jonah R. Ball, et medlem av Kirken som bodde i Nauvoo:

«Gikk på møtet. Hørte profeten tale i templet. Det var flere tusen
som hørte ham. Det er ingen tvil. Måten han fremlegger Skriftene
på, er hverken beregnende eller kontroversiell. Teksten hans var
det første kapittel i 2. Peter. Han gjorde det så klart som [mid-
dags]solen.»28

William Clayton: «Vi har hatt det privilegium å samtale med
Joseph Smith jr., og vi fryder oss over hans selskap... Han er ...
en mann med god dømmekraft som strømmer over av intelli-
gens, og når man lytter til ham, mottar man intelligens som utvi-
der sinnet og får hjertet til å fryde seg. Han er svært naturlig og
fryder seg over å undervise den ringeste av de hellige. Jeg kan
samtale med ham like lett som jeg kan med deg, og med hensyn
til å være villig til å undervise, sier han: “Jeg mottar det fritt og
vil gi det fritt.” Han er villig til å besvare ethvert spørsmål jeg stil-
ler ham, og blir glad når vi stiller ham spørsmål. Han virker
ytterst velbevandret i Skriftene, og mens han taler om ethvert
emne, åpenbares et slikt lys og en slik skjønnhet som jeg aldri
før har sett maken til. Hvis jeg skulle ha kommet fra England
bare for å samtale med ham i noen få dager, ville det ha vært verd
enhver anstrengelse.»29

Mercy Fielding Thompson, en britisk

konvertitt hvis mann, Robert B.

Thompson, virket som sekretær for

Joseph Smith: «Jeg har ... lyttet til hans
klare og mesterlige forklaringer på dype
og vanskelige spørsmål. Det virket som
om alt var lett å forstå for ham, og derfor
kunne han også klargjøre dem for andre,
bedre enn noen annen jeg før hadde
hørt.»30Mercy Fielding Thompson
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I likhet med de tidlige hellige kan vi samle Joseph Smiths
ord og etterleve de prinsippene han forkynte.

Emmeline B. Wells: «I profeten
Joseph Smith følte jeg at jeg så den
store åndelige kraft som ga de hellige
glede og trøst... Guds kraft hvilte på
ham i en slik grad at han ved mange
anledninger virket forklaret. Hans frem-
toning var mild og nesten barnlig når
han slappet av, og når han talte til fol-
ket, som elsket ham i den grad at de
nesten forgudet ham, strålte hans

ansikt med en ubeskrivelig herlighet. Ved andre anledninger var
det kraften i hans fremtoning, mer enn i hans røst (som for meg
virket storslagent veltalende), som lot til å ryste bakken vi sto på
og gjennomtrenge tilhørernes sjel til det innerste, og jeg er sik-
ker på at de da ville ha lagt ned sitt liv for å forsvare ham. Jeg lyt-
tet alltid som trollbundet til hans minste uttalelse – Guds
utvalgte i denne siste evangelieutdeling.»31

Lorenzo Snow, Kirkens femte presi-

dent: «Første gang jeg så profeten
Joseph, var jeg en gutt [ca. 17 år gam-
mel]. Han talte til en liten forsamling.
Han fortalte dem om engelens besøk
til ham... Folket elsket å høre ham,
for åpenbaringens ånd gjennomsyret
ham... Ifølge Herrens løfter mottok de
som tok til seg de prinsippene han for-
kynte, et vitnesbyrd fra Herren om

deres sannhet.»32

Lorenzo Snow

Emmeline B. Wells



K A P I T T E L  4 3

496

Edward Stevenson, et medlem av De sytti fra 1844 til 1897:

«Jeg så ham første gang i Pontiac [Michigan] i 1834, og det gir
meg nå stor glede å beskrive for hans mange venner det inn-
trykket han gjorde på meg den gangen. En stor kjærlighet til
ham, som Guds sanne profet, ble uutslettelig innprentet i mitt
sinn, og har alltid fulgt meg siden, selv om det nå er nesten 60
år siden. Det samme året, 1834, vitnet profeten med stor kraft i
mange store forsamlinger om Faderens og Sønnens besøk, og
den samtale han hadde med dem. Jeg hadde aldri følt en slik
kraft som den som tilkjennega seg ved disse anledningene.»33

Mary Ann Stearns Winters, en stedatter av eldste Parley P.

Pratt: «Jeg sto i nærheten av profeten mens han forkynte for
indianerne i skogholtet ved templet. Den hellige Ånd lyste opp
hans ansikt til det var som om en glorie lyste rundt ham, og hans
ord gjennomtrengte alles hjerter som hørte ham...

Jeg så legemene til bror Joseph og Hyrum der de lå i Mansion
House etter at de ble fraktet fra Carthage, og jeg så også noen av
klærne de hadde hatt på seg, stenket med deres livs blod. Jeg vet
at de var Guds menn, profet og patriark, sanne og trofaste. Måtte
vi være verdige til å møte dem i den kommende verden!»34

Wilford Woodruff, som refererte fra en tale 6. april 1837:

«President Joseph Smith jr. reiste seg og talte til forsamlingen i
tre timer, ikledd Guds kraft, ånd og bilde. Han utøste sitt sinn og
sine følelser i sine venners hus. Han fremla mange ting av stor
betydning for Israels eldster. Om de bare kunne skrives for evig
i vårt hjerte som med en jerngriffel, så vi alltid måtte følge dem
[se Job 19:23-24]. Den kilde til lys, prinsipper og rettskaffenhet
som vellet frem fra profeten Josephs hjerte og munn, hvis sjel i
likhet med Enoks svulmet og ble stor som evigheten – slike bevi-
ser fremlagt på slik en kraftfull måte – burde fordrive den min-
ste antydning til vantro og tvil i tilhørernes sinn, for et slikt
språk, slike følelsesytringer, prinsipper og en slik ånd kan ikke
strømme fra mørke. Joseph Smith jr. er en Guds profet oppreist
for å utfri Israel, like sikkert som at mitt hjerte nå brenner i mitt
bryst.»35
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Brigham Young: «Helt siden første gang jeg så profeten
Joseph, har jeg aldri gått glipp av et eneste ord han har uttalt
angående riket. Og dette er nøkkelen til den kunnskap jeg besit-
ter i dag, at jeg lyttet til Josephs ord, samlet dem i mitt hjerte, lag-
ret dem og ba Faderen i hans Sønn Jesu navn om å vekke min
erindring om dem når jeg trengte dem. Jeg samlet det som hører
Gud til, og dette er den nøkkel jeg har i dag. Jeg var ivrig etter å
lære av Joseph og Guds ånd.»36

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Les vitnesbyrdene om profeten Joseph Smith på side 487-90.
Hva er det i disse vitnesbyrdene som gjør inntrykk på deg? Hva
er grunnlaget for ditt eget vitnesbyrd om Joseph Smith?
Hvordan fikk du dette vitnesbyrdet? Du ønsker kanskje å
skrive ditt vitnesbyrd i dagboken din eller dele det med din
familie.

• Side 490-92 inneholder uttalelser som beskriver Joseph
Smiths utseende, personlighet og karakter. Hvordan påvirker
disse uttalelsene dine følelser for Joseph Smith? Tenk over
hvordan du kan utvikle noen av disse samme egenskapene.

• Studer vitnesbyrdene om hvordan profeten Joseph forkynte
evangeliet og forklarte Skriftene (side 492-94). Hvordan kan
disse vitnesbyrdene hjelpe oss når vi studerer og underviser i
evangeliet?

• Gjennomgå det siste avsnittet i dette kapitlet (side 495-97).
Hvordan kan du følge Wilford Woodruffs og Brigham Youngs
eksempel i ditt studium av denne boken? Hvordan kan du
følge deres eksempler når du studerer de levende profeters
ord? Hva tror du det betyr å la sannheten bli skrevet «i vårt
hjerte som med en jerngriffel»?

Aktuelle skriftsteder: 2. Nephi 3:6-19; L&p 24:1-9; 124:1
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Church, 6:346; fra en tale holdt av
Hyrum Smith 28. apr. 1844, i
Nauvoo, Illinois.

16. Parley P. Pratt, Autobiography of
Parley P. Pratt, red. Parley P. Pratt jr.
(1938), s. 45-46; avsnittinndeling
endret.

17. Brev fra John Needham til hans forel-
dre, 7. juli 1843, Nauvoo, Illinois,
utgitt i Millennial Star, okt. 1843, s.
89.

18. Emmeline B. Wells: «The Prophet
Joseph», Young Woman’s Journal,
aug. 1912, s. 437-38; avsnittinndeling
endret.

19. Mary Alice Cannon Lambert, i
«Joseph Smith, the Prophet», Young
Woman’s Journal, des. 1905, s. 554.

20. John M. Bernhisel, sitert i History of
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endret; fra et brev fra John M.
Bernhisel til Thomas Ford, 14. juni
1844, Nauvoo, Illinois.

21. Jesse N. Smith, i «Recollections of
the Prophet Joseph Smith», Juvenile
Instructor, 1. jan. 1892, s. 23-24;
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22. Brev fra William Clayton til William
Hardman, 30. mars 1842, Nauvoo,
Illinois, utgitt i Millennial Star,
1. aug. 1842, s. 76.

23. Joseph F. Smith, i «Joseph, the
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ning modernisert.
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25. Brev fra Howard Coray til Martha
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Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
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arkiver.

29. Brev fra William Clayton til Kirkens
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10. des. 1840, Nauvoo, Illinois,
Kirkens arkiver.
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lections of the Prophet Joseph
Smith», Juvenile Instructor, 1. juli
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33. Edward Stevenson, Reminiscences of
Joseph, the Prophet, and the Coming
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Profeten lengtet etter å få se Nauvoo tempel fullført. «“Arbeid raskere, brødre,” pleide

han å si, “la oss fullføre templet. Herren har en stor begavelse i vente for dere.”»



Gjenopprettelsen av alle
ting – Evangelieutdelingen

i tidenes fylde

«[Dette] er i sannhet evangelieutdelingen i
tidenes fylde, da alle ting som er i Kristus Jesus,

enten det er i himmelen eller på jorden, skal samles
i ham, og da alle ting skal gjenopprettes.»

Fra Joseph Smiths liv

Profeten Joseph Smith elsket Nauvoo tempel og lengtet etter å få
se det fullført. Martha Coray, en innbygger i Nauvoo, var tilstede
under en tale hvor hun så profeten peke på templet og bedrøvet
si: «Om det er ... Guds vilje at jeg får leve lenge nok til å se dette
templet fullført fra fundament til den øverste sten, vil jeg si:
“Herre, det er nok. La din tjener gå bort i fred.”»1

George Q. Cannon, som senere ble rådgiver i Det første pre-
sidentskap, fortalte: «Forut for sin død viste profeten Joseph stor
iver etter å få se [Nauvoo] tempel fullført, noe de fleste av dere
som var medlem av Kirken på hans tid, vet. “Arbeid raskere, brø-
dre,” pleide han å si, “la oss fullføre templet. Herren har en stor
begavelse i vente for dere, og jeg vil så gjerne at brødrene skal få
sin begavelse og motta prestedømmets fylde.” Han oppmuntret
stadig de hellige og underviste dem om viktigheten av å fullføre
denne bygningen, slik at livets og frelsens ordinanser der kunne
forrettes for hele folket, men spesielt til quorumene i det hellige
prestedømme. “Da,” sa han, “vil riket være etablert, og da er det
likegyldig hva som skjer med meg.” »2

Planene for Nauvoo tempel skisserte et byggverk som skulle
være større og enda vakrere enn Kirtland tempel. Der det lå på
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en høyde med utsikt over Mississippi-elven, skulle Nauvoo
tempel bli en av de mest storslåtte bygningene i hele Illinois.
Det ble bygget av kalksten som ble hentet i stenbrudd i nærhe-
ten av Nauvoo, og tømmer som ble fløtet ned elven fra
Wisconsin. Da det sto ferdig, var det 39 meter langt, 27 meter
bredt og 50 meter høyt til toppen av spiret. Utvendig var det
pyntet med intrikat uthogde månestener, solstener og stjerne-
stener, mens sollyset strømmet gjennom de mange vinduene
og lyste opp det indre.

Joseph Smith fikk aldri se Nauvoo tempel fullført, men etter
hans død mottok tusenvis av medlemmer hellige ordinanser i
templet under ledelse av Brigham Young. Etter at de hellige ble
tvunget til å forlate Nauvoo, ble deres vakre tempel ødelagt.
Det ble rammet av brann i 1848, og i 1850 jevnet en tornado
noen av veggene med jorden. De gjenværende veggene ble da
så svekket at de måtte rives. Rundt 150 år senere begynte byg-
gingen av et nytt Nauvoo tempel på den samme tomten. Det
gjenoppbyggede templet ble innviet 27. juni 2002, og ble da ett
av over hundre templer over hele verden. Hvert av disse tem-
plene er et symbol på at fylden av Guds velsignelser til hans
barn, både levende og døde, er gjengitt i denne evangelieutde-
lingen.

Profeten Joseph Smith ble kalt av Gud til å gjengi disse store
velsignelsene til jorden, og til å stå i spissen for evangelieutde-
lingen i tidenes fylde. Under profetens tjenestegjerning ble alle
ting gjengitt som var nødvendige for å legge grunnvollen for den
største evangelieutdeling i historien. Prestedømmet, med dets
uunnværlige nøkler, ble gjengitt. Mormons bok ble oversatt.
Kirken ble organisert, og læresetninger, ordinanser og pakter ble
åpenbart, herunder ordinansene og paktene i forbindelse med
begavelsen og ekteskapsbesegling. Herren erklærte at han hadde
overdratt til Joseph Smith «nøklene til mitt rike og en evangelie-
utdeling for siste gang og i tidenes fylde da jeg skal samle alle
ting til ett, både det som er i himmelen og det som er på jorden»
(L&p 27:13).
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Joseph Smiths læresetninger

I denne siste evangelieutdeling har all myndighet,
alle ordinanser og all kunnskap fra tidligere

evangelieutdelinger blitt gjengitt.

«Det er ifølge de himmelske tings orden at Gud alltid sender
en ny evangelieutdeling til verden når menneskene har falt fra
sannheten og har mistet prestedømmet.»3

6. september 1842 skrev profeten Joseph Smith følgende til de

hellige, som senere ble nedtegnet i Lære og pakter 128:18: «Ved
innledningen av evangelieutdelingen i tidenes fylde – en evan-
gelieutdeling som nå har sin begynnelse – er det nødvendig at
det finner sted en hel, fullstendig og fullkommen forening og
sammenføyning av evangelieutdelinger og nøkler og krefter og
herligheter, og at de blir åpenbart fra Adams dager ned til vår tid.
Og ikke bare dette, men de ting som aldri har vært åpenbart fra
verdens grunnvoll ble lagt, men som har vært holdt skjult for de
vise og forstandige, skal bli åpenbart for umyndige og diebarn i
denne evangelieutdeling i tidenes fylde.»4

«Dette er i sannhet en dag som lenge vil bli husket av de hel-
lige i de siste dager, en dag da himmelens Gud har begynt å
gjengi sitt rikes gamle orden til sine tjenere og sitt folk, en dag da
alt som hender, hender for å gjenopprette evangeliets fylde, en
fylde av alle evangelieutdelinger i tidenes fylde, en dag da Gud
har begynt å bekjentgjøre og sette i orden i sin kirke de ting som
har vært, og de ting oldtidens profeter og vise menn ønsket å se,
men som de døde uten å få se, en dag da de ting begynner å bli
tilkjennegitt som har vært skjult fra før verdens grunnvoll ble lagt,
og som Jehova har lovet skulle bekjentgjøres for hans tjenere i
hans egen beleilige tid, for å forberede jorden til hans herlighets
tilbakekomst, ja, en celestial herlighet og et rike av prester og
konger for Gud og Lammet på Sions berg for evig.»5

«Evangelieutdelingen i tidenes fylde vil bringe ting frem i lyset
som er blitt åpenbart i alle tidligere evangelieutdelinger, og der-
til også andre ting som ikke er blitt åpenbart tidligere. Han skal
sende profeten Elijah osv. og gjenopprette alle ting i Kristus.»6
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«“Da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, etter sitt frie
råd, som han forut fattet hos seg selv, om en husholdning i
tidenes fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i him-
melen og det som er på jorden.” [Efeserne 1:9-10.]

Den hensikt Han selv hadde med en avslutningsscene i den
siste evangelieutdeling, er at alt som henhører til denne evange-
lieutdeling, skulle ledes helt i overensstemmelse med tidligere
evangelieutdelinger.

Og videre hadde Gud selv bestemt at ingen evig fylde ville
finne sted før hver eneste evangelieutdeling var oppfylt og sam-
let sammen til ett, og at alt som overhodet skulle samles sammen
til ett i disse evangelieutdelinger til den samme fylde og evige
herlighet, skulle samles i Kristus Jesus...

Alle ordinanser og plikter som noensinne er blitt forlangt av
prestedømmet gjennom Den allmektiges ledelse og bud i noen
evangelieutdeling, skal finnes i den siste evangelieutdeling, og
derfor vil alt som har eksistert under prestedømmets myndighet
i noen tidligere periode, igjen eksistere, hvilket vil tilveiebringe
den gjenopprettelse som er uttalt ved alle de hellige profeters
munn.»7

Joseph Smith har nøklene til
evangelieutdelingen i tidenes fylde.

«Jeg ... har nøklene til det siste rike, som omfatter fylden av
alle ting som er uttalt av alle de hellige profeter siden jordens
begynnelse, under Det melkisedekske prestedømmes bese-
glende kraft.»8

«Enhver som har et kall til å betjene denne verdens innbyg-
gere, ble utpekt til denne oppgave i det store råd i himmelen før
denne verden ble til. Jeg går ut fra at jeg ble utpekt til dette selv-
samme embede i dette store råd. Det vitnesbyrd jeg ønsker er at
jeg er Guds tjener og at dette er hans folk. Profetene i fordums
tid sa at i de siste dager skulle himmelens Gud opprette et rike
som ikke skulle ødelegges og heller ikke overlates til noe annet
folk...
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Jeg regner med å være ett av redskapene som skal opprette
Daniels rike ved Herrens ord, og jeg akter å legge en grunnvoll
som vil revolusjonere hele verden.»9

«Jeg har hele rikets plan foran meg, og det har ingen annen
person.»10

Lucy Mack Smith var tilstede da Joseph Smith forkynte i

Kirtland, Ohio, i 1832. Hun mintes at profeten uttalte følgende

ord: «Jeg har selv nøklene til denne siste evangelieutdeling, og
jeg vil for alltid ha dem i tid og all evighet. Slå dere derfor til ro,
for alt er vel.»11

Denne siste evangelieutdeling er av en
så enorm betydning at det krever de helliges

fullstendige og uselviske hengivenhet.

I september 1840 ga Joseph Smith og hans rådgivere i Det før-

ste presidentskap følgende erklæring til Kirkens medlemmer:

«Herrens verk i disse siste dager er så overordentlig stort at det
nesten er over dødelige menneskers fatteevne. Dets herlighet er
ubeskrivelig og dets storslagenhet uovertruffen. Det er dette
temaet som har fått profeter og rettskafne menn til å fryde seg
helt fra verdens skapelse, gjennom alle påfølgende generasjoner
og frem til i dag. Det er i sannhet evangelieutdelingen i tidenes
fylde, da alle ting som er i Jesus Kristus, enten det er i himmelen
eller på jorden, skal samles i ham, og da alle ting skal gjenopp-
rettes, slik hellige profeter har sagt siden jordens begynnelse, for
i denne vil den strålende oppfyllelse av løftene som ble gitt til
fedrene, finne sted, og tilkjennegivelsene av Den høyestes kraft
vil bli store, strålende og opphøyde...

Vi ønsker å gå fremad og forene vår styrke for å bygge opp
riket og etablere prestedømmet i deres fylde og herlighet. Det
verk som må utrettes i de siste dager, er av enorm betydning, og
vil kreve de helliges fulle energi, alle deres ferdigheter, talenter
og evner, for at det kan rulle frem med den herlighet og majes-
tet som beskrives av profeten [se Daniel 2:34-35, 44-45]. Det vil
derfor kreve de helliges samlede innsats å utrette et så stort og
storslått verk.
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Heltidsmisjonærer ved opplæringssenteret for misjonærer i Provo, Utah.

Joseph Smith erklærte at i den siste evangelieutdeling «vil [det] være 

nødvendig for de hellige å lytte til råd og ... forsvare sannhetens sak».

Innsamlingsarbeidet som omtales i Skriftene, vil bli nødvendig
for å tilveiebringe den siste evangelieutdelings herlighet...

Kjære brødre, ettersom vi ønsker å utføre Guds hensikter, som
er det arbeid vi er blitt kalt til, og å være medarbeidere med ham
i denne siste evangelieutdeling, føler vi at det er nødvendig at de
hellige samarbeider med den største velvilje i hele landet og på
øyene i havet. Det vil være nødvendig for de hellige å lytte til råd
og vende sin oppmerksomhet mot Kirken og rikets oppbyggelse,
og å legge til side ethvert selvisk prinsipp, alt som er simpelt og
nederdrektig, og forsvare sannhetens sak og av alle krefter hjelpe
dem som har mottatt mønsteret og planen...

Her, kjære brødre, er et verk å engasjere seg i som er verdig
erkeengler – et verk som vil overskygge alt som hittil er utrettet,
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et verk som konger, profeter og rettskafne mennesker i tidligere
tider har søkt, ventet på og oppriktig ønsket å få se, men de døde
før de fikk se det. Velsignet er de som skal hjelpe til med å utføre
Jehovas mektige gjerninger.»12

Oppbyggingen av Sion er en sak som har interessert Guds folk
til alle tider. Det er et emne som profeter, prester og konger har
dvelt ved med særlig stor glede. Med fryd har de sett frem til den
tid vi lever i, og oppildnet av en himmelsk og frydefull forvent-
ning har de sunget, skrevet og profetert om denne vår dag, men
de døde uten å få oppleve den. Vi er det begunstigede folk som
Gud har utvalgt til å frembringe de siste dagers herlighet. Det er
vi som vil få se, delta i og hjelpe til med å videreføre de siste
dagers herlighet, “en husholdning i tidenes fylde: å samle alt til
ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jor-
den” [se Efeserne 1:10], når Guds hellige vil bli samlet fra hver
ætt og stamme og tunge og folk, når jødene vil bli samlet sammen
til ett, de ugudelige også vil bli samlet sammen for å bli utryddet
slik profetene har sagt, Guds ånd også vil være med hans folk, og
vil bli trukket tilbake fra alle andre nasjoner, og alle ting, enten
det er de på jorden eller de i himlene, skal bli ett, endog i Kristus.

Himmelens prestedømme vil forene seg med jordens for å til-
veiebringe disse store hensikter, og mens vi således samler oss
om en felles sak for å videreføre Guds rike, vil himmelens pres-
tedømme ikke stå som tause tilskuere, Guds ånd vil bli utøst fra
oven og vil dvele i vår midte. Den høyestes velsignelser vil hvile
over våre tabernakler, og vårt navn vil gå videre i fremtidige gene-
rasjoner. Våre barn vil stå opp og prise oss salig, og de genera-
sjoner som ennå ikke er født, vil spesielt glede seg over det vi har
gjennomgått, de savn vi har måttet tåle, den utrettelige nidkjær-
het vi har vist og de nesten uoverstigelige vanskeligheter vi har
overvunnet for å legge grunnvollen til et verk som frembragte en
herlighet og velsignelse som de vil forstå, et verk som Gud og
engler i generasjoner har sett frem til med glede, som oppildnet
de fordums profeters og patriarkers sjeler, et verk som er bestemt
til å medføre at mørkets makter blir tilintetgjort og jorden blir for-
nyet, til Guds herlighet og til den menneskelige families frelse.»13
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Gjennomgå side 501-2. Hvorfor er templer så viktige for å
utføre Herrens verk?

• Hvorfor tror du oldtidens profeter og vise menn så frem til vår
tid? (Du finner noen eksempler på side 503-4.) Tenk over hvil-
ket privilegium det er å være medlem av Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige i evangelieutdelingen i tidenes fylde.

• Studer avsnittet som begynner nederst på side 504. Hvilke
tanker og følelser får du om ditt kall til å tjene i Kirken når du
grunner på denne uttalelsen?

• Les de første tre hele avsnittene på side 505. Hvordan styrker
disse uttalelsene ditt vitnesbyrd om profeten Joseph Smiths
misjon?

• Profeten Joseph Smith sa: «Herrens verk i disse siste dager er ...
overordentlig stort» (side 505). Studer side 505-7, og grunn på
vårt ansvar for å bidra til å utføre Herrens verk i denne siste
evangelieutdeling. Hvorfor må vi «forene vår styrke» om vi skal
klare å utføre dette verket? Hvorfor må vi «legge til side ethvert
selvisk prinsipp»? Tenk over hvordan du kan bruke din energi
og dine «ferdigheter, talenter og evner» til å bidra til Herrens
verk.

Aktuelle skriftsteder: L&p 27:12-13; 90:2-3; 112:30-32; 124:40-41

Noter

1. Sitert av Martha Jane Knowlton
Coray, som refererte fra en tale holdt
av Joseph Smith i Nauvoo, Illinois;
Martha Jane Knowlton Coray, Note-
book, Kirkens arkiver, Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige, Salt
Lake City, Utah; denne talen er datert
19. juli 1840 i søster Corays notat-
bok, men den ble trolig holdt noe
senere.

2. George Q. Cannon, Deseret News:
Semi-Weekly, 14. des. 1869, s. 2.

3. History of the Church, 6:478-79; fra
en tale holdt av Joseph Smith 16.
juni 1844, i Nauvoo, Illinois; referert
av Thomas Bullock; se også tillegget,
side 562, punkt 3.

4. Lære og pakter 128:18; et brev fra
Joseph Smith til de hellige, 6. sept.
1842, Nauvoo, Illinois.

5. History of the Church, 4:492-93; fra
Joseph Smiths dagbok, 6. jan. 1842,
Nauvoo, Illinois.
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6. History of the Church, 4:426; fra
møtenotatene fra en konferanse i
Kirken holdt 3. okt. 1841, i Nauvoo,
Illinois, utgitt i Times and Seasons,
15. okt. 1841, s. 578.

7. History of the Church, 4:208, 210-11;
fra en tale forberedt av Joseph Smith
og opplest på en konferanse i Kirken
5. okt. 1840, i Nauvoo, Illinois.

8. History of the Church, 6:78; rett-
skrivning modernisert; fra et brev
fra Joseph Smith til James Arlington
Bennet, 13. nov. 1843, Nauvoo,
Illinois; James Bennets etternavn
er feilstavet «Bennett» i History of
the Church.

9. History of the Church, 6:364-65;
fra en tale holdt av Joseph Smith
12. mai 1844 i Nauvoo, Illinois;
referert av Thomas Bullock.

10. History of the Church, 5:139; fra en
tale holdt av Joseph Smith 29. aug.

1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
William Clayton.

11. Sitert av Lucy Mack Smith, som refe-
rerte en tale holdt av Joseph Smith
i begynnelsen av 1832 i Kirtland,
Ohio; Lucy Mack Smith: «The History
of Lucy Smith, Mother of the
Prophet», 1844-45-manuskriptet,
bok 13, s. 5, Kirkens arkiver.

12. History of the Church, 4:185-87;
tegnsetting modernisert; fra et brev
fra Joseph Smith og hans rådgivere
i Det første presidentskap til de hel-
lige, sept. 1840, Nauvoo, Illinois,
utgitt i Times and Seasons, okt.
1840, s. 178-79.

13. History of the Church, 4:609-10;
tegnsetning modernisert; avsnittinn-
deling endret; fra «The Temple», en
lederartikkel i Times and Seasons,
2. mai 1842, s. 776; Joseph Smith
var tidsskriftets redaktør.
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Joseph Smith fant tid til å vise at han brydde seg om de hellige personlig.

Margarette McIntire Burgess mintes at profeten, som hun kalte

«alle barns kjærlige venn», hjalp henne og hennes bror da de satt fast i gjørme.



Joseph Smiths følelser for
sin profetiske misjon

«Jeg har intet annet ønske enn å gjøre
godt for alle mennesker.»

Fra Joseph Smiths liv

Helt fra begynnelsen av profeten Joseph Smiths tjenestegjer-
ning var hans liv ofte i fare. Selv om Herren mange ganger
utfridde ham fra hans fiender, visste profeten at så snart han
hadde fullført sin jordiske oppgave, kunne han dø. «Noen har
antatt at bror Joseph ikke kan dø,» sa han i en begravelse i
Nauvoo i 1842, «men det stemmer ikke. Det er sant at jeg noen
ganger har blitt lovet å få leve for å utrette det ene eller det andre,
men nå som alt dette er utrettet, har jeg for tiden ingen avtale om
å få leve. Jeg kan dø like snart som enhver annen mann.»1

Profeten var fullt klar over at han og alle de hellige som bodde
i Nauvoo, befant seg i en stadig farligere situasjon. Etter hvert
som Nauvoo vokste seg større, begynte noen av dem som bodde
i området, å frykte de helliges voksende politiske og økonomiske
makt, og mobber begynte igjen å plage dem. Profeten var i sær-
skilt fare, for myndighetene i Missouri gjorde gjentatte forsøk på
å arrestere ham, og frafalne fra Kirken ble stadig mer fiendtlig-
sinnet i sine forsøk på å ødelegge ham. 6. august 1842 erklærte
profeten at tiden ville komme da Kirkens medlemmer ville bli
tvunget til å forlate Nauvoo:

«Jeg profeterte at de hellige ville fortsette å lide stor trengsel, og
at de ville bli fordrevet til Rocky Mountains. Mange ville falle fra,
andre ville bli drept av våre forfølgere eller miste livet som følge
av strabaser eller sykdom, men noen av dem ville leve lenge nok
til å hjelpe til med å etablere bosetninger og bygge byer og få opp-
leve at de hellige blir et mektig folk midt i Rocky Mountains.»2

511
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I profetens taler og det han skrev de siste få årene av sitt liv, fikk
man følelsen av at han hadde det travelt. Ettersom han visste at
hans tid var kort, arbeidet han iherdig med å undervise de hellige
om de tingene som Gud hadde åpenbart for ham, og oppmuntret
dem til å forberede seg til å motta disse sannhetene. Han uttrykte
også sin store kjærlighet til de hellige, og erklærte til og med at
han var villig til å legge ned sitt liv for dem: «Jeg er rede til å bli
ofret på en måte som kan avstedkomme mest mulig godt.»3

Det er bemerkelsesverdig at mens profeten utholdt så mye
forfølgelse og lå under konstant press på grunn av sine plikter i
den voksende kirke, fant han tid til å vise at han brydde seg om
Kirkens medlemmer personlig. Mange hellige mintes senere den
kjærlighet og vennlighet profeten Joseph viste dem.

Aroet L. Hale fortalte: «Profeten ... pleide ofte å komme ut fra
Mansion [House] for å spille ball med oss gutter. Hans sønn
Joseph var på min alder. [Profeten] Joseph holdt seg alltid til
reglene. Han sto ute og fanget ballen til det var hans tur til å
bruke balltreet. Som den sterke mannen han var, slo han ballen
så langt at vi pleide å rope etter gutten som skulle hente den, at
han fikk ta med seg niste på veien. Dette fikk profeten til å le.
Joseph var alltid i godt humør og full av moro.»4

Margarette McIntire Burgess mintes en annen opplevelse med
profeten i Nauvoo: «Min eldre bror og jeg var på vei til skolen,
som lå nær bygningen som var kjent som Josephs teglstensbutikk.
Det hadde regnet dagen før, og bakken var svært gjørmete, spesi-
elt langs den gaten. Min bror Wallace og jeg satte oss fast i gjør-
men og kom ikke løs. Små barn som vi var, begynte vi naturligvis
å gråte, ettersom vi trodde vi måtte bli der. Men da jeg kikket opp,
så jeg alle barns kjærlige venn, profeten Joseph, komme mot oss.
Han fikk oss snart opp på høyere og tørrere grunn. Deretter
bøyde han seg ned og fjernet den tunge gjørmen fra våre små
sko, tok lommetørkleet sitt og tørket våre tårevåte ansikter. Han
talte vennlige og oppmuntrende ord til oss og sendte oss av
gårde til skolen glade og fornøyde. Var det noe rart at jeg var glad
i denne store, gode og edle Guds mann?»5
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Joseph Smiths læresetninger

Profeter forkynner det Gud åpenbarer for dem, 
og vi gjør vårt beste for å forstå og gi akt på deres ord.

«Hele dagen tenker jeg, i større grad enn på hva jeg skal spise
og drikke, på hvordan jeg skal få Guds hellige til å forstå de syner
som ruller som en brottsjø for mitt sinn. For en glede det ville
vært for meg å forklare for dere ting dere aldri har tenkt på! Men
fattigdom og verdens bekymringer forhindrer det...

Hosianna, hosianna, hosianna til Den allmektige Gud for det
lys som overstrømmer oss allerede nå. Jeg kan ikke uttrykke det
med ord. Jeg er ikke lærd, men jeg har like gode følelser som
noen mann. Å, om jeg hadde erkeengelens språk til å uttrykke
mine følelser en gang til mine venner! Men jeg regner ikke med
å kunne det i dette liv.»6

«Det har bydd på store vanskeligheter å banke noe inn i
hodene på denne generasjon. Det har vært omtrent like lett som
å bite seg i nakken eller snekre med sløvt verktøy. Selv de hellige
er sene til å forstå.

I en årrekke har jeg forsøkt å forberede de helliges sinn til å
motta det som er av Gud, men ofte ser vi at enkelte av dem, etter
å ha lidd alt det de har gjort for Guds verk, knuses som glass så
snart det skjer noe som er i strid med deres tradisjoner, og de
tåler ikke ilden i det hele tatt. Hvor mange som vil greie å utholde
en celestial lov og fortsette videre og motta sin opphøyelse, kan
jeg ikke si, da mange er kalt, men få er utvalgt [se L&p 121:40].»7

«Jeg er ikke som andre mennesker. Mine tanker er stadig opp-
tatt med dagens oppgaver, og i alt jeg sier ved slike anledninger
som denne [en begravelse], må jeg stole fullt og helt på den
levende Gud...

Hvis jeg hadde inspirasjon, åpenbaring og lunger til å for-
midle det min sjel har studert i den senere tid, da fantes det ikke
en eneste sjel i denne forsamling som ikke ville gå til sitt hjem
og lukke sin munn i evig taushet hva religion angår, inntil de
hadde lært noe.
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Hvorfor være så sikre på at dere forstår ting som er av Gud,
når dere er så usikre på alt annet? Dere kan mer enn gjerne få
del i all den kunnskap og intelligens jeg kan gi dere.»8

«Enkelte sier jeg er en fallen profet fordi jeg ikke frembringer
mer av Herrens ord. Men hvorfor gjør jeg ikke det? Er vi i stand
til å motta det? Nei, ikke en eneste i dette rommet.»9

«Fra tid til annen vil jeg åpenbare for dere de emner som Den
hellige ånd har åpenbart for meg. Alle de løgner som nå klekkes
ut om meg, er av djevelen, og djevelen og hans tjeneres innfly-
telse vil bli brukt mot Guds rike. Guds tjenere underviser ikke
om noe annet enn om det evige livs prinsipper, og av deres gjer-
ninger skal dere kjenne dem. Et godt menneske taler om gode
ting og hellige prinsipper, men et ondt menneske om onde ting.
Jeg føler trang til i Herrens navn å irettesette alle slike onde prin-
sipper, løgnere osv., og jeg advarer dere alle og ber dere om å
være på vakt overfor hvem dere følger. Jeg oppfordrer dere inn-
stendig til å gi akt på all den dyd og alle de læresetninger jeg har
gitt dere...

Jeg vil råde dere til å vurdere nærmere om dere til deres tro
bør føye dyd, kjærlighet osv. Jeg sier i Herrens navn at hvis disse
ting bor i dere, skal dere bære frukt [se 2. Peter 1:5-8]. Jeg bærer
vitnesbyrd om at intet menneske foruten jeg selv har makt til å
åpenbare dette – de ting som finnes i himmel, på jord og i hel-
vete... Jeg anbefaler dere alle for Gud slik at dere kan arve alle
ting, og måtte Gud tilføye sin velsignelse.»10

Selv om profeter er menn med menneskelige svakheter,
er de kalt av Gud til å undervise og lede hans folk.

I profetens dagbokoppføring for 6. november 1835, står det: «I
formiddag ble jeg presentert for en mann østfra. Etter å ha hørt
mitt navn, sa han at jeg ikke var noe annet enn et menneske, og
med det mente han å antyde at han hadde antatt at en person
som Herren fant skikket å åpenbare sin vilje til, måtte være noe
mer enn et menneske. Han syntes å ha glemt den bemerkning
Jakob kom med da han sa at Elias [Elijah] var et menneske med
de samme lidenskaper som oss, men allikevel hadde han så mye
av Guds kraft at Han, som svar på hans bønner, lukket himlene
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slik at de ikke ga noe regn i et tidsrom av tre år og seks måneder,
og så, som svar på hans bønn, ga himmelen regn, og jorden bar
sin grøde [se Jakobs brev 5:17-18]. Så stor er denne generasjons
mørke og uvitenhet at den betrakter det som utrolig at et men-
neske skulle kunne ha noen [kontakt] med sin Skaper.»11

«Når forkynte jeg noensinne noe galt fra denne forhøyning?
Når var jeg noen gang forvirret? Jeg ønsker å seire i Israel før jeg
går hinsides og ikke lenger kan ses. Jeg har aldri sagt at jeg var
fullkommen, men det finnes ingen feil i de åpenbaringer jeg har
fremsatt. Skal jeg så bli vraket som noe verdiløst?»12

«Selv om jeg begår feil, begår jeg ikke de feil man beskylder
meg for, og de feil jeg gjør, skyldes – i likhet med andre men-
nesker – menneskenaturens skrøpelighet. Intet menneske lever
et feilfritt liv. Tror dere at selv Jesus, om han var her, ville fortone
seg som feilfri i deres øyne? Hans fiender talte alt mulig ondt om
ham, og de var på vakt for å se om han syndet.»13

I profetens dagbokoppføring for 29. oktober 1842, står det:

«Jeg ... gikk bort til forretningen [i Nauvoo, Illinois], hvor en
rekke av de brødre og søstre var forsamlet som om morgenen
hadde ankommet fra traktene omkring New York... Jeg fortalte
dem at jeg bare var et menneske, og at de ikke måtte vente at jeg
skulle være fullkommen. Hvis de ventet fullkommenhet av meg,
da ville jeg også vente fullkommenhet av dem, men hvis de ville
bære over med mine svakheter og brødrenes svakheter, da ville
jeg også bære over med deres svakheter.»14

Til tross for motgang fullfører profeter 
de oppdrag som er gitt dem av Gud.

«Jeg er glad og takknemlig for at jeg har anledning til å være
tilstede her i dag. Våre fiender har gjort store anstrengelser for å
føre meg til Missouri og ta mitt liv, men Herren har stengt veien
for dem, og foreløpig har de ikke greid å realisere sine hensikter.
Gud har gjort det mulig for meg å holde meg utenfor deres rek-
kevidde. Jeg har stridt den gode strid...

Jeg skal seire over mine fiender. Jeg har begynt å seire over
dem hjemme, og jeg skal også gjøre det ute. Alle som reiser seg
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mot meg, vil komme til å føle vekten av sine misgjerninger på
sine egne hoder.»15

«Jeg taler frimodig og tydelig og med myndighet... Jeg vet hva
jeg snakker om, og jeg forstår min misjon og oppgave. Gud den
allmektige er mitt skjold, og hva kan mennesket gjøre hvis Gud
er min venn? Jeg vil ikke bli ofret før min tid kommer, og da vil
jeg ofre meg frivillig... Jeg takker Gud for at han beskytter meg
mot mine fiender, og jeg har ingen andre fiender enn de jeg har
for sannhetens skyld. Jeg har intet annet ønske enn å gjøre godt
for alle mennesker. Jeg har lyst til å be for alle mennesker.»16

«Hvis det ikke var Gud som hadde kalt meg til dette arbeidet,
ville jeg ha trukket meg ut. Men jeg kan ikke trekke meg, for jeg
tviler ikke på at det er sant.»17

«Jeg er en ujevn sten. Lyden av hammer og meisel hørtes aldri
på meg før Herren tok meg ved hånden. Jeg ønsker bare him-
melens lærdom og visdom.»18

«Jeg profeterer i dag og bærer vitnesbyrd om at alle jordens og
helvetes samlede krefter ikke skal, og heller aldri kan, felle eller
overvinne denne gutten, for jeg har et løfte fra den evige Gud.
Hvis jeg har syndet, har jeg syndet i det ytre, men jeg har så avgjort
tenkt nøye over de ting som er av Gud.»19

«Når menneskene står frem og bygger på andre menneskers
grunnvoll, gjør de dette på eget ansvar, uten myndighet fra Gud,
og når skyllregnet kommer og vindene blåser, vil man oppdage at
grunnvollen sto på sand, og hele byggverket vil smuldre til støv.

Har jeg bygget på noe annet menneskes grunnvoll? Jeg har all
den sannhet som den kristne verden er i besittelse av, og har
dessuten mottatt selvstendige åpenbaringer, og Gud vil sørge for
at jeg seirer.»20

Profeter elsker dem de tjener og ønsker å lede dem godt,
selv om dette innebærer å irettesette dem.

«Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til
for sine venner [se Johannes 15:13]. Jeg har funnet brødre i hun-
dre- og tusenvis som er villige til å ofre sitt liv for meg.
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«Det jeg har sagt, er myntet på alle, både fattig og rik, trell og fri, store og små...

Jeg er glad i alle mennesker, spesielt i disse mine brødre og søstre.»

De byrder jeg bærer, er meget store. Mine forfølgere levner
meg ingen hvile, og midt oppe i alle oppgaver og bekymringer
oppdager jeg at ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Selv om
jeg av min himmelske Fader ble kalt til å legge grunnvollen til
dette store verk og rike i denne evangelieutdeling, og bære vit-
nesbyrd om hans åpenbarte vilje til det adspredte Israel, har jeg
de samme lidenskaper som andre mennesker og som profetene
i oldtiden hadde...

Jeg ser ingen feil i Kirken, og la meg derfor oppstå sammen
med de hellige enten jeg stiger opp til himmelen eller ned til
helvete eller går et annet sted. Og hvis vi går til helvete, da vil vi
kaste djevlene på dør og gjøre det til en himmel. Der hvor dette
folk er, er det godt å være.»21

«De hellige behøver ikke tro at jeg ikke vet hva som foregår
fordi jeg er vennskapelig med dem og leker og er munter. Synd
av enhver art kan ikke tåles i Kirken, og den vil ikke få slå rot der
hvor jeg befinner meg, for så lenge jeg leder Kirken, er jeg fast
bestemt på å lede den på riktig måte.»22
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«Dersom jeg er i den lykkelige situasjon at jeg er det menneske
som kan forstå Gud og forklare eller overbringe prinsippene til
deres hjerter slik at Ånden besegler dem på dere, la da hver
mann og kvinne fra nå av sitte i taushet, legge hånden på mun-
nen og aldri igjen heve sin hånd eller røst eller si noe imot Guds
mann eller Guds tjenere... Hvis jeg bringer dere til kunnskap om
ham, burde alle forfølgelser mot meg opphøre. Dere vil da vite
at jeg er hans tjener, for jeg taler som en som har myndighet...

Jeg finner behag i det evige livs prinsipper, og det samme kan
dere gjøre. De er gitt meg ved åpenbaringer fra Jesus Kristus, og
jeg vet at når jeg forteller dere dette om det evige liv slik jeg har
mottatt det, da kan dere smake på det, og jeg vet at dere vil tro
det. Dere sier at honning er søt, og det samme gjør jeg. Jeg kan
også fornemme det evige livs ånd. Jeg vet at det smaker godt, og
når jeg forteller dere om disse ting, som ble gitt meg ved inspira-
sjon fra Den hellige ånd, er dere nødt til å motta det som noe
søtt, og dere fryder dere mer og mer...

Det jeg har sagt, er myntet på alle, både fattig og rik, trell og
fri, store og små. Jeg nærer ikke fiendtlige følelser overfor noe
menneske. Jeg elsker dere alle, men jeg hater noen av deres gjer-
ninger. Jeg er deres beste venn, og hvis noen ikke når det mål de
har satt seg, er det deres egen skyld. Hvis jeg irettesetter et men-
neske og vedkommende hater meg, er han en dåre, for jeg er
glad i alle mennesker, spesielt i disse mine brødre og søstre.

... Dere kjenner meg ikke og vet ikke hva som bor i mitt hjerte.
Intet menneske kjenner min historie, og jeg kan ikke fortelle den
– det vil jeg aldri innlate meg på. Jeg klandrer ingen for at de
ikke tror min historie. Hvis jeg ikke hadde opplevd det jeg har
opplevd, ville jeg ikke selv ha trodd det. Jeg har aldri gjort noe
menneske fortred helt siden jeg ble født i denne verden. Min
røst har alltid forkynt fred.

Jeg kan ikke legge meg ned før hele min gjerning er fullendt.
Jeg tenker aldri dårlige tanker, og jeg gjør heller aldri noe for å
skade mine medmennesker. Når jeg blir kalt av erkeengelens
basun og veid i vektskålen, da vil dere kjenne meg. Jeg sier ikke
mer. Gud velsigne dere alle.»23



K A P I T T E L  4 5

519

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder
deg til å undervise. Se side vii-xii for ytterligere hjelp.

• Les om den forfølgelsen Joseph Smith opplevde i Nauvoo på
side 511. Gå deretter til side 512, og gjennomgå beretningene
om at han hjalp og lekte med barna i Nauvoo. Hvordan tror du
han klarte å alltid være så munter og omsorgsfull? Tenk over hva
du kan gjøre for å være glad og kjærlig i tider med prøvelser.

• Les tredje og fjerde avsnitt på side 513, og legg merke til pro-
feten Josephs skuffelse over at de hellige ikke var rede til å
motta alt han ønsket å lære dem (se side 513-14). Hva kan
komme i veien for din evne til å motta mer sannhet? Hva kan
vi gjøre for å være beredt til å «motta det som er av Gud»?

• Gjennomgå avsnittet som begynner nederst på side 514 og de
to påfølgende avsnittene. Hvilket råd ville du gitt en som nek-
ter å rette seg etter en leder i Kirken fordi lederen har en
eller annen karakterbrist? Les det tredje hele avsnittet på side
515, og tenk over hvordan denne uttalelsen gjelder i alle våre
forhold.

• Joseph Smith uttrykte tro på at Gud ville beskytte ham og gjøre
ham i stand til å fullføre sin misjon i livet (side 515-16). Hvilke
erfaringer har du hatt hvor Gud har hjulpet deg å utføre dine
ansvarsoppgaver i din familie eller i et kall i Kirken?

• Studer de første to avsnittene på side 518. Når har du kjent
sannhetens søte smak? Hvordan kan vi glede oss over ordene
til en profet eller en annen leder i Kirken, selv når han irette-
setter oss for våre feiltrinn?

• Gå raskt gjennom hele kapitlet på utkikk etter én eller to utta-
lelser som er spesielt til hjelp for deg. Hva er det du setter pris
på med de uttalelsene du har valgt ut? Hvordan har dette
kapitlet påvirket ditt vitnesbyrd om profeten Joseph Smith?

Aktuelle skriftsteder: Daniel 2:44-45; 2. Timoteus 4:6-8; Jakobs
bok 1:17-19; Mosiah 2:9-11; Mormon 9:31
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Noter

1. History of the Church, 4:587; tegn-
setning modernisert; fra en tale
holdt av Joseph Smith 9. april 1842,
i Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff.

2. History of the Church, 5:85; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok D-1, s. 1362, Kirkens arkiver, Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,
Salt Lake City, Utah.

3. History of the Church, 5:159; fra
et brev fra Joseph Smith til James
Arlington Bennet, 8. sept. 1842,
Nauvoo, Illinois; James Bennets
etternavn er feilstavet «Bennett»
i History of the Church.

4. Aroet L. Hale: «First Book or Journal
of the Life and Travels of Aroet L.
Hale», s. 23-24; Aroet Lucius Hale,
Reminiscences, ca. 1882, Kirkens
arkiver.

5. Margarette McIntire Burgess, i
«Recollections of the Prophet Joseph
Smith», Juvenile Instructor, 15. jan.
1892, s. 66-67.

6. History of the Church, 5:362-62; rett-
skrivning og tegnsetning modernisert;
avsnittinndeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 16. april 1843,
i Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff og Willard Richards.

7. History of the Church, 6:184-85; fra
en tale holdt av Joseph Smith 21.
jan. 1844, i Nauvoo, Illinois; referert
av Wilford Woodruff.

8. History of the Church, 5:529-30; rett-
skrivning og tegnsetning moderni-
sert; fra en tale holdt av Joseph
Smith 13. aug. 1843, i Nauvoo,
Illinois; referert av Willard Richards.

9. History of the Church, 4:478; fra en
tale holdt av Joseph Smith 19. des.
1841, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff.

10. History of the Church, 6:366-67; fra
en tale holdt av Joseph Smith 12.
mai 1844 i Nauvoo, Illinois; referert
av Thomas Bullock.

11. History of the Church, 2:302; fra
Joseph Smiths dagbok, 6. nov. 1835,
Kirtland, Ohio.

12. History of the Church, 6:366; fra en
tale holdt av Joseph Smith 12. mai
1844 i Nauvoo, Illinois; referert av
Thomas Bullock.

13. History of the Church, 5:140; fra en
tale holdt av Joseph Smith 31. aug.
1842, i Nauvoo, Illinois; referert av
Eliza R. Snow.

14. History of the Church, 5:181; avsnitt-
inndeling endret; fra Joseph Smiths
dagbok, 29. okt. 1842, Nauvoo,
Illinois.

15. History of the Church, 5:139-40; fra
en tale holdt av Joseph Smith 31.
aug. 1842, i Nauvoo, Illinois; referert
av Eliza R. Snow; se også tillegget,
side 562, punkt 3.

16. History of the Church, 5:257, 259;
avsnittinndeling endret; fra en tale
holdt av Joseph Smith 22. jan. 1843,
i Nauvoo, Illinois; referert av Wilford
Woodruff; se også tillegget, side 562,
punkt 3.

17. History of the Church, 5:336; fra
en tale holdt av Joseph Smith 6. apr.
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards.

18. History of the Church, 5:423; fra en
tale holdt av Joseph Smith 11. juni
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff og Willard Richards;
se også tillegget, side 562, punkt 3.

19. History of the Church, 5:554; avsnit-
tinndeling endret; fra en tale holdt
av Joseph Smith 27. aug. 1843, i
Nauvoo, Illinois; referert av Willard
Richards og William Clayton.

20. History of the Church, 6:479; fra en
tale holdt av Joseph Smith 16. juni
1844, i Nauvoo, Illinois; referert av
Thomas Bullock; se også tillegget,
side 562, punkt 3.

21. History of the Church, 5:516-17; fra
en tale holdt av Joseph Smith 23. juli
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards; se også tillegget,
side 562, punkt 3.

22. History of the Church, 5:411; fra
instruksjoner gitt av Joseph Smith
27. mai 1843, i Nauvoo, Illinois;
referert av Wilford Woodruff.

23. History of the Church, 6:304-5, 312,
317; avsnittinndeling endret; fra en
tale holdt av Joseph Smith 7. apr.
1844 i Nauvoo, Illinois; referert av
Wilford Woodruff, Willard Richards,
Thomas Bullock og William Clayton;
se også tillegget, side 562, punkt 3.



Martyriet –
Profeten besegler sitt

vitnesbyrd med sitt blod

«I dette liv var han stor, og han døde 
også stor i Guds og sitt folks øyne.»

Fra Joseph Smiths liv

Vinteren og våren 1843-44 var stemningen anspent i Nauvoo,
ettersom Joseph Smiths fiender økte sine anstrengelser for å øde-
legge ham og Kirken. Profeten visste at hans jordiske tjeneste-
gjerning nærmet seg slutten, og derfor møtte han ofte sammen
med medlemmene av De tolv apostlers quorum for å undervise
dem og gi dem de prestedømsnøklene som var nødvendige for å
lede Kirken. Disse forberedelsene kulminerte i et møte med
apostlene og noen få andre nære venner i mars 1844. Under
dette ekstraordinære rådsmøtet påla profeten De tolv å lede
Kirken etter hans død, idet han forklarte at han hadde overdratt
til dem alle ordinanser, all myndighet og alle nøkler som var nød-
vendige for å gjøre dette. «Jeg overfører byrden og ansvaret for å
lede denne kirken fra mine til deres skuldre,» erklærte han. «Rett
nå skuldrene og stå under byrden som menn, for Herren skal la
meg hvile en stund.»1

10. juni 1844 beordret Joseph Smith, som var Nauvoos bor-
germester, og Nauvoos byråd at avisen Nauvoo Expositor og
trykkpressen den ble trykket på, skulle ødelegges. Nauvoo

Expositor var en anti-mormonsk avis som ærekrenket profeten
og andre hellige og kjempet for at Nauvoo-charteret skulle opp-
heves. Byens embedsmenn fryktet at denne publikasjonen skulle
anspore til mobbvirksomhet. Som et resultat av borgermesterens
og byrådets handling siktet myndighetene i Illinois uten grunn
profeten, hans bror Hyrum og andre embedsmenn i Nauvoo for
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Om ettermiddagen 27. juni 1844 stormet en mobb fengslet i Carthage, Illinois,

og drepte profeten Joseph Smith og Hyrum Smith.
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opprør. Guvernøren i Illinois, Thomas Ford, ga ordre om at
mennene skulle stilles for retten i Carthage, Illinois, countyets
hovedsete, og lovet dem beskyttelse. Joseph visste at om han dro
til Carthage, ville hans liv være i stor fare på grunn av mobbene
som truet ham.

Idet de trodde at mobben bare ønsket å få tak i dem, bestemte
Joseph og Hyrum seg for å dra vestover for å redde livet. 23. juni
krysset de Mississippi-elven, men senere den dagen fant noen brø-
dre fra Nauvoo profeten og fortalte ham at militære styrker ville
invadere byen om han ikke overga seg til myndighetene i
Carthage. Dette gikk profeten med på i håp om å berolige både
myndighetene og mobbene. 24. juni tok Joseph og Hyrum farvel
med sine familier og red sammen med andre embedsmenn fra
Nauvoo til Carthage, og meldte seg for myndighetene i Carthage
dagen etter. Etter at brødrene hadde blitt løslatt mot kausjon for
den første siktelsen, ble de urettmessig siktet for forræderi mot
delstaten Illinois, arrestert og fengslet i Carthage fengsel i påvente
av en høring. Eldstene John Taylor og Willard Richards, de eneste
medlemmene av De tolv som ikke var på misjon, sluttet seg frivil-
lig til dem.

Om ettermiddagen 27. juni 1844 satt den lille gruppen med
brødre stille og trøstesløse i fengslet. En av mennene spurte eld-
ste Taylor, som hadde en fyldig tenorstemme, om han ville synge
for dem. Snart lød hans røst: «En stakkars sorgebetynget mann
meg ofte møtte på min vei, og når han ydmyk ba om hjelp, jeg
aldri kunne svare nei.»2 Eldste Taylor mintes at salmen «passet
godt til stemningen, for vi følte oss alle deprimerte, tungsindige
og dystre»3.

Like etter klokken fem om ettermiddagen stormet en stor
gruppe angripere fengslet og avfyrte sine våpen mot mennene
innenfor. I løpet av noen få minutter var den avskyelige hand-
lingen utført. Hyrum Smith ble skutt først og døde nesten momen-
tant. Eldste Richards fikk på mirakuløst vis bare et overfladisk sår,
og selv om eldste Taylor ble alvorlig skadet, overlevde han og ble
senere Kirkens tredje president. Profeten Joseph løp til vinduet og
ble truffet av et dødbringende skudd. Gjenopprettelsens profet og
hans bror Hyrum hadde beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod.
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Joseph Smiths læresetninger

Gud beskyttet Joseph Smith til hans
jordiske oppgave var fullført.

I august 1842 sa Joseph Smith: «I dag ser jeg det slik at når
Den allmektige Herre har bevart meg inntil denne dag, vil han
fortsette å ta vare på meg ved de helliges forente tro og bønner
inntil jeg er helt ferdig med min oppgave her i livet og har byg-
get evangelieutdelingen i prestedømmets fylde i de siste dager
på så fast grunnvoll at jordens og helvetes makter aldri kan få
overhånd over den.»4

I oktober 1843 sa profeten: «Jeg utfordrer hele verden til å
ødelegge Guds verk, og jeg profeterer at de aldri vil ha makt til
å drepe meg før mitt verk er fullført og jeg er rede til å dø.»5

I mai 1844 sa profeten: «Gud vil alltid beskytte meg til min
oppgave er fullført.»6

I juni 1844 sa profeten: «Jeg bryr meg ikke om mitt eget liv. Jeg
er rede til å bli ofret for dette folk, for hva kan våre fiender gjøre?
Bare drepe legemet, og så er deres makt til ende. Vær trofaste,
mine venner, og vik aldri. Forsøk ikke å berge deres liv, for den
som er redd for å dø for sannheten, vil miste det evige liv. Hold
ut til enden, så skal vi stå opp fra de døde og bli som guder og
regjere i celestiale kongeriker, fyrstedømmer og evige herredøm-
mer.»7

I Carthage fengsel tidlig om morgenen 27. juni 1844, skrev

Joseph Smith følgende i et kort brev til Emma Smith: «Jeg har
stort sett funnet meg i min skjebne, for jeg vet at jeg er rettfer-
diggjort og har gjort mitt aller beste. Hils til barna og alle mine
venner... Med hensyn til forræderi, så vet jeg at jeg ikke har gjort
noe slikt, og de kan ikke bevise noe i den retning. Derfor behø-
ver du ikke være engstelig for at noe kan skje med oss av den
grunn. Måtte Gud velsigne dere alle. Amen.»8
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Før han døde, overdro Joseph Smith til De tolv
apostler alle prestedømsnøkler og all myndighet

som Herren hadde beseglet på ham.

Wilford Woodruff, Kirkens fjerde president, fortalte: «[Joseph
Smith] tilbragte sin siste vinter, omkring tre eller fire måneder,
sammen med De tolvs quorum og underviste dem. Det var ikke
bare noen få timer da han forrettet evangeliets 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.»9

Wilford Woodruff sa følgende om Joseph Smiths møte med

apostlene i mars 1844: «Jeg husker den siste talen [Joseph Smith]
holdt til oss før sin død... Han sto der i vel tre timer. Værelset var
som fylt av en fortærende ild, hans ansikt skinte som rav, og han
var ikledd Guds kraft. Han fremla for oss vår plikt. Han fremla for
oss fylden av dette store Guds verk, og i sin tale til oss sa han: ”Jeg
har fått beseglet på mitt hode enhver nøkkel, enhver kraft, ethvert
prinsipp for liv og frelse som Gud noensinne har gitt noe men-
neske som har levd på denne jord. Disse prinsipper, dette pres-
tedømme og denne kraft tilhører denne store og siste evangelie-
utdeling som Gud i himmelen har til hensikt å etablere på jorden.
Nå,” sa han, idet han henvendte seg til De tolv, “har jeg beseglet
på deres hode enhver nøkkel, enhver kraft og ethvert prinsipp
som Herren har beseglet på mitt hode.” Videre sa han: “Jeg har
levd så lenge – frem til denne dag – og jeg har vært midt blant
dette folk og deltatt i dette store forløsningsarbeid. Jeg har ønsket
å leve og se at dette templet blir bygget. Men jeg får ikke leve
lenge nok til å se det fullført. Det vil imidlertid dere.” …

Etter å ha talt til oss på denne måten, sa han: “Jeg sier dere
at byrden av dette riket nå hviler på deres skuldre. Dere må
bære det ut til hele verden, og hvis dere ikke gjør det, vil dere
bli fordømt.”»10

Medlemmene av De tolvs quorum skrev følgende: «Vi, De
[tolv] ... var tilstede på et rådsmøte i Nauvoo i slutten av mars
[1844]...



K A P I T T E L  4 6

526

Wilford Woodruff fortalte at profeten Joseph Smith «tilbragte sin siste vinter, omkring tre

eller fire måneder, sammen med De tolvs quorum og underviste dem... Han tilbragte

dag etter dag, uke etter uke og måned etter måned med å undervise dem».

På dette møtet virket Joseph Smith noe nedstemt og benyttet
anledningen til å åpne sitt hjerte for oss ... : “Brødre, Herren byr
meg å fremskynde verket vi er engasjert i... Noe av stor betydning
vil snart inntreffe. Det kan være at mine fiender vil drepe meg. Og
hvis de gjør det og nøklene og myndigheten som hviler på meg,
ikke blir overdratt til dere, vil de være tapt for verden. Men hvis
jeg bare kan lykkes i å overdra dem til deres hoder, da la meg falle
som offer for morderiske hender hvis Gud så tillater, og da kan
jeg gå bort i full glede og tilfredsstillelse, idet jeg vet at mitt verk
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er fullført og at grunnlaget er lagt på hvilket Guds rike skal vokse
frem i denne evangelieutdeling i tidenes fylde.

Ansvaret for å lede denne kirken heretter må hvile på De tolvs
skuldre, inntil dere skal utpeke andre til å etterfølge dere. Deres
fiender kan ikke drepe dere alle på en gang, og skulle noen av
dere bli drept, kan dere legge deres hender på andre og fylle opp
quorumet. På denne måten kan denne myndigheten og disse
nøklene videreføres på jorden.” …

Vi kommer aldri til å glemme hans følelser eller hans ord ved
denne anledningen. Etter at han hadde sagt dette, fortsatte han
å gå frem og tilbake på gulvet, og så sa han: “Siden jeg har rullet
byrden av mine skuldre, føler jeg meg så lett som en kork. Jeg
føler meg fri. Jeg takker min Gud for denne befrielsen.”»11

Parley P. Pratt, et medlem av De tolvs quorum, skrev: «Denne
store og gode mannen ble før sin død tilskyndet til å sammenkalle
De tolv fra tid til annen og undervise dem om alle ting som hen-
hører til Guds rike, ordinanser og styresett. Han sa ofte at han la
grunnvollen, men at det ville være opp til De tolv å fullføre byg-
ningen. Han sa: “Jeg vet ikke hvorfor, men av en eller annen
grunn føler jeg at jeg må påskynde mine forberedelser, og overdra
til De tolv alle prestedømmets ordinanser, nøkler, pakter, bega-
velser og ordinanser, og slik gi dem et mønster i alle ting som hen-
hører til helligdommen [templet] og begavelsen som gis der.”

Da han hadde gjort dette, var han overmåte glad, for, sa han,
Herren vil legge byrden på deres skuldre og la meg hvile en
stund. Hvis de dreper meg, fortsatte han, vil Guds rike rulle
videre, ettersom jeg nå har fullført den oppgaven som var pålagt
meg, ved å gi dere alt dere trenger for å bygge opp riket i hen-
hold til det himmelske syn og det mønster som er blitt vist meg
fra himmelen.»12

Brigham Young, Kirkens annen president, sa: «Joseph over-
dro til oss alle nøkler og krefter tilhørende apostelembedet som
han selv innehadde før han ble tatt bort, og ingen mann eller
gruppe av menn kan komme mellom Joseph og De tolv i denne
verden eller i den kommende verden. Hvor ofte har ikke Joseph
sagt til De tolv: “Jeg har lagt grunnvollen, og dere må bygge på
den, for riket hviler på deres skuldre.”»13



K A P I T T E L  4 6

528

Profeten Joseph Smith og hans bror Hyrum
var store i dette liv, og de døde store for

sitt vitnesbyrd om evangeliet.

Slik det er nedtegnet i Lære og pakter 135:1-6, skrev John

Taylor følgende mens han var medlem av De tolvs quorum: «For
å besegle denne boks og Mormons boks vitnesbyrd, kunngjør vi
profeten Joseph Smiths og patriarken Hyrum Smiths martyrdød.
De ble skutt i Carthage fengsel omtrent klokken fem om etter-
middagen den 27. juni 1844 av en bevæpnet pøbelhop på
anslagsvis 150-200 personer med svartmalte ansikter. Hyrum ble
skutt først, og segnet rolig om, idet han utbrøt: Jeg er en død

mann! Joseph hoppet fra vinduet, og ble skutt i forsøket, og han
utbrøt: Å Herre, min Gud! De ble begge beskutt på en brutal
måte, etter at de var døde, og begge ble truffet av fire kuler.

John Taylor og Willard Richards, to av De tolv, var de eneste
som var tilstede i værelset da dette skjedde. Den førstnevnte ble
på en barbarisk måte såret av fire kuler, men har siden kommet
seg. Den sistnevnte unnslapp ved Guds hjelp uten så mye som
et hull i sine klær.

Joseph Smith, Herrens profet og seer, har gjort mer, bortsett
fra Jesus selv, for menneskenes frelse i denne verden enn noe
annet menneske som noensinne har levet i den. I det korte tids-
rom av tyve år har han frembragt Mormons bok som han over-
satte ved Guds gave og kraft og har vært et redskap til å utgi den
på to kontinenter, han har sendt fylden av det evige evangelium
som den inneholdt, til jordens fire hjørner, frembragt de åpen-
baringer og bud som denne boken, Lære og pakter, består av, og
mange andre vise dokumenter og instruksjoner som er til gavn
for menneskenes barn, han har samlet mange tusen av de siste-
dagers-hellige, grunnlagt en stor by og etterlatt seg en berøm-
melse og et navn som ikke kan utslettes. I dette liv var han stor,
og han døde også stor i Guds og sitt folks øyne, og i likhet med
de fleste av Herrens salvede i fordums tid beseglet han sin misjon
og sitt verk med sitt eget blod, og likeledes gjorde hans bror
Hyrum. I livet var de uadskillelige, ei heller døden skilte dem!
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Da Joseph reiste til Carthage for å overgi seg etter de krav
loven angivelig stilte, sa han to eller tre dager før han ble myr-
det: “Jeg går som et lam til slakterbenken, men jeg er rolig som
en sommermorgen, min samvittighet er ren for Gud og alle men-
nesker. Jeg skal dø uskyldig, og det skal bli sagt om meg – han
ble myrdet med koldt blod.” Samme morgen, etter at Hyrum
hadde gjort seg i stand til å gå – skal vi si til slakterbenken, ja, for
slik var det – leste han følgende avsnitt i slutten av det 12. kapit-
tel av Ethers bok i Mormons bok og laget der en brett på bladet:

Og det skjedde at jeg ba til Herren at han ville vise hedninge-

folkene nåde, så de kunne ha kjærlighet. Og det skjedde at

Herren sa til meg: Hvis de ikke har kjærlighet, så angår det ikke

deg. Du har vært trofast, derfor skal dine klær gjøres rene, og

fordi du har sett din svakhet, skal du gjøres sterk og ta plass på

det sted som jeg har beredt i min Faders boliger. Og nå sier jeg ...

farvel til hedningefolkene – ja, også til mine brødre som jeg

elsker— inntil vi skal møtes for Kristi domstol hvor alle mennes-

ker skal vite at mine klær er uplettet av deres blod. [Ether 12:36-
38.] Arvelaterne er nå døde, og deres testamente er trådt i kraft.

Hyrum Smith fylte fire og førti år i februar 1844, og Joseph
Smith åtte og tredve i desember 1843, og fra nå av vil deres navn
bli regnet blant religionens martyrer, og alle som leser, i enhver
nasjon, vil bli minnet om at Mormons bok, og denne kirkens bok
Lære og pakter, kostet det nittende århundres edleste blod å frem-
bringe til frelse for en fordervet verden, og hvis ilden kan svi av et
grønt tre til Guds herlighet, hvor lett vil den da ikke kunne brenne
opp de tørre trær for å rense vingården fra fordervelse. De levde
for herlighet, de døde for herlighet, og herlighet er deres evige
belønning. Fra generasjon til generasjon skal deres navn nevnes
for etterslekten som edelstener for de helliggjorte.»14

Joseph Smith fullførte sin jordiske oppgave
og beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod.

Brigham Young erklærte: «Selv om fienden hadde makt til å
drepe vår profet, eller med andre ord, drepe hans legeme,
utførte han ikke alt han hadde til hensikt å utføre i livet? Så vidt
jeg vet, gjorde han det.»15
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Brigham Young uttalte også: «Hvem
utfridde Joseph Smith fra hans fienders
hender like til hans dødsdag? Det var
Gud. Selv om han ble bragt til dødens
terskel om og om igjen, og, etter men-
neskelig forstand, ikke kunne befris og
det ikke var noen mulighet for at han
kunne bli reddet. Mens han var i feng-
sel i Missouri og ingen forventet at han
noen gang skulle slippe ut av fiendens
hender, hadde jeg tro som Abraham og

sa til brødrene: “Så sant den Herre Gud lever, skal han slippe
bort fra dem.” Selv om han hadde profetert at han ikke skulle
leve til han ble førti år, næret vi alle et håp om at det skulle være
en uriktig profeti, og at vi skulle få ha ham hos oss for bestandig.
Vi trodde vår tro kunne utsette det, men vi tok feil – han falt til
slutt som martyr for sin religion. Jeg sa: Det er i orden. Nå har
testamentet full kraft. Han har beseglet det med sitt blod.»16

Wilford Woodruff vitnet: «Jeg hadde en gang bestemte følelser
om hans død og måten hans liv ble tatt. Jeg følte at om ... Joseph
fikk det som han ønsket, ville han ha gått i spissen for utvan-
dringen til Rocky Mountains. Men jeg har siden slått meg helt til
ro med det faktum at det skjedde i henhold til planen, at det ble
krevd av ham, som denne evangelieutdelings overhode, at han
skulle besegle sitt vitnesbyrd med sitt blod og gå over til ånde-
verdenen som den som innehadde nøklene til denne evangelie-
utdeling, for å åpne den misjon som nå blir utført ved å forkynne
evangeliet for “åndene som er i varetekt.”»17

Joseph F. Smith, Kirkens sjette president, sa: «Hva lærer
[Joseph og Hyrum Smiths] martyrium oss? Den store lærdom at
“når det gjelder et testamente, er det nødvendig … at den som
har opprettet det, er død” (Heb. 9:16) for at det skal være gyldig.
Videre lærer det oss at martyrers blod i sannhet er Kirkens opp-
hav. Herren tillot dette offeret for at disse rettskafne og rettfer-
dige mennenes vitnesbyrd skulle stå som et vitne mot en forder-
vet og urettferdig verden. De var dessuten eksempler på den

Brigham Young
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enestående kjærlighet Forløseren omtaler: “Ingen har større
kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner.”
( Johannes 15:13.) Denne enestående kjærlighet tilgjenga de
både til de hellige og til verden, for begge innså og uttrykte sin
overbevisning, før de tok fatt på reisen til Carthage, om at de
gikk til sin død... Deres mot, deres tro, deres kjærlighet til folket
var uten grenser, og de ga alt de hadde for sitt folk. Denne hen-
givenheten og kjærligheten etterlot ingen tvil hos dem som nøt
Den hellige ånds veiledning, om at disse gode og trofaste men-
nene virkelig var Herrens bemyndigede tjenere.

Dette martyriet har alltid vært til inspirasjon for Herrens folk.
Det har hjulpet dem i deres personlige prøvelser, har gitt dem
mot til å gå fremad i rettferdighet og kjenne og etterleve sann-
heten, og må alltid aktes som et hellig minne av de siste-dagers-
hellige som har lært de store sannhetene Gud åpenbarte
gjennom sin tjener, Joseph Smith.»18

George Albert Smith, Kirkens

åttende president, erklærte: «Joseph
Smith utførte sin oppgave, og da han sto
ansikt til ansikt med døden, sa han: “Jeg
går som et lam til slakterbenken, men
jeg er rolig som en sommermorgen. Min
samvittighet er ren for Gud og alle men-
nesker. Hvis de tar mitt liv, skal jeg dø
som en uskyldig mann, og mitt blod skal
rope fra jorden om hevn. Da skal det bli
sagt om meg: «Han ble myrdet med

koldt blod.»” [Se L&p 135:4.] Han var ikke redd for å stå foran vår
Fader i himmelens behagelige domstol og svare for de gjerninger
han gjorde i legemet. Han var ikke redd for å møte beskyldningen
som var fremsatt mot ham, om at han villedet folket og behand-
let dem urettferdig. Han var ikke redd for resultatet av sin livs-
oppgave og den endelige triumf av det verk som han visste hadde
guddommelig opprinnelse, og som han ga sitt liv for.»19

Gordon B. Hinckley, Kirkens femtende president, ga følgende

vitnesbyrd: «Så sikker var [Joseph Smith] på den sak han sto i

George Albert Smith
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spissen for, så sikker på sitt guddommelig gitte kall at han satte
dem høyere enn sitt eget liv. Med visshet om at han skulle dø,
overga han seg til dem som ville utlevere ham forsvarsløs i mob-
bens hender. Han beseglet sitt vitnesbyrd med sitt livs blod.»20

Forslag til studium og undervisning

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

• Kort tid før Joseph og Hyrum Smith ble drept, sang eldste
Taylor «En stakkars sorgbetynget mann» (s. 523). Les eller syng
ordene i denne salmen (Salmer, nr. 11), og tenk over hvordan
de kan settes i sammenheng med profeten Joseph Smiths liv.
Hvorfor var dette en passende salme under de rådende omsten-
dighetene?

• Gjennomgå uttalelsene som vitner om at Joseph Smith over-
dro prestedømmets nøkler til De tolv apostler (se 525-27).
Hvorfor tror du apostlene følte det var viktig å vitne om disse
opplevelsene? Hva er ditt vitnesbyrd om suksesjonen i presi-
dentskapet i Kirken?

• Studer John Taylors beretning om da Joseph og Hyrum Smith
led martyrdøden (s. 528-29). Hvordan kan du forsvare utta-
lelsen om at Joseph Smith «har gjort mer, bortsett fra Jesus selv,
for menneskenes frelse i denne verden enn noe annet men-
neske som noensinne har levet i den»? Før han dro til Carthage
fengsel, leste Hyrum Ether 12:36-38 og laget en brett på siden.
På hvilke måter var dette skriftstedet aktuelt for Joseph og
Hyrum? Hva føler du når du tenker på de ofrene Joseph og
Hyrum Smith gjorde for sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus?

• Les vitnesbyrdene til profeter i de siste dager på s. 530-32.
Hvilke ord som uttrykker takknemlighet og vitnesbyrd kan du
føye til deres?

Aktuelle skriftsteder: Hebreerne 9:16-17; L&p 5:21-22; 98:13-14;
112:30-33; 136:37-40
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Noter

1. Sitert i en erklæring fra De tolv apost-
ler (udatert utkast), i en rapport
fra et møte i mars 1844; i Brigham
Young, Office Files 1832-78, Kirkens
arkiver, Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige, Salt Lake City, Utah.

2. «En stakkars sorgbetynget mann»,
Salmer, nr. 11.

3. John Taylor, sitert i History of the
Church, 7:101; fra John Taylor:
«The Martyrdom of Joseph Smith»,
i Historian’s Office, History of the
Church ca. 1840-1880, s. 47, Kirkens
arkiver.

4. History of the Church, 5:139-40; fra
en tale holdt av Joseph Smith 31.
aug. 1842, i Nauvoo, Illinois; referert
av Eliza R. Snow; se også tillegget,
s. 562, punkt 3.

5. History of the Church, 6:58; fra en
tale holdt av Joseph Smith 15. okt.
1843, i Nauvoo, Illinois; referert av
Willard Richards; se også tillegget,
s. 562, punkt 3.

6. History of the Church, 6:365; fra en
tale holdt av Joseph Smith 12. mai
1844 i Nauvoo, Illinois; referert av
Thomas Bullock.
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«Det ble bestemt i evighetens råd,» erklærte Brigham Young,

«lenge før jordens grunnvoll ble lagt, at [Joseph] Smith skulle være mannen

som i denne verdens siste evangelieutdeling skulle bringe Guds ord til folket.»
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«Priser profeten som skuet
Jehova» – Profeter i de siste
dager bærer vitnesbyrd om

profeten Joseph Smith

«Profeten Joseph Smith ... ble kalt av Gud,
ved Guds egen røst, til å innlede en evangelieutdeling

til verden for siste gang.» (Joseph F. Smith)

Fra Joseph Smiths liv

Etter profeten Joseph Smiths og hans bror Hyrums bortgang
vendte de medlemmene av De tolvs quorum som hadde vært på
misjonsreiser i De forente stater, tilbake til Nauvoo så raskt som
mulig. Medlemmene av De tolv innkalte de hellige til et møte
8. august 1844, hvor Brigham Young, presidenten for De tolvs
quorum, talte. Mens han talte, ble mange hellige vitne til en ual-
minnelig hendelse. På mirakuløst vis både så og hørtes president
Young ut som Joseph Smith. «Om Joseph hadde stått opp fra de
døde og talt til dem,» fortalte George Q. Cannon, «kunne ikke
virkningen ha vært mer forbløffende enn den var for mange som
var tilstede på dette møtet. Det var Josephs røst, og ikke bare ble
Josephs røst hørt, men det syntes for folket som om det virkelig
var Joseph som sto foran dem. Aldri har vi hørt om en mer mira-
kuløs hendelse enn den som utspant seg foran denne forsam-
lingen. Herren ga sitt folk et vitnesbyrd som ikke levnet rom for
tvil når det gjaldt hvem som var mannen han hadde utvalgt til å
lede dem.»1

På slutten av dette møtet vedtok de hellige at De tolv skulle
presidere over dem. Litt over tre år senere, i desember 1847, ble
Det første presidentskap igjen organisert, og Brigham Young ble
oppholdt som Kirkens president.
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Siden Brigham Young har alle profetene som har presidert
over Kirken, vitnet om profeten Joseph Smiths bemerkelsesver-
dige tjenestegjerning. Joseph Smith ble utvalgt i rådet i himme-
len til å være de siste dagers store profet og seer. Hans oppgave
var så viktig at den ble forutsagt av flere oldtidsprofeter, blant
annet profeten Josef i Det gamle testamente, som ble solgt til
Egypt. Denne Josef var selv en seer, og han profeterte i detalj om
Joseph Smith:

«En seer skal Herren min Gud oppreise som skal være en
utvalgt seer for mine lenders frukt... Og han skal kalles etter mitt
navn, og det skal være etter hans fars navn. Og han skal være lik
meg, for det som Herren skal frembringe ved hans hånd, skal
ved Herrens kraft bringe mitt folk frelse» (2. Nephi 3:6, 15; se
også 2. Nephi 3:6-22).2

I desember 1834 ga Joseph Smith sr. profeten Joseph en vel-
signelse, hvor han bekreftet at han var den seer oldtidens Josef
hadde profetert om: «Jeg velsigner deg med dine fedre Abraham,
Isak og Jakobs velsignelser, samt din far Josef, Jakobs sønns vel-
signelser. Han så hen til sine etterkommere i de siste dager...
Han søkte flittig å få vite hvor den sønn skulle komme fra som
skulle frembringe Herrens ord, ved hvilket de kunne bli opplyst
og ført tilbake til den sanne hjord, og han fikk se deg, min sønn.
Han frydet seg i sitt hjerte og hans sjel var tilfreds, og han sa: ...
“Blant mine etterkommere, som er spredt blant hedningene,
skal en utvalgt seer komme frem ... , hvis hjerte skal fylles med
stor visdom, hvis intelligens skal fatte de dype ting som hører
Gud til, og hvis munn skal uttale de rettferdiges lov.” ... Du skal
ha nøklene til denne tjenestegjerning, ja, denne kirkes presi-
dentskap, både i tid og i all evighet.»3

Gjennom Joseph Smith, de siste dagers utvalgte seer, ble
evangeliets læresetninger og frelsende ordinanser åpenbart, og
Jesu Kristi sanne kirke ble igjen opprettet på jorden.
Vitnesbyrdet til eldre og nyere tids profeter forenes for å erklære
at Joseph Smith var det redskap som Gud gjenga evangeliets
fylde gjennom, til velsignelse for «hele den menneskelige familie
fra evighet og til evighet».4
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Vitnesbyrd fra profeter i de siste dager

Joseph Smith var forutordinert til sitt profetiske kall.

President Brigham Young: «Det ble
bestemt i evighetens råd, lenge før jor-
dens grunnvoll ble lagt, at [Joseph
Smith] skulle være mannen som i
denne verdens siste evangelieutdeling
skulle bringe Guds ord til folket og
motta fylden av Guds Sønns preste-
dømmes nøkler og myndighet. Herren
hadde holdt øye med ham og hans far
og hans farfar, og med deres forfedre
helt tilbake til Abraham, og fra Abraham

til vannflommen, fra vannflommen til Enok, og fra Enok til
Adam. Han har holdt øye med denne familie og dette blod mens
det har vært i omløp fra sin kilde og til denne mann ble født.
[Joseph Smith] ble forutordinert i evigheten til å presidere over
denne siste evangelieutdeling.»5

President Joseph Fielding Smith: «Joseph Smith var utvalgt til
å lede Herrens verk i de siste dager, og hans oppgave ble tildelt
ham ved vår evige Faders forutviten i evighetene før han ble født.
Han kom i Elias’ ånd for å berede veien for vår Herres komme.
Ingen profet siden Adams dager, selvsagt med unntak av vår
Forløser, har blitt gitt en større oppgave.»6

President Ezra Taft Benson: «For å få
et innblikk i viktigheten av profetens jor-
diske tjenestegjerning, må vi se den i et
evig perspektiv. Han var blant “de edle
og store” som Abraham beskrev som føl-
ger:

“Nå hadde Herren vist meg, Abraham,
de intelligenser som var organisert før
verden ble til, og blant alle disse var det
mange av de edle og store. Og Gud så
disse sjeler at de var gode, og han sto

President Ezra Taft Benson

President Brigham Young
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midt iblant dem, og han sa: Disse vil jeg gjøre til mine fyrster, for
han sto blant dem som var ånder, og han så at de var gode, og han
sa til meg: Abraham, du er en av dem, du var utvalgt før du ble
født.” (Abraham 3:22-23.)

Slik var det også med Joseph Smith. Han var også der. Han satt
også i rådet sammen med de edle og store. I kraft av sin fremtre-
dende og betydningsfulle stilling deltok han utvilsomt i planleg-
gingen og gjennomføringen av Herrens store verk for “å tilveie-
bringe mennesket udødelighet og evig liv” og frelse alle vår Faders
barn [Moses 1:39]. Hans tjenestegjerning hadde hatt, og skulle få,
innflytelse på alle som hadde kommet til jorden, alle som da levde
på jorden og de mange millioner som ennå ikke var født...

Profeten Joseph Smith var ikke bare “en av de edle og store”,
men han viet, og fortsetter å vie, oppmerksomhet til viktige saker
her på jorden den dag i dag fra det høye. For i Herrens øyne ...
er alt en eneste stor og evig plan, hvor profeten Joseph spiller en
viktig rolle – alt sammen gjennom Guds evige prestedømme og
myndighet.»7

Joseph Smiths første syn er en grunnleggende
del av vårt personlige vitnesbyrd.

President Joseph F. Smith: «Den største begivenhet som noen
gang har inntruffet i verden siden Guds Sønns oppstandelse fra
graven og hans himmelfart, var Faderens og Sønnens komme til
gutten Joseph Smith, for å berede veien for grunnleggelsen av
[Guds] rike – ikke menneskers rike – som fra da av aldri skulle
opphøre eller styrtes.

Idet jeg har akseptert denne sannhet, faller det meg lett å aksep-
tere enhver annen sannhet han proklamerte og forkynnte i løpet
av sin tjenestegjerning ... i verden. Han forkynte aldri en læreset-
ning som ikke var sann. Aldri praktiserte han noen lære han ikke
var befalt å praktisere. Aldri talte han villfarelsens sak. Han var ikke
i villfarelse. Han så, han hørte, og han gjorde det han var blitt
befalt å gjøre. Derfor er Gud ansvarlig for det verk som ble utført
gjennom Joseph Smith – Joseph Smith er ikke den ansvarlige. Ikke
mennesker, men Herren selv står bak dette verk.»8
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President Heber J. Grant: «Enten så
Joseph Smith Gud og talte med ham, og
Gud selv presenterte virkelig Jesus
Kristus for gutten Joseph Smith, og
Jesus Kristus fortalte Joseph Smith at
han skulle være redskapet i Guds hen-
der til å gjengi til jorden Jesu Kristi
sanne evangelium – eller så er den
såkalte mormonisme en myte. Og mor-
monismen er ingen myte! Den er Guds
kraft til frelse. Den er Jesu Kristi Kirke,

opprettet under hans veiledning, og all vantro i verden kan ikke
endre de grunnleggende kjensgjerninger forbundet med Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.»9

President Howard W. Hunter: «Jeg
er takknemlig for mitt medlemskap
i Kirken, og mitt vitnesbyrd om dens
guddommelighet avhenger av den
enkle historien til gutten som knelte
ned blant trærne og fikk himmelsk
besøk – ikke én Gud, men to adskilte
personer, Faderen og Sønnen, og
personene i Guddommen ble igjen
åpenbart til jorden. Min tro og mitt vit-
nesbyrd avhenger av denne enkle beret-

ningen, for er ikke den sann, faller hele mormonismen i grus.
Hvis den er sann – og jeg bærer vitnesbyrd om at den er det – er
det en av de største enkeltbegivenheter i historien.»10

President David O. McKay: «Det at Faderen og Sønnen viste
seg for Joseph Smith utgjør denne kirkes grunnvoll. Her finner
vi hemmeligheten bak dens styrke og livskraft. Dette er sant, og
jeg bærer vitnesbyrd om det. Denne ene åpenbaring besvarer
alle vitenskapens spørsmål om Gud og hans guddommelige per-
sonlighet. Forstår dere ikke hva dette betyr? Vi har svaret på hva
Gud er. Hans forhold til sine barn er klart. Hans interesse for
menneskeheten gjennom myndighet delegert til mennesket, er
tydelig. Verkets fremtid er sikret. Disse og andre strålende sann-
heter blir klargjort gjennom dette strålende første syn.»11

President Howard W. Hunter

President Heber J. Grant
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President Ezra Taft Benson: «Profeten Joseph Smiths første
syn er en grunnleggende læresetning i Kirken. Motstanderen vet
dette og har angrepet Joseph Smiths troverdighet helt fra den
dagen han erklærte at han hadde blitt besøkt av Faderen og
Sønnen... Dere skulle alltid bære vitnesbyrd om sannheten av
Det første syn. Joseph Smith så virkelig Faderen og Sønnen. De
samtalte med ham slik han sa de gjorde. Det er den mest fantas-
tiske hendelsen siden vår Herres oppstandelse. En leder som
nøler med å bære sitt vitnesbyrd om at Gud og Jesus Kristus viste
seg for Joseph Smith, kan aldri være en sann leder, en sann
hyrde. Godtar vi ikke denne sannheten, ... hvis vi ikke har mot-
tatt et vitnesbyrd om denne store åpenbaringen, kan vi ikke
inspirere til tro hos dem vi leder.»12

President George Albert Smith: «Da
den unge profeten så Faderen og
Sønnen i skogen i Palmyra og forsto at
de var virkelige personer, at de kunne
høre og svare på det han sa, innledet det
en ny epoke i denne verden, og det la
grunnvollen for menneskenes barns tro.
De kunne nå be til vår Fader i himmelen
og se at han kunne høre og besvare
deres bønner, at det var en forbindelse
mellom himmelen og jorden.»13

Profeten Joseph Smith ble undervist av Gud og engler.

President John Taylor: «Hvem var
Joseph Smith? Mormons bok forteller
oss at han var en etterkommer av Josef
som ble solgt til Egypt, og derfor ble han
i likhet med Abraham utvalgt til å utføre
en oppgave på jorden. Gud utvalgte
denne unge mannen. Ifølge verden var
han ulærd, men han var den mest lærde
og intelligente mannen jeg har møtt i
hele mitt liv, og jeg har reist hundretu-
senvis av mil, vært på forskjellige konti-

President John Taylor

President George Albert Smith
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nenter og møtt mennesker fra alle samfunnslag og enhver tro.
Likevel har jeg aldri møtt en like intelligent mann som ham. Hvor
fikk han så sin intelligens fra? Ikke fra bøker, ikke fra datidens
logikk, vitenskap eller filosofi, men han fikk den gjennom åpen-
baringer fra Gud og gjennom det evige evangelium.»14

President Wilford Woodruff: «Så vidt
jeg vet, har jeg aldri lest noe sted at den
samme kraft har blitt tilkjennegitt i noen
evangelieutdeling til menneskenes barn
som den 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 og, da Faderen sa:
“Dette er min elskede Sønn. Hør ham!”
Dette var en viktig åpenbaring, som

aldri har blitt gitt på samme måte i noen evangelieutdeling i ver-
den, 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 mar-
tyrdøden, ble gjort ifølge åpenbaring fra Jesus Kristus.»15

President Lorenzo Snow: «Joseph
Smith, som Gud utvalgte til å opprette
dette verk, var fattig og ulærd og til-
hørte intet populært kristent trossam-
funn. Han var bare en gutt som var
ærlig og full av integritet... I likhet med
Moses følte han seg udugelig og uskik-
ket til oppgaven, til å stå frem som en
religionsreformator, en av de mest utakk-
nemlige oppgaver, for å kjempe mot
oppfatninger og trosbekjennelser som

hadde vært etablert i lange tider og hadde tilslutning fra mange
som viste størst lydighet med hensyn til religion. Men Gud hadde
kalt ham til å utfri de fattige og ærlige av hjertet i alle nasjoner
fra deres åndelige og timelige trelldom. Gud lovet ham at alle

President Lorenzo Snow

President Wilford Woodruff
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som ville ta imot og adlyde hans budskap og ville bli døpt til syn-
denes forlatelse, med ærlig hensikt, skulle motta guddommelige
tilkjennegivelser, skulle motta Den hellige ånd, skulle motta det
samme evangelium og de samme velsignelser som ble lovet og
oppnådd gjennom det evangelium som ble forkynt av de for-
dums apostler, og dette budskapet, dette løftet, skulle gjelde
overalt og for hvem som helst som skulle motta det av eldstene,
Guds bemyndigede sendebud. Dette sa Joseph Smith, denne
ulærde, uforfalskede, alminnelige, enkle og ærlige gutten.»16

President Harold B. Lee: «Joseph
Smith, en ung mann som ikke var
utdannet i tidens teologiske retninger,
ikke utdannet i sin tids høyere skoler…
[var] en mann som kunne underkaste
seg Åndens undervisning og hvisken.
Joseph Smith kunne ikke ha opprettet
denne kirken. Han kunne ikke ha frem-
bragt Herrens verk, Mormons bok. Folk
kan håne profeten Joseph Smith som
menneske. De kan betvile hvordan

denne kirken oppsto, men her er det som står som et monument
– Mormons bok selv. Mannen Joseph kunne ikke ha gjort dette,
men Joseph som ble påvirket av Den allmektige Guds kraft,
kunne og utførte virkelig den mirakuløse gjerning å bringe riket
frem, ut av mørket, i Jesu Kristi gjengitte evangelium.»17

President David O. McKay: «Ved
denne anledning ønsker jeg å tale om
Joseph Smith ikke bare som en stor
mann, men som en inspirert Herrens
tjener. Ja, Joseph Smiths storhet består
i guddommelig inspirasjon…

“Hvor har han sin skriftkunnskap fra,
han som ikke er opplært?” spurte jødene
idet de undret seg over Jesu visdom
[Johannes 7:15]. Når vi overveier Joseph
Smiths enestående oppnåelser i løpet av

President David O. McKay

President Harold B. Lee
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det korte tidsrom på fjorten år mellom Kirkens organisering og
hans martyrdød, når vi betrakter det gjengitte evangeliums full-
komne harmoni med den opprinnelige kirke som Jesus og hans
apostler opprettet, når vi ser hans dype innsikt i prinsipper og
ordinanser, og når vi ser den uforlignelige plan og effektivitet i
Kirken som ble opprettet ved inspirasjon fra Kristus, hvis navn den
bærer – da kan vi igjen stille oss dette spørsmålet. Svaret på spørs-
målet: “Hvor har denne mannen sin visdom fra?” finnes i følgende
gripende linjer:

Priser profeten som skuet Jehova,
Jesus ham salvet til seer og profet.
Åpnet ble tidenes fyldes husholdning,
det som var uttalt, på jorden nå skjer.»18

President Howard W. Hunter: «Vi priser [Joseph Smith] for
hans evne til å kommunisere ikke bare med Jehova, men også
med andre himmelske personer. Det var så mange som besøkte,
ga nøkler til og underviste denne “utvalgte seer” oppreist i de
siste dager... Vi priser også Joseph Smith for hans flid og evne til
å oversette og motta flere hundre sider med åpenbarte skrifter.
Han var en åpenbaringskanal. Det har blitt anslått at det
gjennom ham har kommet flere sider med strålende skrifter enn
gjennom noen annen mann i historien.»19

Profeten Joseph Smith var kalt av Gud til å innlede den
siste evangelieutdeling og gjengi evangeliets fylde.

President Spencer W. Kimball: «Jeg
bærer vitnesbyrd for verden i dag om at
for over ett og et halvt århundre siden
ble jerntaket sprengt, himmelen ble
igjen åpnet, og siden den gang har
åpenbaringene strømmet kontinuerlig.

Den nye dag opprant da en sjel med
et brennende ønske ba om guddomme-
lig veiledning. Et avsondret sted ble
funnet, knær bøyde seg, et hjerte ydmy-
ket seg og en bønn ble uttalt. Et lys kla-

President Spencer W. Kimball
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rere enn solen ved middagstid opplyste verden – og forhenget
skulle aldri mer bli lukket.

En ung gutt ... , Joseph Smith, med uforlignelig tro, brøt troll-
dommen, knuste “jernhimmelen” og gjenopprettet kommunika-
sjonen. Himmelen kysset jorden, lyset fortrengte mørket, og
Gud talte igjen til menneskene og åpenbarte på ny “sine skjulte
råd for sine tjenere profetene”. (Amos 3:7.) Det fantes igjen en
profet på jorden, og gjennom ham etablerte Gud sitt rike, som
aldri skulle bli ødelagt eller overlatt til et annet folk – et rike som
skal stå for evig.

Dette rikets evige natur og åpenbaringene det tilveiebragte, er
absolutte realiteter. Aldri mer skal solen gå ned, aldri mer skal
alle mennesker bli helt uverdige til å kommunisere med sin
Skaper. Aldri mer skal Gud skjule seg for sine barn på jorden.
Åpenbaring er kommet for å bli.»20

President Gordon B. Hinckley:

«Historien om Josephs liv er historien
om et mirakel. Han ble født i fattigdom.
I oppveksten hadde han motgang. Han
ble drevet fra sted til sted, ble utsatt for
falske anklager og urettmessig fengslet.
Han ble myrdet da han var 38 år gam-
mel. Likevel greide han i det korte tids-
rom av 20 år før sin død å utføre mer
enn noen annen har utført i et helt liv.
Han oversatte og utga Mormons bok, en

bok som senere har blitt oversatt til en mengde språk og som mil-
lioner over hele jorden godtar som Guds ord. Åpenbaringene han
mottok og andre skrifter fra hans hånd er også hellig skrift for
disse millioner. Tilsammen utgjør dette i antall boksider omtrent
dobbelt så mye som hele Det nye testamente i Bibelen, og alt kom
gjennom én mann på noen få år. I samme periode opprettet han
en organisasjon som ... har stått imot all motstand og alle utfor-
dringer, og den leder i dag medlemmer over hele verden like
effektivt som den ledet 300 i 1830. Det finnes tvilere som har for-
søkt å forklare denne bemerkelsesverdige organisasjonen som et

President Gordon B. Hinckley
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produkt av tiden han levde i. Det er min påstand at denne orga-
nisasjonen var like enestående og unik da som den er i dag. Den
var ikke et produkt av tiden. Den kom som åpenbaring fra Gud...

I løpet av disse 20 årene før sin død innledet Joseph Smith et
program for å føre evangeliet ut til jordens nasjoner. Jeg forun-
dres over den djervhet han gikk frem med. Selv i Kirkens spe-
deste barndom, i tider med sterk motgang, ble menn kalt til å
reise fra hjem og familie, til å reise over havet, til å forkynne gjen-
givelsen av Jesu Kristi evangelium. Profetens sinn, hans visjon,
omfattet hele jorden.

Til våre generalkonferansemøter to ganger hvert år samles
medlemmer i Nord-, Mellom- og Syd-Amerika, på De britiske
øyer og i Afrika, i landene i Europa, på øyer og fastland i
Stillehavet og i de gamle landene i Asia. Dette er oppfyllelsen av
Guds profet Joseph Smiths visjon. Han var virkelig en mektig
seer som så vår tid og en større tid som skal komme etter hvert
som Herrens verk strekker seg utover jorden.»21

President Joseph F. Smith: «Hva enn
profeten Joseph Smith måtte ha gjort
eller vært, må vi ikke glemme det fak-
tum at han var den mann blant de
mange millioner mennesker som levde
på jorden på den tiden – den eneste
mannen som ble kalt av Gud, ved Guds
egen røst, til å innlede en evangelieut-
deling til verden for siste gang. Dette er
det viktigste å huske på, at han ble kalt
av Gud til å forkynne evangeliet for ver-

den, til å gjengi det hellige prestedømme til menneskenes barn,
til å organisere Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i verden
og gjengi alle evangeliets ordinanser som er nødvendige for å
frelse ikke bare de levende, men også de døde, og han ble kalt
til denne oppgaven av Gud personlig...

Det har vært andre profeter, og store sådanne, som har blitt
betjent av engler, og andre som har sett Guds finger og vært mer
eller mindre begunstiget, men under hvilke omstendigheter og

President Joseph F. Smith
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hvem er den mann som Faderen og Frelseren har vist seg per-
sonlig for og talt til? Hvor er den mannen? Ingen annen enn pro-
feten Joseph Smith kan finnes i nedtegnet historie, og det mens
han var en ungdom. Faktisk var han relativt sett fremdeles en
ungdom da han led martyrdøden bare 38 år gammel.

... Profeten Joseph Smith ... kommuniserte med Faderen og
Sønnen og talte med engler, og de besøkte ham og overdro vel-
signelser, gaver og myndighetsnøkler til ham som aldri før var
overdratt til noe annet menneske enn Guds Sønn selv. Ingen
mann som noensinne hadde levd på jorden, hadde fått overdratt
alle evangeliets og alle evangelieutdelingers nøkler slik de ble
overdratt til profeten Joseph Smith i templet i Kirtland, da han
der ble besøkt av Guds Sønn, av Moses og av Elias og Elijah, og
da himmelen ble åpnet for ham og han mottok myndighetsnøk-
lene ved hvilke han kunne legge grunnvollen til Guds verk, både
bred og dyp, for å dekke jorden med kunnskapen om Gud, og
med hans kraft og herlighet.»22

Joseph Smiths tjenestegjerning velsigner
dem som har levd på jorden, dem som nå lever

og dem som ennå skal bli født.

President Joseph F. Smith: «Det verk Joseph Smith var engasjert
i, innskrenker seg ikke bare til dette liv, det gjelder like meget det
kommende og det som har faret hen. Det gjelder med andre ord
dem som har levd på jorden før, dem som nå lever, og dem som
skal komme etter oss. Det er heller ikke noe som kun angår men-
nesket så lenge det er i kjødets tabernakel, det angår hele den
menneskelige familie fra evighet og til evighet. Følgelig, som jeg
har sagt, aktes Joseph Smith med ærbødighet, hans navn hedres,
titusenvis av mennesker takker Gud i sitt hjerte og fra dypet av sin
sjel for den kunnskap som Herren har gjengitt til jorden gjennom
ham, og derfor taler de godt om ham og bærer vitnesbyrd om
hans verdi. Og dette begrenses ikke til en landsby, til en stat eller
til en nasjon, men til enhver nasjon og slekt, ethvert tungemål og
folk som evangeliet frem til i dag har blitt forkynt for.»23
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President Joseph Fielding Smith: «På
samme måte som jeg vet at Jesus er
Kristus – og det er ved åpenbaring fra
Den hellige ånd – vet jeg at Joseph Smith
er og var og for alltid vil være en Guds
profet.

Jeg akter og ærer hans hellige navn.
Sammen med sin bror, min bestefar,
patriark Hyrum Smith, beseglet han sitt
vitnesbyrd med sitt blod i Carthage
fengsel. Jeg, for min del, ønsker å være

et redskap i Herrens hender til å la jordens ender få vite at frelse
igjen er tilgjengelig fordi Herren har oppreist en mektig seer i
vår tid for å gjenopprette hans rike på jorden.

I takknemlighet og som mitt vitnesbyrd avslutter jeg med disse
inspirerte ord fra Lære og pakter: “Joseph Smith, Herrens profet
og seer, har gjort mer, bortsett fra Jesus selv, for menneskenes
frelse i denne verden enn noe annet menneske som noensinne
har levet i den.” (L&p 135:3.)»24

President Gordon B. Hinckley, i en tale i Carthage, Illinois,

26. juni 1994, i anledning 150-årsdagen for profeten Joseph

Smiths martyrdød: «Det strålende verk som ble innledet av ham
som ble drept i Carthage, har vokst på en mirakuløs og enestå-
ende måte... Dette fantastiske verket, som har sitt utspring i det
profetiske kall til gutten fra Palmyra, har kommet “ut av villmar-
kens mørke og [skinner], skjønn som månen, klar som solen og
fryktelig som en hær med bannere,” slik profeten ba om at det
måtte gjøre (L&p 109:73)...

Vi stanser opp i ærbødighet her i kveld. Vi reflekterer over det
mirakuløse livet som begynte i de grønne åsene i Vermont og
sluttet her i fengslet i Carthage. Dette livet var ikke langt. Men
fruktene av dette livet overgår nesten vår fatteevne.

Denne store Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges sak har
vært mer dyrebar enn selve livet for tusener på tusener som har
dødd i dens tjeneste. Vitner har gått ut i verden i hundretusenvis
for å bære vitnesbyrd om Joseph Smiths kall som en Guds profet.

President
Joseph Fielding Smith
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Det hellige prestedømme som ble gjengitt gjennom ham, har falt
som en kappe på et utallig antall menn med integritet og dyd som
har blitt ikledd denne guddommelige kraft. Mormons bok går ut
i hele verden som et annet testamente om Herren Jesus Kristus.

For å sitere en truisme som ble uttalt for lenge siden og under
andre omstendigheter: “Martyrenes blod er blitt Kirkens opp-
hav.” Vitnesbyrdene som ble beseglet her hvor vi møtes i kveld,
den varme og trykkende dagen for 150 år siden, gir nå næring til
menneskers tro over hele verden.»25

Forslag til studium og undervisning

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

• Les om opplevelsen som beskrives på s. 535. Tenk over hvordan
folket måtte føle det da de fikk et vitnesbyrd om at Brigham
Young skulle etterfølge Joseph Smith som Kirkens leder.
Hvordan kan vi få et vitnesbyrd om at Herren har kalt Kirkens
president i dag?

• Josef i Egypt og andre oldtidsprofeter profeterte om Joseph
Smith og hans oppgave (s. 536). Som vi ser i dette kapitlet,
har profeter i de siste dager fortsatt å understreke Joseph
Smiths betydning. Hvorfor tror du Joseph Smith har blitt viet
så stor oppmerksomhet, både før og etter sin jordiske tjenes-
tegjerning?

• Studer vitnesbyrdene på s. 537-38 om Joseph Smiths forutor-
dinasjon. Hvordan forandrer vår forståelse av Joseph Smiths
jordiske tjenestegjerning seg når vi «ser den i et evig perspek-
tiv»?

• Les vitnesbyrdene på s. 538-40 om Det første syn. Hva gjør
dette til «den største begivenhet som noen gang har inntruffet
i verden siden Guds Sønns oppstandelse»? Hvordan er Det
første syn «denne kirkes grunnvoll» og «hemmeligheten bak
dens styrke og livskraft»? Hva har hjulpet deg å få et vitnesbyrd
om Det første syn?



K A P I T T E L  4 7

549

• President Joseph F. Smith erklærte: «Gud [er] ansvarlig for det
verk som ble utført gjennom Joseph Smith – Joseph Smith er
ikke den ansvarlige» (s. 538). Hvorfor tror du dette er et viktig
poeng når det gjelder Joseph Smiths tjenestegjerning?

• President John Taylor sa dette om Joseph Smith: «[Jeg har] aldri
møtt en like intelligent mann som ham» (s. 540). President
Taylor og andre av Kirkens presidenter har imidlertid påpekt at
Joseph Smith fikk liten anledning til å skaffe seg formell lær-
dom. Hvordan kunne da profeten Joseph utvikle så stor intelli-
gens? (Du finner noen eksempler på s. 539-42.) Hvordan kan vi
følge Joseph Smiths eksempel i vår søken etter åndelig kunn-
skap?

• Gjennomgå s. 543-48, og legg merke til de sannheter og ordi-
nanser Herren gjenga gjennom Joseph Smith. Tenk over hvor-
dan ditt liv ville ha vært annerledes om du ikke kjente til det
gjengitte evangelium. Hvorfor er du takknemlig for Joseph
Smith og hans tjenestegjerning?

Aktuelle skriftsteder: 2. Nephi 3:6-19; 27:6-26; 3. Nephi 21:9-11;
L&p 1:17; 5:9-10; 21:1-6

Noter

1. George Q. Cannon: «Joseph Smith,
the Prophet», Juvenile Instructor,
29. okt. 1870, s. 174-75.

2. En annen beretning om Josefs profe-
tier finnes i Joseph Smiths oversettelse
av Bibelen, 1. Mosebok 50:24-36.

3. Joseph Smith sr., velsignelse gitt til
Joseph Smith 9. des. 1834 i Kirtland,
Ohio; i Patriarchal Blessings 1833-
2005, Kirkens arkiver, Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige, Salt
Lake City, Utah.

4. Joseph F. Smith, Deseret News,
7. mars 1883, s. 98; tegnsetning
modernisert.

5. Brigham Young, Deseret News,
26. okt. 1859, s. 266.

6. Joseph Fielding Smith: «The Historical
Background of the Prophet Joseph
Smith», Improvement Era, des. 1941,
s. 717.

7. Ezra Taft Benson: «Joseph Smith–Man
of Destiny», tale holdt 3. des. 1967 i
Logan, Utah, s. 3-4; i Annual Joseph

Smith Memorial Sermons (ikke
datert); tegnsetning og bruk av store
bokstaver modernisert; avsnittinnde-
ling endret.

8. Joseph F. Smith, Deseret Evening
News, 14. juli 1917, s. 9; tegnsetning
modernisert; avsnittinndeling endret.

9. Heber J. Grant: «Some Things We
Must Believe», Improvement Era,
sept. 1938, s. 519.

10. Howard W. Hunter: «Joseph–The
Seer», tale holdt 15. des. 1960 i
Logan, Utah; i Annual Joseph Smith
Memorial Sermons (1966), 2:197-98;
rettskrivning, tegnsetning moderni-
sert, bruk av store bokstaver og
grammatikk modernisert.

11. David O. McKay: «Joseph Smith –
Prophet, Seer, and Revelator»,
Improvement Era, jan. 1942, s. 54.

12. Ezra Taft Benson, tale holdt 20. mai
1984 i Salt Lake City, Utah, s. 2; Ezra
Taft Benson, Addresses 1943-89,
Kirkens arkiver.
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13. George Albert Smith, i Conference
Report, apr. 1917, s. 37.

14. John Taylor, Deseret News, 2. juni
1880, s. 275.

15. Wilford Woodruff, Millennial Star,
28. apr. 1890, s. 258; bruk av store
bokstaver modernisert.

16. Lorenzo Snow, Deseret Weekly,
13. apr. 1870, s. 115-16.

17. Harold B. Lee, The Teachings of
Harold B. Lee, red. Clyde J. Williams
(1996), s. 372.

18. David O. McKay: «The Prophet
Joseph Smith–On Doctrine and
Organization», tale holdt 10. des.
1944 i Logan, Utah; i Annual Joseph
Smith Memorial Sermons (1966),
1:9, 14; tegnsetning og bruk av store
bokstaver modernisert.

19. Howard W. Hunter: «The Temple of
Nauvoo», Ensign, sept. 1994, s. 63;
avsnittinndeling endret.

20. Spencer W. Kimball, i Conference
Report, apr. 1977, s. 114-15; eller
Ensign, mai 1977, s. 77.

21. Gordon B. Hinckley: «Joseph Smith
jr. – Guds profet, en kraftfull tjener»,
Liahona, des. 2005, s. 2.

22. Joseph F. Smith, i «Joseph, the
Prophet», Salt Lake Herald Church
and Farm Supplement, 12. jan. 1895,
s. 210-11; bruk av store bokstaver
modernisert.

23. Joseph F. Smith, Deseret News,
7. mars 1883, s. 98; tegnsetning
modernisert.

24. Joseph Fielding Smith: «The First
Prophet of the Last Dispensation»,
Ensign, aug. 1971, s. 7.

25. Gordon B. Hinckley: «Joseph, the
Seer», Ensign, sept. 1994, s. 71;
avsnittinndeling endret.
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Tillegg:
Kilder som benyttes i boken

Profeten Joseph Smiths læresetninger er hentet fra en rekke
forskjellige kilder, herunder History of the Church. Det følgende
har til hensikt å hjelpe deg å forstå disse kildene.

Kilder til profetens læresetninger

Profeten Joseph Smiths læresetninger som er tatt med i denne
boken, er hentet fra følgende kildetyper:

Taler. Denne boken siterer fra en rekke taler holdt av profeten
Joseph Smith. Måten disse talene ble nedtegnet på, er svært for-
skjellig fra måten taler ble nedtegnet på for senere presidenter i
Kirken. Kirkens presidenter som kom etter Joseph Smith, benyt-
tet skrivere til å stenografere sine taler til Kirkens medlemmer.
Da elektroniske hjelpemidler, som båndopptakere og filmoppta-
kere ble tilgjengelige, ble disse benyttet til å nedtegne den nøy-
aktige ordlyden Kirkens ledere brukte.

Stenografi var imidlertid ikke vanlig på Joseph Smiths tid.
Derfor ble talene hans nedtegnet unøyaktig med alminnelig
håndskrift, vanligvis av skrivere, Kirkens ledere eller andre med-
lemmer av Kirken. Nesten alle Joseph Smiths taler var improvi-
sert, uten forberedte tekster, så notatene som ble gjort av hans
tilhørere, er de eneste opptegnelsene av disse talene. Selv om
det finnes noen lengre rapporter fra hans taler, er det som regel
sammendrag av profetens budskap. Dessverre finnes det ingen
opptegnelser for mange av de talene Joseph Smith holdt. Av de
over 250 talene man vet at han holdt, dekker rapporter eller
notater av skrivere eller andre, bare ca. 50 av disse.

Artikler. Noen av profetens læresetninger i denne boken er
hentet fra artikler som Joseph Smith tilpasset for utgivelse i
Kirkens tidsskrifter, herunder Evening and Morning Star, Latter

Day Saints’ Messenger and Advocate, Elders’ Journal og Times
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and Seasons1. Joseph Smith skrev eller dikterte en del stoff til
utgivelse. I tillegg ba han ofte en skriver, et annet medlem av Det
første presidentskap eller en annen betrodd person om å skrive
en artikkel om spesielle saker han ønsket å ta opp. Profeten god-
kjente så teksten som representativ for hans oppfatning, og utga
den under sitt navn. Denne boken siterer for eksempel fra en
rekke lederartikler i Times and Seasons i 1842. I løpet av en åtte-
månedersperiode dette året, fra februar til oktober, fungerte
Joseph Smith som tidsskriftets redaktør og utga ofte artikler
undertegnet «Red». Selv om andre hjalp til med å skrive mange
av disse artiklene, var det profeten som godkjente dem og utga
dem i sitt navn.

Brev. Denne boken siterer fra mange brev skrevet eller diktert
av Joseph Smith. Den siterer også fra brev godkjent og under-
tegnet av Joseph Smith, som er helt eller delvis skrevet av andre
under hans ledelse.

Dagbøker. Profetens dagbøker er en god kilde til hans lære-
setninger. Selv om hans dagbøker er omfattende, skrev han fak-
tisk sjelden i dem selv. Isteden ba han skrivere føre sine dagbø-
ker under hans tilsyn, slik at han kunne fokusere på de
presserende ansvarsoppgavene som hans kall medførte. Like før
sin martyrdød uttalte han: «For de siste tre årene har jeg en opp-
tegnelse over alle mine handlinger og fremgangsmåter, for jeg
har hatt flere gode, trofaste og effektive sekretærer til enhver tid.
De har fulgt meg overalt og omhyggelig ført min historie. De har
skrevet ned hva jeg har gjort, hvor jeg har vært og hva jeg har
sagt.»2 Profetens skrivere skrev dagboknotater både i tredje og
første person, som om det var Joseph Smith selv som skrev.

Andres erindringer. Denne boken siterer beretninger av per-
soner som hørte profeten tale og senere skrev ned hans ord i
sine dagbøker og andre skriftlige arbeider. Etter profetens død
gjorde Kirkens ledere og historikere store anstrengelser for å
samle og bevare slike opptegnelser og skrive ned tidligere ikke
nedtegnede erindringer om profeten. Slike kilder er bare brukt
når vedkommende faktisk hørte ordene han eller hun skrev ned.

Skriftene. Denne boken siterer fra Joseph Smiths læresetninger
og skrivearbeider som senere ble kanonisert som hellig skrift i
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Lære og pakter og Den kostelige perle. Slike kanoniserte skrifter
omfatter instruksjoner han ga om doktrinære emner, syner han
nedtegnet og brev og andre dokumenter han skrev. Denne boken
siterer fra disse kanoniserte læresetninger og skrifter når de gir
innsikt i læresetninger som fremsettes i denne boken.

History of the Church

Mange av profeten Joseph Smiths taler og skrifter som er tatt
med i denne boken, er sitert fra History of The Church of Jesus

Christ of Latter-day Saints, som i denne boken henvises til som
History of the Church.3 De første seks bindene av History of the

Church inneholder Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges his-
torie fra dens opprinnelse til Joseph Smiths død. Denne histo-
rien beskriver hovedsakelig hendelser og erfaringer med tilknyt-
ning til Joseph Smiths liv og tjenestegjerning. Den er en av de
viktigste kildene til historisk informasjon om profetens liv og
læresetninger og om utviklingen i den tidlige Kirken.

Joseph Smith begynte å skrive den historien som til slutt ble
History of the Church, våren 1838, for å imøtegå falske rappor-
ter som ble offentliggjort i aviser og andre steder. Han var svært
opptatt av at denne historien skulle føres. I 1843 sa han: «Det fin-
nes bare noen få emner jeg er mer opptatt av enn min historie,
hvilket har vært en svært vanskelig oppgave.»4

History of the Church bygger på profetens erindringer, dag-
bøker og andre personlige opptegnelser. Den gir en daglig
beretning om profetens aktiviteter og viktige begivenheter i
Kirkens historie. I tillegg inneholder den rapporter om profetens
taler, kopier av åpenbaringer han mottok, artikler fra Kirkens
tidsskrifter, møtereferater fra konferanser og andre dokumenter.

Joseph Smith var opptatt med føring og gjennomgang av sin
historie helt til han døde. Han delegerte imidlertid mesteparten
av arbeidet til andre, under hans tilsyn. Det skyldtes blant annet
at han alltid foretrakk å uttale eller diktere sine tanker isteden-
for å skrive dem ned, og det konstante presset han var under i
forbindelse med sine ansvarsoppgaver. I profetens historie for
5. juli 1839 står det: «Jeg dikterte historie. Jeg sier dikterte, for
jeg bruker sjelden pennen selv.»5
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Innen juni 1844 var historien skrevet frem til og med 5. august
1838. I Carthage fengsel ga profeten, like før han døde, eldste
Willard Richards, sin hovedskriver på den tiden, i oppdrag å fort-
sette å føre historien.6 Eldste Richards og andre menn som
hadde samarbeidet tett med profeten, videreførte historien
ifølge dette oppdraget frem til eldste Richards døde i 1854.
Deretter ble arbeidet med å føre historien hovedsakelig utført
eller ledet av eldste George A. Smith, en fetter og nær venn av
profeten, som ble ordinert til apostel i 1839 og ble Kirkens his-
toriker i 1854. Mange andre som arbeidet i Kirkens historikers
kontor, bidro også til dette arbeidet.

En viktig oppgave for dem som samlet History of the Church,
var å redigere og bearbeide originaldokumenter for å tas med i
historien. Deres arbeid innbefattet å gjøre mindre redaksjonelle
revisjoner i nesten alle originaldokumenter som ble tatt med i
History of the Church. De rettet feilstavede ord og standardi-
serte tegnsetning, bruk av store bokstaver og grammatikk. I til-
legg hendte det at de som samlet historien, gjorde andre
endringer i originaldokumentene. Disse endringene kan deles i
tre kategorier:

1. Sammenslåing av beretninger. Mange av Joseph Smiths taler
ble nedtegnet av mer enn én tilhører. I noen tilfeller slo de
som samlet History of the Church, sammen to eller flere beret-
ninger om den samme talen til én versjon.

2. Beretninger ble forandret fra tredje person til første person.

Mange beretninger om profetens læresetninger og aktiviteter
ble nedtegnet i tredje person. Disse beretningene ble skrevet
hovedsakelig av hans skrivere, men noen beretninger ble hen-
tet fra opptegnelser som var gjort av andre som kjente profe-
ten, og fra avisartikler. De som samlet History of the Church,

bearbeidet dokumentene og skrev historien i første person,
som om profeten selv skrev det. Dermed måtte noen beret-
ninger i tredje person forandres til første person.

3. Noen ord eller fraser ble forandret eller tilføyd. Mange av de
originale notatene fra profetens taler er korte, ufullstendige og
usammenhengende. I noen slike tilfeller rekonstruerte Kirkens
historikere profetens taler på bakgrunn av de tilgjengelige



T I L L E G G

555

opptegnelsene, samtidig som de også måtte stole på sin egen
hukommelse og egne erfaringer med profeten. Dette innebar
noen ganger å tilføye eller endre ord eller fraser for å fylle tom-
rom og gjøre betydningen klarere.

Alt som ble gjort for å samle og skrive History of the Church,

ble utført med apostler som førte tilsyn med og gjennomgikk
arbeidet. Historien ble lest for medlemmer av Det første presi-
dentskap, blant andre Brigham Young og De tolv apostlers quo-
rum. Noen av disse hadde vært nære venner av profeten og
hadde hørt talene da de ble holdt. Disse lederne godkjente
manuskriptet for utgivelse som Kirkens historie for den perio-
den den dekker.

I august 1856 var historien ferdig frem til Joseph Smiths død.
Historien ble utgitt i serieform i Kirkens tidsskrifter på 1800-tal-
let som «History of Joseph Smith».7 Senere ble historien redigert
av eldste B. H. Roberts, et medlem av De syttis presidentskap, og
utgitt i seks bind mellom 1902 og 1912. Den fikk da tittelen
History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

De som samlet historien, bekreftet verkets nøyaktighet. Eldste
George A. Smith sa: «Alle forholdsregler er tatt for å formidle
profetens tanker så nær opp til hans stil som mulig, og ikke i noe
tilfelle har, så vidt meg bekjent, meningen blitt endret. Jeg hørte
selv mesteparten av hans taler, var hans nære venn, har hans
læresetninger klart i min erindring og var godt kjent med hans
prinsipper og motiver.»8

Eldste George A. Smith og eldste Wilford Woodruff erklærte:
«Joseph Smiths historie er nå tilgjengelig for verden, og vi føler
oss sikre på at en mer korrekt historie i alle detaljer enn denne,
aldri har blitt utgitt. Historikerne og sekretærene som har vært
engasjert i dette arbeidet, har gjort de størst mulige anstrengelser
for å sørge for at den ble helt korrekt. De var selv vitner og så og
hørte nesten alt som er nedskrevet i denne historien, og meste-
parten av det ble nedtegnet idet det skjedde. Var de ikke selv til-
stede, har de hatt tilgang til dem som var det. Dessuten har his-
torien, siden profeten Joseph døde, blitt nøye gjennomgått under
president Brigham Youngs vaktsomme blikk, og godkjent av ham.
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Vi bærer derfor vitnesbyrd for hele verden, til alle som disse
ordene skal komme til, om at Joseph Smiths historie er sann, og
at det er en av de mest pålitelige historiene som noensinne er
skrevet.»9

I denne boken er profeten Joseph Smiths taler og oppteg-
nelser sitert fra History of the Church, med mindre den opp-
rinnelige talen eller opptegnelsen ikke er tatt med i den. Når
denne boken siterer fra History of the Church, gir sluttnotene
informasjon om den opprinnelige talen eller originaldokumen-
tet, inkludert navnene på dem som skrev ned profetens taler.
Sluttnotene forteller dessuten når de som samlet History of the

Church, baserte seg på egne minner og erfaringer med Joseph
Smith og endret eller tilføyde ord eller fraser i den originale rap-
porten. Slike tilføyelser eller endringer er bare nevnt når de
påvirker sitatets mening. Mindre redigeringer er ikke nevnt.

Boken med tittelen Joseph Smith – Historie som finnes i Den
kostelige perle, er et utdrag av de fem første kapitlene i det før-
ste bindet av History of the Church.

Noter

1. Evening and Morning Star ble utgitt i
Independence, Missouri, fra 1832 til
1833, og i Kirtland, Ohio, fra 1833 til
1834. Latter Day Saints’ Messenger
and Advocate ble utgitt i Kirtland fra
1834 til 1837. Elders’ Journal ble
utgitt i Kirtland i 1837 og i Far West,
Missouri, i 1838. Times and Seasons
ble utgitt i Nauvoo, Illinois, fra 1839
til 1846.

2. History of the Church, 6:409; fra en
tale holdt av Joseph Smith 26. mai
1844 i Nauvoo, Illinois; referert av
Thomas Bullock.

3. History of the Church har blitt kalt
Documentary History of the Church.

4. History of the Church, 6:66; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok E-1, s. 1768, Kirkens arkiver, Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,
Salt Lake City, Utah.

5. History of the Church, 4:1; fra
«History of the Church» (manuskript),
bok C-1, s. 963, Kirkens arkiver.

6. Se brev fra George A. Smith til Wilford
Woodruff, 21. apr. 1856, Salt Lake
City, Utah; i Historical Record Book,
1843-74, s. 219, Kirkens arkiver.

7. «History of Joseph Smith» ble utgitt
i Times and Seasons fra 15. mars
1842 til 15. feb. 1846. Den ble fort-
satt i Deseret News fra 15. nov. 1851
til 20. jan. 1858. Den ble gjenopp-
trykt i Millennial Star fra juni 1842
til mai 1845, og fra 15. april 1852 til
2. mai 1863.

8. Brev fra George A. Smith til Wilford
Woodruff, 21. apr. 1856, Salt Lake
City, Utah; i Historical Record Book,
1843-74, s. 218, Kirkens arkiver.

9. George A. Smith og Wilford
Woodruff, Deseret News, 20. jan
1858, s. 363; avsnittinndeling endret.
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Side 534: Joseph Smith forkynner
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A

Abel, 49, 94, 108
Abraham, 50, 94, 121-22, 128, 228
Abrahams bok, xvii, xix, 14, 429
Adam
Adam-ondi-Ahman, 105

Det melkisedekske prestedømme,
mottok først, 104-5, 107-8

erkeengelen Mikael, 103-4, 107
far til den menneskelige familie,

104-5, 107
i Adam-ondi-Ahman, 105-6
Joseph Smith så, 103
mottok ordinanser fra Gud, 107-8
skapt i Guds bilde, 40
stort råd, vil holde, 104

Adams fall, 400, 438
Adams, James, 177, 408
Amerika

Jesus Kristus opprettet Kirken i,
138, 435

Sion skal bygges i, 185-86, 439
Anthon, Charles, xiv
Apostler, De tolvs quorum

ansvarsoppgaver, 140-41
deres møte etter martyrdøden, 535
enhet blant, 140-41
Joseph Smith gir prestedømmets

nøkler til, xx, 23, 140, 526-27,
529-30

misjoner til England, 15, 323-25
organisasjon, xvii, 12, 17, 279
presiderte over Kirken etter Joseph

Smiths død, 535
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Baldwin, Caleb, 356
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for alle mennesker, 422-23
for å tilgi andre, 385-42
Guds, 39, 72, 76-77, 398
Hjelpeforenings-søstre viser, 448-49
i forbindelse med de dødes forløs-

ning, 401-2, 465-66
Se også Tilgivelse

Barn
foreldre skulle elske, 238-42, 480-83
forløst av Jesus Kristus, 95
hedre foreldre, 477-79
hvem som vil få, i evigheten, 473-75
Joseph og Emma Smiths, 19, 169-71
Joseph Smiths kjærlighet til, 238-42,

423, 425, 512
som dør vil få evig liv, 95, 174-76
som dør vil oppstå som barn, 174-76
trenger ikke dåp, 95

Barnes, Lorenzo D., 173
Barstow, George, 431
Begavelse. Se Tempelbegavelsen
Begravelsestaler holdt av Joseph

Smith, 172-77
Behunin, Isaac, 319
Beseglingskraft

definisjon av, 307
døde forløst gjennom, 463-70
Elijah gjengir, xvii, 14, 305-8, 466-70,

503
familier beseglet gjennom, 306-7
Se også Elijah; Ekteskap, evig; Frelse

for de døde
Bibelen

Joseph Smiths begeistring for, 179,
289-90

svikt ikke åpenbaringene i, 67, 368
uklare deler i, 203-5
viktigheten av å lese, 65-67
Se også Joseph Smiths oversettelse

av Bibelen; Skriftene
Boggs, Lilburn W., xviii, 345, 356, 358,

363, 437
Borgerkrig, 245
Borgermester i Nauvoo, xix, 429
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Joseph Smiths fra Liberty fengsel,
xviii, 154, 229, 237-42, 355,
370-71, 457-59

Josephs til Emma Smith, 176,
237-42, 329, 346, 355, 524

Brunson, Seymour, 466
Bud. Se Lydighet
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Budenes bok, xvii, 12, 191. Se også
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be om alt, 129-30
dyd i, 130
foreldres, for barn, 480-83
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de hellige forfulgt og drevet ut av,

xviii, 18, 345-46, 353-55, 365-66,
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xiv, 8-9, 78-80
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Cowles, Elvira, 445
Culver, Aaron, 147
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medlem av Guddommen, 42
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mottatt da Kirken ble organisert, 91
og dåp, 89, 96-98
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417-19, 426, 512
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Det annet komme
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forberedelse til, 250-52
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248
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248
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tegn på, 247-49
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åpenbaringer om, 245-46
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bærere må kalles av Gud, 110
døperen Johannes hadde, 84-85
Elijahs ånd, 85-86

foredle kall i, 111-12
forretter i ytre ordinanser, 109
gjengivelsen av, xix, 8-9, 79-81, 86, 89
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dåp nødvendig for, 217-19
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397
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hvem som vil få barn i, 473-75
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frelsesplanen presentert i, 206
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Joseph Smith ordinert i, 504, 536-38
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ordinasjon til kall i, 504
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504, 536-38
Satan gjorde opprør i, 206

Det første presidentskap
dets ansvarsoppgaver, 140-41
organiseringen av, xvi, 14
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Det første syn
den største begivenhet, 538-40
forfølgelse etter, 33-34
kunnskap om Gud gjennom, 5, 39
søken etter sannhet fører til, 3-5,

29-31, 432
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vår himmelske Fader og Jesus Kristus

viser seg, xiii, 5, 32, 39, 432
Det levittiske prestedømme. Se Det

aronske prestedømme
Det melkisedekske prestedømme

Adam, først gitt til, 104-8
bærere må kalles av Gud, 110
bærere må være rettskafne, 107-8
dets ed og pakt, 109
er det evige livs kraft, 109
evigvarende, 104-5
foredle kall i, 111-12
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fullkommenhet, fører til, 109
fylde av, i templer, 408-13
gjengivelsen av, xiv, 8-9, 80, 101-3,

489
Gud åpenbarer sine hensikter

gjennom, 108-9
Guds rikes nøkler, har, 108-9
Hjelpeforeningen organisert under,

445
høyeste myndighet, 108-9
innstiftet før jorden ble skapt, 108-9
Jesus Kristus har, 83, 138, 206, 403
profeter har, 109
quorumer etablert, 14
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Palmyra, New York

Det telestiale rike, 220-21
Det terrestriale rike, 219-20
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Duens tegn, 82
Døde, dåp for. Se Dåp for de døde;
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Døperen Johannes
beredte veien for Frelseren, 81

Det aronske prestedømme, har, 84-85
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profet, en av de største, 81-82
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uselviskhet fører til, 271-74
velsignelser av, 274
vennskap fører til, 457

Enok, 94
Erkeengel. Se Adam
Erkeengelen Mikael. Se Adam
Evangelieutdelingen i tidenes fylde

alle hellige bidrar til, 505-7
alle ting samlet til ett, 105
evangeliets fylde gjengitt i, 502-7
forberedelse for det annet komme,

503
innsamling nødvendig i, 506
Joseph Smith har nøklene til, 103,

502, 504-5, 530, 536-37, 546
Evangelist, 139. Se også Patriark

Evangelium
dets fylde, gjengitt, 502-7
forkynne for alle, 150-52
omfatter all sannhet, 260-61

Evig ekteskap. Se Ekteskap, evig
Evig liv. Se Det celestiale rike; Frelse

F

Fader i himmelen. Se Gud Faderen
Falske profeter, 197-200
Falske tradisjoner, 260-61
Falske ånder, skjelning av, 379-82.

Se også Ånder, onde
Familien

barns kjærlighet til foreldre, 477-79
besegling av, for evigheten, 306-7
foreldres kjærlighet til barn, 480-83
Joseph Smiths brev til, 235-42
kjærlighet mellom ektefeller, 476-77
kjærlighet mellom søsken, 455, 479
Se også Ekteskap, evig

Far. Se Foreldre
Far West, Missouri

de hellige bosetter seg i, 17-18, 335,
437

de hellige forfulgt og drevet ut av,
xviii, 17-18, 344-46, 353-57, 
364-66, 437

et tempel skal bygges i, 17, 335, 407
Joseph Smith arrestert i, 18, 330-31,

345-46, 482-83
Joseph Smith får besøk av militssol-

dater i, 336
Joseph Smith i, xviii, 16, 17, 335

Fattige og trengende
Den hellige ånd utøst over dem som

viser omsorg for, 421
Hjelpeforeningen viser omsorg for,

445-47
plikt til å vise omsorg for, 420-21,

458
Se også Kjærlighet

Fayette, New York
første konferanse holdt i, xv, 137-38
gren organisert i, 10
Joseph Smith flytter til, xv, 9, 157,

193
Joseph Smith oversetter i, xv, 9, 116
Kirken organisert i, xv, 9-10, 136-37,

435
tre vitner i, xv, 124-26
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Fielding, Joseph, 323
Flergifte, xi, 23
Follett, King, 172

Forberedelse for det annet komme,
250-52

Fordham, Elijah, 373-75
Fordømmelse. Se Helvete
Foreldre

barn skulle hedre, 477-79
ber for barna, 480-82
elsker og har omsorg for barn,

236-42, 480-83
Joseph Smith hedret, 477-79
vil få ha barn som dør i evigheten,

94-95, 174-76
Forfølgelse

alle ting tjener til det gode under,
228-29, 360

av de hellige i Caldwell County, xviii,
18, 344-46, 353-57, 364-66, 437

av de hellige i Jackson County, xvii,
16, 181-83, 277-79, 335, 436

av de hellige i Kirtland, xviii, 16, 335
av Joseph Smith etter det første syn,

34-35
av Joseph Smith i Kirtland, 16,

224-26, 235-36, 311-12, 318, 335
av Joseph Smith i Nauvoo, 23-24,

453, 511-12, 515-16, 521-24
de hellige møter alltid, 227-28,

366-68
frafall fører til, av Kirken, 315-19
Gud hjelper oss gjennom, 228-29,

347, 356, 359-61, 370-71
Kirken vil triumfere over, 141-44,

296-97, 358-59, 438
profeter opplever, 515-16
på grunn av Mormons bok, 179, 368
Satan forfølger de hellige, 15, 151-52,

366-68
takknemlighet under, 229-30
tro og mot under, 227-28, 231-32,

347, 366, 368-71
Se også Prøvelser

Forgiftning, Joseph Smiths, 236
Forord til Lære og pakter, 189-91
Forsoningen

alle hellige setter sin lit til, 49-50
barn forløst gjennom, 95, 174-76
døde forløst gjennom, 399-401, 465
forkynne for alle mennesker, 151-53
opphøyelse mulig gjennom, 53-54,

217-19, 438

oppstandelse mulig gjennom, 50-53
Se også Jesus Kristus; Oppstandelsen

Forutordinert, Joseph Smith ble, 504,
536-38

Frafall
etter Jesu Kristi død, 27
forebygges ved å følge lederne,

319-20
handlinger og holdninger som fører

til, 313-15
i Kirtland, 311-12
konsekvenser av, 315-19
Satan leder menneskene ut i,

316-17, 319
Fred, med alle mennesker, 335-41
Fredsstiftere, 336-39
Frelse

dåp nødvendig for, 91-92, 217-19
et legeme nødvendig for, 208-10
handlefrihet nødvendig for, 210-11
kunnskap nødvendig for, 208-10,

261-62
lydighet nødvendig for, 162-63,

207-8
seire over fiender, 209-10
stort arbeid for å lære, 264
tempelordinanser nødvendige for,

410-13
trofasthet i prøvelser nødvendig for,

227-28
åpenbaring nødvendig for, 192
Se også Det celestiale rike;

Frelsesplanen
Frelse for de døde

Alvin Smiths død og, 395-97
beseglingskraften og, 305-7
Elijahs misjon og, 466-70
frelsere på Sions berg, 403, 466-68
fullkomne, kan ikke bli uten våre

døde, 469-70
Guds rettferdighet i forbindelse

med, 398-99, 401-2, 465-66
Jesus Kristus muliggjør, 399-401
Jesus Kristus organiserer åndene,

399-400, 403, 468
Joseph Smith bekjentgjør, xix, 21-22,

397, 466
plikt, 402-3, 465-66, 468-70
sammenføyende ledd, 469-70
vil ta lang tid, 464
Se også Dåp for de døde;

Beseglingskraften
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Frelsere på Sions berg, 403, 466-68.
Se også Dåp for de døde; Frelse
for de døde

Frelsesplanen
det førjordiske liv, presentert i, 206
formål med, 205-11
frelser levende og døde, 397-403,

465-66
Guds gjerning og herlighet, 205
handlefrihet nødvendig for, 210-11
intelligensens evige natur, 206-8
legemer nødvendige i, 208-10
åpenbart gjennom prestedømmet,

108
Se også Frelse

Føring av opptegnelser, dåp for de
døde, 464

G

Gabriel, 103-4. Se også Noah
Gallatin, Missouri, xviii, 19, 366
Gause, Jesse, xvi, 25
Gaver, åndelige. Se Åndelige gaver
Genealogi. Se Frelse for de døde
Generalløytnant, Joseph Smith, xix
Gjengivelsen av evangeliets fylde, 502-7.

Se også Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige; Evangelieutdelingen
i tidenes fylde

Goodson, John, 323
Grader av herlighet, tre, 216-221
Grandin, Egbert B., xv, 9, 135
Greenville, Indiana, 236
Grouard, Benjamin F., 324
Gud Faderen

alle menneskers Fader, 40, 398
be til for å motta åpenbaring, 40-42,

127-31, 194-95
bor i evigheten, 469
det første syn, xiii, 5, 32, 39, 432
gjør alltid det rette, 176-77

Guddommen, presiderer over, 41-42
hans barmhjertighet, 39, 72, 75-76,

398
hans gjerning og herlighet, 205
hans karakter, 40-42
hans kjærlighet, 40, 325, 420
hans kunnskap og kraft, 261-62
hans medlidenhet, i forbindelse med

frelse for de døde, 398-99, 401-2,
465-66

hans rettferdighet, 398-99, 401-2,
465-66

hans vilje, styrende for vår vilje, 74
intelligens ikke skapt av, 206-8
Joseph Smiths tro på, 37-39
legeme av kjøtt og ben, 42
lover, innstiftet, 162-63, 207
omvendelse fører oss nærmere,

73-76
opphøyd menneske, 41
prestedømmet, åpenbarer sine

hensikter gjennom, 108-9
prøvelser, hjelper oss gjennom,

176-77, 228-29, 347, 356, 359-61,
370-71

skapelse, organiserte ånder før, 104
Skriftene, taler gjennom, 67
tilgir synder, 76-77, 391-92, 421-22
venn, 239
Se også Guddommen

Guddommen
Gud Faderen presiderer over, 43

medlemmene av, er ett, 43
tre personer i, 42-43

Guder, de som blir opphøyet vil bli,
53, 217-18, 475, 524

Guds rike, 80-85. Se også Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige

Gullplatene
beskrivelse av, 60-62, 433-35
Joseph Smith mottar, xiv, 7-8, 58-60,

433
Mormons bok skrevet på, 7, 57-62,

115, 433-35
pøbelgjenger prøver å stjele, xiv,

8, 60
tatt fra Joseph Smith, 8, 72
vitner ser, xv, 125-27
Se også Mormons bok; Mormons

bok, oversettelsen av; Moroni

H

Hale, Emma. Se Smith, Emma
Hale, Isaac og Elizabeth, 7, 60
Hancock, Mosiah L., 425-26
Handlefrihet

alle mennesker har krav på, 341
bruke til å adlyde Gud, 208-9
Satan har ingen makt om vi ikke gir

ham den, 208-9
Hanks, Knowlton F., 324
Harmony, Pennsylvania

Det aronske prestedømme gjengitt
nær, xiv, 8-9, 80-81, 89
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Det melkisedekske prestedømme
gjengitt nær, xiv, 9, 101

Joseph og Emma Smith bor i, xiv,
7, 8, 60, 157

Joseph og Emmas sønn dør i, 169
Joseph Smith oversetter i, xiv, 8, 60,

71, 79, 115-16
Harris, Martin

de tre vitner, et av, xv, 125-27
i New York City, xiv
pantsetter gården, 9, 135
skriver ved oversettelse, xiv, 8, 60
tapet av de 116 sidene, xiv, 8, 63-64,

71-72
Harris, Preserved, 63
Hebraisk, Joseph Smith studerer, 289
Helbredelse

alle rettferdige blir ikke helbredet,
376

Elijah Fordhams, 375
Joseph Smith seniors, 477
Joseph Smiths, 236, 481-83
tro til å bli, 375-76
ved håndspåleggelse, 376
Åndens gave, 117-18, 120, 376, 435,

438-39
Helvete

barn som dør kommer ikke til, 95
dets fordømmelse, 92, 221
som blir kastet ned til, 221
vil ikke få makt over Kirken eller de

hellige, 138, 152, 312, 358-61,
524

Se også Satan
Herlighetsriker, 216-21. Se også Det

celestiale rike
Hiram, Ohio

Frelseren viser seg i, 47-48
Joseph Smith bor i, 203, 215, 226,

245
konferanse holdt i, 189
Se også Kirtland, Ohio

History of the Church

utarbeidelse og utgivelse av, xviii,
553-56

utgitt i Times and Seasons, 429-31
Hjelpeforeningen

barmhjertighet, søstre viser, 448-49
Emma Smith, president for, xix,

444-45, 446-47
engler omgås med, 447
frelser sjeler, 446-47
nøkkel, Joseph Smith vred om, 445

organiseringen av, xix, 443-45
prestedømsledere, oppholde, 445
undervisning i, 446-47
veldedig organisasjon, 445-46

Hodge, Abraham C., 232
Hold ut til enden, 227-32, 350-51, 524
Horne, Mary Isabella, 176
Hund, Joseph Smiths, 19, 238, 241
Hustru, 482-83. Se også Ekteskap, evig
Hveten, lignelsen om, og ugresset,

294-96
Hyde, Orson, 323-25, 328
Hytte, Joseph Smith bygger, 423
Håndspåleggelse

for å helbrede syke, 376
for å motta Den hellige ånds gave,

96-98

I

Illinois. Se Nauvoo, Illinois; Quincy,
Illinois; Ramus, Illinois

Independence, Missouri
Budenes bok, trykket i, xvii, 12, 191
Joseph Smith arrestert i, 18, 245-47
Sions sentrum, xvi, 12, 181, 235
tempeltomten i, xvi, 12, 181, 407
Se også Jackson County, Missouri

Indianere. Se Lamanitter
Innsamling

for å bygge templer, 410-11
nødvendig i den siste evangelieutde-

ling, 506
til Jackson County, Missouri, 12,

179-83
Se også Israel, gjenopprettelsen av;

Jackson County, Missouri
Innvielsen av Kirtland tempel, xvii, 14,

196, 301-3, 413-14
Intelligens

dens evige natur, 206-8
Gud er fullkommen, 39
Jesu Kristi, 54
oppstandelsen, blir med oss i, 262
tilegnelse av, 131, 264, 328
Se også Kunnskap

Iowa, Montrose, 373
Irettesettelse, profeter gir, 516-18
Israels gjenopprettelse 51, 62, 143,

181, 183-86, 247, 305, 328, 397,
433, 439

Israels hus. Se Israel, gjenoppret-
telsen av
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J

Jackson County, Missouri
de hellige bosetter seg i, 16, 182, 436
de hellige forfulgt og drevet ut av,

xvii, 16, 182-84, 277-79, 335, 436
misjonærer forkynner i, 149
Sions leir marsjerer til, xvii, 17,

277-79, 283-85
utpekt som Sion, xvi, 12, 182-84, 235
Se også Independence, Missouri

Jerusalem
gjenoppbygget før det annet

komme, 186-87, 248
Orson Hydes misjon til, 324, 329
Se også Det nye Jerusalem

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
dens forfølgelse, 366-68
dens fremgang, intet kan stanse,

141-42, 296-98, 358-59, 438
dens navn, xv, 10
dens organisasjon, xv, 9-10, 91,

136-39, 435
dens verdensomspennende vekst,

106, 136, 141-42, 154-155,
296-98, 324, 358-59, 438

Det første presidentskap og De tolv
apostler leder, 140-41

enhet i, 143, 270-74
frafall fører til forfølgelse av, 316-19
Gud må veilede, 161
Jesus Kristus er dens overhode,

138-40
krav for å tilhøre, 153
medlemmenes ansvar for, 143-44,

505-7
renset for synd, 73
templer er nødvendige i, 410
åpenbaring leder, 192-93

Jesu Kristi medarvinger, 53-54, 151-53,
219-20, 260-61, 397, 412

Jesus Kristus
barn, forløser, 95, 174-76
beskrivelse av, 48
den nye pakts mellommann, 218
den store høyprest, 105
det førjordiske liv, utvalgt i, 206
det første syn, xiii, 5, 32, 39, 432
Det melkisedekske prestedømme,

bærer, 86, 138, 206, 403
døpt i hans navn, 91-95
eksempel på et fullkomment liv,

54-55, 167, 347-49

et vitnesbyrd om, 98, 193, 378-79
fiender prøvde å ødelegge ham,

198-99, 316-17, 515
frelse for de døde, 399-401, 465
hans annet komme, 104, 247-52
hans dåp, 82-85, 95
hans forsoning, 49-54, 95, 218-20,

399-401, 438
hans intelligens, 54
hans Kirke opprettet på det ameri-

kanske kontinent, 136-37, 435
hans medarvinger, 53-54, 151-53,

219, 260-61, 397, 412
hans oppstandelse, 50-53
hans rike, vil overlevere det til

Faderen, 108
i Adam-ondi-Ahman, 105-6
i Kirtland tempel, xvii, 14, 48, 303,

546
i syn nedtegnet i L&p 76, 48, 215-17
jorden vil bli hans, 254
Kirkens overhode, 138-40
legeme av kjøtt og ben, 42
lignelser, underviste ved hjelp av,

291-92
ofringer var et forbilde på, 49-50
og Guddommen, 42
prestedømmets nøkler, ga til Peter,

Jakob og Johannes, 105
prøvelser, hjelper oss gjennom, 227,

359-61
tilgivelse, eksempel på, 386-88
tro på, 49-50, 153, 439
tusenårsriket, vil regjere under,

252-54
underkastet seg alle ting, 360
vet alt, 400-1
Se også Forsoningen;

Oppstandelsen; Det annet
komme

Johnson, Benjamin F., 453-54, 473
Johnson, John og Alice, 203, 215-16,

225
Jorden

en urim og tummim, 254
kronet med celestial herlighet, 254

Josef i Egypt, 536
Joseph og Hyrum Smiths begravelse, xx
Joseph og Hyrum Smiths martyrdød,

xx, 24, 454, 523, 528-32
Joseph Smith blir rullet i tjære og fjær,

225-26
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Joseph Smiths barndom, xiii, 3, 27-29,
37

Joseph Smiths dagboknotater, 453,
455-57

Joseph Smiths forfedre, 1-3, 537
Joseph Smiths fødsel, xiii, 3, 432
Joseph Smiths oversettelse av Bibelen

arbeidet med, xv, xvi, 13-14, 205,
247

behov for, 205-6
Emma Smith bar med seg manu-

skriptet til, 365
forklarer frelsesplanen, 205-6
lignelsen om surdeigen beskriver, 297
Lære og pakter og, 206, 215-17
Se også Skriftene

Joseph Smiths utdannelse, 4-5, 27,
257-59, 540-43

Judas, 316
Julen, åpenbaring mottatt i, 245

K

Kain, 108
Kall, foredle, 111-12
Kall i Kirken, foredle, 111-12
Kart, 4, 11
Kimball, Heber C., 15, 323-24, 408
Kimball, Sarah Granger, 443
Kirkens ledere

deres ydmykhet, 281-83
forkynner korrekte prinsipper,

280-81
kjærlighet til, 285, 516-18
kritikk av, fører til frafall, 313-15
oppholde, 196-98, 313-15, 319-20,

513-14
Sions leir, Joseph Smiths lederskap i,

17, 277-79, 283-85
vil ikke lede oss på villspor, 319-20
visdom fra Ånden, 281-83

Kirkens navn, xv, 10
Kirkens organisasjon, xv, 9-10, 91,

136-39, 435
Kirkens president

Gud åpenbarer sin vilje til, 193-95,
249-50

Guds representant blant oss, 195
oppholde, 195-97, 313-15, 319-20,

513-14
presidenten for Det høye preste-

dømme, xvi

straffedommer over dem som for-
kaster, 197-200

Se også Profeter
Kirkens verdensomspennende vekst,

106, 136, 141-44, 154-55, 296-97,
324, 358-59, 438

Kirtland, Ohio
de hellige forlater, xviii, 16, 335
de hellige samles i, xvi, 12, 157-58
finansinstitusjon i, går konkurs, 311
frafall i, 311-13
Joseph Smith kommer til, xvi, 12,

157-59, 169
Kirkens hovedkvarter i, 12, 181, 235

Sidney Rigdon omvendt i, 10, 149
stav organisert i, 14
åpenbaringer mottatt i, 12-14, 189-91
Se også Hiram, Ohio; Kirtland tempel

Kirtland tempel
bilde av, 13
byggingen av, xvi, 14, 267-69, 277,

289, 407, 408, 444
de hellige tvunget til å forlate, xviii,

15, 335
innvielsen av, xvii, 14, 196, 301-3,

413-14
Jesus Kristus viser seg i, xvii, 14, 48,

303, 546
Joseph Smith ser et syn om, 267
Moses, Elias og Elijah viser seg i,

xvii, 14-15, 103, 303-5, 546
Kjærlighet

en guddommelig egenskap, 40,
324-25, 420

familiemedlemmer har, 476-83
fred et resultat av, 339
langmodig og barmhjertig, 421-23
ledere har, 281
misjonærer har, 324-25
påvirker tankene, 422-23
til alle mennesker, 420
til fattige og trengende, 420-21,

445-46, 458
Se også Vennskap; Fattige og treng-

ende
Knight, Joseph, jr., 147
Knight, Joseph, sen., 115-16, 147,

456-57
Knight, Polly, 147, 181
Kolera

i Sions leir, 285
Joseph og Hyrum Smith blir helbre-

det for, 480-83
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Kornelius, 97, 110
Kriger, kommer forut for det annet

komme, 245-49
Kristus-like egenskaper, utvikle, 53-54,

348-49
Kunnskap

Den hellige ånd nødvendig for,
130-31, 264

evangeliets ordinanser fører til, 413
frelse, nødvendig for, 208-10, 261-62
Gud har stor, 261-62
Gud vil skjenke, 358
Joseph Smith elsket, 257-59
litt om gangen, 264
studium og bønn fører til, 262-64
tilegnelse av, 130-31, 257-64, 328,

358, 413
Se også Intelligens

Kvinner. Se Hjelpeforeningen; Hustru

L

Lamanitter
av Israels hus, 62
misjon til, xvi, 10, 149, 444

Langmodighet med andre, 421-23
Leach, James, 417-19
Ledere. Se Kirkens ledere
Legemer

Gud Faderen og Jesus Kristus har, 42
nødvendig for lykke, 208-10
onde ånder har ikke, 208-10

Lehis og Nephis plater, 64
Lehis plater, 64
Liberty fengsel

beskrivelse av, 353-54
Joseph Smith fengslet i, xviii, 18,

353-54, 365
Joseph Smith forlater, xviii, 19, 366
Joseph Smith skriver til familien i,

238-40, 355
Joseph Smith skriver til hellige i,

xviii, 154-55, 227, 355, 370-71,
457-58

Joseph Smiths følelser for, 228-29,
361

Joseph Smiths tro prøvet i, 227-28
Lidelse. Se Prøvelser
Lignelse

om hveten og ugresset, 294-96
om kongens sønns ekteskap, 163-65
om noten som ble kastet i sjøen, 298
om sennepsfrøet, 106, 141, 296-97

om surdeigen, 297
om såmannen, 292-94
om talentene, 347-48
om vinranken og grenene, 162

Lignelser
i Matteus 13, 291-99
Jesus underviste ved hjelp av, 291-92

Lover. Se Lydighet
Lovlig forvalter, 82-85
Lucifer. Se Satan
«Lucy Smiths historie, profetens mor»,

36
Lydighet

det annet komme og, 250-52
frafall kommer av mangel på, 313-15
fører til celestial hvile, 162-63
fører til en forståelse av Gud, 160-62
fører til enhet, 271-73
fører til kunnskapens skatter, 259
fører til opphøyelse, 162-63, 207-8
fører til rettferdighetens krans,

163-64, 350-51
handlefrihet og, 210-11
i prøvelser, 229-30
Jesu Kristi eksempel på, 166-67
Jesu Kristi medarvinger gjennom,

53-54
Joseph Smith lærte, 63-64, 71-72
Joseph Smiths regel, 159
Kristus-like egenskaper, og 347-49
kunnskap og, 259, 262
Paulus’ eksempel på, 164-65
Skriftene og, 67
til budene, 160-62
åndelige gaver og, 118
åpenbaring og, 131

Lykke
legemer nødvendige for, 208-10
rettferdighet nødvendig for, 210

Lyman, Amasa, 346
Lære og pakter

forordet til, 191
første utgave av, xvii
Joseph Smiths oversettelse og, 205,

215-17
lignelsen om surdeigen beskriver,

297
studium av, 65-67
svikt ikke åpenbaringene i, 67, 368
utgivelsen av, 12, 191
verdien av, 191
Se også Budenes bok; Skriftene
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Læresetninger, Joseph Smiths, 280,
289-90, 329-31, 485-87, 492-97,
513-14

Løftets hellige ånd, 217

M

Major, Joseph Smiths hund, 19, 238,
241

Malaki, 303-4
Malaria, 373, 444
Manchester, New York, xv, 10, 61, 71
Mansion House, 19
Manuskriptsider, Mormons bok, tapet

av, xiv, 8, 63-64, 71-72
Marks, Ephraim, 176
McRae, Alexander, 353, 356
Menneskesønnens tegn, 248-49
Michigan, 118, 235, 329-30, 496-97
Militssoldater, besøker Joseph Smith,

335-36
Miller, George, 408
Misjon

Joseph Smith fullførte sin jordiske,
530-32

Joseph Smiths følelser for, 513-18
profeter utfører, 513-14

Misjonærtjeneste
demning til dåp ødelagt, 147
evangeliet gir lys til verden, 150-52
Joseph Smiths, 15, 91, 147-49, 235,

328-31
Kirkens verdensomspennende vekst,

106, 136, 141-43, 154-55, 296-97,
324, 358-59, 438

kjærlighet nødvendig for, 324-25
kvalifikasjoner for, 324-25
lignelsen om hveten og ugresset,

294-96
lignelsen om såmannen, 292-94
omvendelse, forkynne, 152-54
plikt, den aller viktigste, 324-25
til England, 15, 323-25
til lamanittene, xvi, 10, 149, 444
tungemålsgaven for, 377-79
vitnesbyrd, anledninger til å bære,

328-31
ydmykhet, undervise med, 326-27
Ånden, undervise ved, 327-28

Mississippi-elven, xix, 19, 365, 373,
385, 453, 463, 502, 523

Missouri. Se Far West, Missouri; Jackson
County, Missouri. Se også Caldwell

County, Missouri; Clay County,
Missouri; Columbia, Missouri;
Daviess County, Missouri; Gallatin,
Missouri; Independence, Missouri;
Richmond, Missouri

Missouri-elven, 358
Mitchill, Samuel L., xiv
Montrose, Iowa, 373
Mor. Se Foreldre
Morley, Isaac, 169
Mormoner. Se Jesu Kristi Kirke av Siste

Dagers Hellige
Mormons bok

den mest korrekte av alle bøker, 64
forfølgelse på grunn av, 179, 368
gullplater, skrevet på, 7, 59-63, 115,

434-35
innhold i, 64, 435
Joseph Smiths vitnesbyrd om, 60-64
Lehis og Nephis plater, 64
lignelsen om sennepsfrøet beskriver,

142, 296-97
lignelsen om surdeigen beskriver,

297-98
Martin Harris pantsetter gård for, 9, 135
Moroni gir til Joseph Smith, xiv, 7-8,

60, 103, 203, 304, 433-34
Moroni har nøklene til, 59

nødvendig for vår religion, 193
svikt ikke åpenbaringene i, 67, 368
tapet av de 116 sidene, xiv, 8, 63,

71-72
tittelside, 61-63, 115, 135-36
trykkingen av, xv, 9, 135
viktigheten av å lese, 65-67
vitner om, xv, 125-27, 298-99
Se også Mormons bok, oversettelsen

av; Gullplatene; Moroni; Urim og
tummim

Mormons bok, oversettelsen av
fører til bønn om dåp, 79-81
i Peter Whitmer seniors hjem, xv, 9,

116
Joseph Knight seniors hjelp til, 115
Joseph Smith følte seg ensom under,

125
Joseph Smith hadde gaven til å,

115-16
prosessen med, xv, 8-9, 60, 115-16,

135
skriver, Emma Smith som, 115
skriver, Martin Harris som, xiv, 8, 60
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skriver, Oliver Cowdery som, xiv,
8-9, 79, 115-16

urim and tummim brukt til, 61, 63,
72, 116, 435

ved Guds kraft, 61-63, 115, 149
Mormons boks tittelside, 61-63, 115,

135-36
Moroni

besøker Joseph Smith og gir ham
gullplatene, xiv, 5-7, 59-62, 103,
203, 304, 433-34

har Mormons boks nøkler, 59
siterer bibelvers, 203, 304
viser gullplatene til vitner, xv, 125-26,

298-99
Se også Mormons bok

Mose bok, xvi, 14, 205
Moses

gjengir nøkler til Peter, Jakob og
Johannes, 105

hans dåp, 94
Herren viser seg for, 121, 205
i Kirtland tempel, xvii, 14, 103, 303,

546
lov gitt til, 82, 94, 194, 253, 261
ønsker å bringe Israel inn i Guds

nærhet, 105
Mot, uthold prøvelser og forfølgelse

med, 227-28, 231-32, 347, 366,
368-70

Motgang. Se Prøvelser
Murdock, John, 169
Murdock, Joseph. Se Smith, Joseph

Murdock
Murdock, Julia (datter). Se Smith, Julia

Murdock
Murdock, Julia (mor), 169

N

Nadverden, 74, 137-38, 376
Nauvoo Expositor, 529
Nauvoo, Illinois

borgermester av, xix, 429
dens kulturelle og samfunnsmessige

fremgang, 21, 417, 429, 437-38
grunnleggelsen av, xix, 19, 373, 385,

417-19, 423-26, 437-38
Joseph Smith gir den navn, 19, 385
profeti om at de hellige skulle for-

late, 511
Se også Commerce, Illinois; Nauvoo

tempel

Nauvoo-legionen, xix, 429
Nauvoo tempel

begavelser utført i, xix, 22, 407-8,
502

bilde av, 22, 406, 462, 500
byggingen av, xix, 21-23, 270-71,

274, 407-10, 501-2
byggingen av det nye, 502
det opprinnelige blir ødelagt, 502
dåp for de døde utført i, xix, 22,

463-64
tiendemidler brukt til å bygge,

270-71
Nedsenkning, dåp ved, 92, 96, 439
Nephis plater, 64
Nestekjærlighet. Se Kjærlighet
New York City, xiv, 235, 237, 329
Newel K. Whitneys butikk

Joseph Smith flytter til, 245
Joseph Smith kommer til, 157-59
Joseph Smiths oversetter i, 246
profetenes skole i, 257
Se også Whitney, Newel K.

Nightingale, Agnes og Henry, 417-19
Noah, 93-94, 104, 197, 248, 306, 399,

403
Noten som ble kastet i sjøen, lignelsen

om, 298
Nøkler. Se Prestedømmets nøkler

O

Offer
de helliges i oldtiden, 49-50, 108
Frelserens, 49-50

Ohio. Se Hiram, Ohio; Kirtland, Ohio;
Painesville, Ohio

Omvendelse
forkynne for alle mennesker, 152-53
forsoningen muliggjør, 49-50
fra alle synder, 73-74
Gud tilgir den som omvender seg,

76-77, 390-91, 421-22
hjelper oss å bli som Gud, 73-74
Joseph Smiths, 71-72, 116
Kirkens medlemmer, kreves av,

152-53
utsette, må ikke, 74-75

Onde ånder. Se Ånder, onde
Operasjon, Joseph Smiths, xiii, 3
Oppholdelse av Kirkens ledere, 195-97,

313-15, 319-20, 513-14
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Opphøyelse. Se Det celestiale rike;
Frelse

Oppstandelsen
barn som dør kommer frem i, 95-96,

174-76
intelligens oppstår med oss i, 262
Jesu Kristi, 50-53
Jesu Kristi muliggjør, 50-53
rettferdige vil oppstå i herlighet i,

172-74
Se også Forsoningen
tap kompensert i, 52-53
våre kjære, vil møte i, 172-74

Orakler, levende, 195-96. Se også

Kirkens president; Profeter
Ordinanser

Adam mottok, 107-8
hellige i alle evangelieutdelinger

mottar, 93-95
sammen for evig, 107-8
templer, utføres kun i, 410-13
Se også Dåp; Dåp for de døde;

Ekteskap, evig; Frelse for de
døde; Tempelbegavelsen

Oversettelsen av Bibelen. Se Joseph
Smiths oversettelse av Bibelen

Oversettelsen av Mormons bok. Se

Mormons bok, oversettelsen av
Oversettelsens gave, 115-16

P

Page, Hiram, 193-94
Painesville, Ohio, 236
Palmyra, New York

Joseph Smith bor i, xiii, 3-7, 27,
59-60, 432

kart over, 4
Mormons bok trykket i, xv, 9, 135

Papyrusruller, egyptiske, xvii, 14
Patriark

evangelist er, 139
for Kirken, xvii

Paulus, 34, 164-65
Peter, Jakob og Johannes

gjengir Det melkisedekske preste-
dømme, xiv, 9, 81, 101-3, 489

mottar prestedømmets nøkler, 105
Peterson, Ziba, 147
Phelps, William W., 191, 301, 390-92
Philadelphia, Pennsylvania, 147, 235
Plater, gull. Se Gullplatene

Pontiac, Michigan, 118, 235, 329-30,
496

Pratt, Addison, 324
Pratt, Parley P., 147, 189, 346, 475
Prekener, Joseph Smiths, 20-21, 485-87,

551
Presidenten for Det høye preste-

dømme, xvi
Prestedømme. Se Det aronske preste-

dømme; Lovlig forvalter; Det mel-
kisedekske prestedømme

Prestedømmets ed og pakt, 109
Prestedømmets nøkler

Adam mottok først, 104, 107-8
alle gjengitt i den siste evangelieut-

deling, 408, 503
Det melkisedekske prestedømme

har, 108-9
gjengitt av prestedømsbærere fra

oldtiden, 81-83, 101-6
gjengitt i Kirtland tempel, xvii, 15,

103, 303-8, 466-67, 546
Joseph Smith gir apostlene alle, xx,

23, 140, 521, 525-27
Joseph Smith har, 103, 504-5,

529-30, 536-37, 546
Prestedømsquorumer, etablert, 14
Profetenes skole, xvi, 118, 129, 257-59
Profeter

deres kjærlighet og tjeneste, 283,
516-17

deres menneskelige svakheter,
514-15

deres misjon, gitt av Gud, 515-16
Det melkisedekske prestedømme,

har, 109
falske, 197-98
forkaste, konsekvenser av, 197-98
Gud åpenbarer alle ting til, 194-96,

249-50
irettesette, plikt til å, 516-17
oppholde, 195-97, 313-15, 319-20,

513-14
profetiens ånd utnevner en, 377-78
undervise, plikt til å, 513-14
Se også Kirkens president

Profetiens ånd, 192, 377-78
Prøvelser

de hellige vil ikke unnslippe, 249
Den hellige ånd trøster oss under,

98, 361
det annet komme, vil gå forut for,

245-49



E M N E R E G I S T E R

574

et muntert sinn under, 347
for å prøve oss, 227-28
Gud hjelper oss gjennom, 228-29,

347, 358-61, 365, 370-71
lydighet under, 229-30
takknemlighet under, 229-30
til vårt beste, 228-29, 361
tillit til Gud under, 231-32
tro og mot under, 176-77, 227-28,

232, 347, 366, 368-71
varer bare et øyeblikk, 357
vennskap under, 455-67
Se også Forfølgelse

Q

Quincy, Illinois, xviii, 18, 365-66, 373
Quorum av tolv apostler. Se De tolv

apostlers quorum

R

Ramus, Illinois, 473
Regnbue, 248
Religionsfrihet, 339-41, 439
Rettferdighet, Guds fullkomne, 398-99,

401-2, 465-66
Rettferdighetens krans, 163-67, 350-51
Rettssaker, Joseph Smiths, 15, 235-36
Richards, Willard, 24, 323, 408, 443,

454, 523, 528
Richmond, Missouri, 18, 238-39, 330-

31, 346, 482-83
Rigdon, Sidney

en dag med helbredelse, 373-75
hans omvendelse, 10, 149
i Det første presidentskap, xvi, 25,

259
i Hiram, Ohio, 225
i Kirtland tempel, 267, 301
i Missouri, xvi, 179-80, 346
syn i L&p 76, 47-48, 215-16

Ring, Joseph Smith brukte eksempel
med, 207

Robinson, George W., 346
Rocky Mountains

Joseph Smiths profeti om, 511
over George A. Smith, 232

Rogers, Noah, 324
Russell, Isaac, 323
Rådet i himmelen, 163, 206, 504,

537-39. Se også Det førjordiske liv

S

Samvittighetsfrihet, 339-41, 439
Sannhet

evangeliet omfatter all, 260-61
forfølgelse kan ikke stanse, 141, 438
få kunnskap om, 257-59
godta all, 260-61
Joseph Smith forkynte, 280-81
lignelsen om såmannen og, 292-94
læres gjennom ordinanser, 413

Sannhetens fane, 141, 438
Satan

bedrar, 73
duens tegn, kan ikke vise, 82
forfølger de hellige, 15, 151-52,

366-68
frafall fører til, 316-19
Guds visdom større enn hans, 63-64
hans rike skal ødelegges, 231, 253
hvordan skjelne, 380
i det førjordiske liv, 206
ingen makt med mindre vi gir ham

den, 210-11
Joseph Smith, prøvde å tilintetgjøre,

31
kan ikke stanse Kirkens fremgang,

141-42, 296-97, 358-59
kunnskap nødvendig, ellers blir vi

som, 261-62
legeme, har intet, 208-10
tunger, taler i, 378
Se også Helvete

Seer, Joseph Smith, 157-58, 246, 528,
536, 543

Sennepsfrøet, lignelsen om, 106,
141-42, 296-97

Sharon, Vermont, xiii, 3, 432
Sion

i Jackson County, Missouri, xvi, 12,
16, 147-49, 179-82, 235

medlemmenes ansvar for, 143-44,
147-49, 183-85

oppbyggingen av, 179-80, 505-7
på det amerikanske kontinent,

185-86, 439
vil bli forløst, 182-83
Se også Sions berg, frelsere på

Sions berg, frelsere på, 403, 466-68
Sions leir

dens marsj, xvii, 17, 277-79, 284-86
har med forsyninger til de hellige i

Missouri, xvii, 444
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Joseph og Hyrums helbredelse
under, 480-83

ledere får opplæring under, 17, 279,
283-85

oppløsningen av, xvii, 279
Skapt, intelligens ble ikke, 207-10
Skjelning av ånder, 379-82
Skriftene

Joseph Smiths begeistring for, 4-5,
29-31, 179, 289-90

Joseph Smiths læresetninger om,
289-90

lydighet til, 66
studium av, 64-66
verdien av de siste dagers, 191
Se også Bibelen; Mormons bok;

Lære og pakter; Joseph Smiths
oversettelse av Bibelen; Den
kostelige perle

Skrivere ved oversettelsen av Mormons
bok

Emma Smith, 115
Martin Harris, xiv, 8, 60
Oliver Cowdery, xiv, 8-9, 79, 115-16

Slektshistorie, 467-70. Se også Frelse
for de døde

Smith, Agnes, 175-76
Smith, Alexander, 19, 171, 238
Smith, Alvin (Joseph Smiths bror), 3,

5, 171, 176, 395-97, 479
Smith, Alvin (Joseph Smiths sønn), 19,

71, 171
Smith, Asael, 47
Smith, David, 20, 171
Smith, Don Carlos (Joseph Smiths

bror), 3, 171, 175-76, 479
Smith, Don Carlos (Joseph Smiths

sønn), 19, 171
Smith, Emma

brev fra Joseph, 176, 237-42, 329,
346, 355, 524

brev til Joseph, 18
gullplatene og, 60
hennes barn, 19, 169-71
hennes dåp, 147
hennes ekteskap, xiv, 7, 60
hennes første barn døde, 19, 71, 169
hennes tjeneste, 269, 373, 423-26,

444
Hjelpeforeningens president, xix,

444-45, 446-47
Joseph ber henne om tilgivelse, 116

Joseph Smiths oversettelse og, 365
Josephs dagbokoppføring om, 455
Kirtland, flytter til, 10, 159-60, 169
Liberty fengsel, besøker Joseph i, 355
Mississippi-elven, går over, 365-66
Nauvoo, besøker Joseph nær, 453
Quincy, møter Joseph i, 366
ser Joseph rullet i tjære og fjær, 226
skriver ved oversettelse, 115
tvillinger, adopsjon av og sønns

dødsfall, 19, 159, 169, 225-26
Smith, Ephraim, 3, 171
Smith, Frederick, 19, 171, 238-39, 239
Smith, George A., 232, 326, 460,

554-56
Smith, Hyrum

begavelse, mottok, 408
Commerce, sykdom i, 423-24
Drar vestover, 523
grunnlegger av Kirken, 136
hans barns død, 177
hans begravelse, xx
hans dåp, 91
hans familie, 3
hans martyrdød, xx, 24, 454, 523,

528-29
i Liberty fengsel, 353-55
Joseph Smiths hyllester til, 455, 479
Kirtland tempel, arbeidet med,

267-69
kolera, helbredet for, 481-82
Nauvoo, besøker Joseph nær, 453
Richmond, fengslet i, 18, 346
stedfortredende dåp for Alvin Smith,

397
Smith, John L., 424
Smith, Joseph, general

Elias’ ånd, åpenbart til, 85-86, 537
familiemedlemmer dør, 19, 24, 71,

169-71, 172, 226
hans barn, 19, 169-71
hans forutordinasjon, 504, 536-38
hans fysiske utseende, 27, 490-92
hans jordiske misjon, 525-27
hans læresetninger, 280-81, 289-90,

329-32, 485-87, 492-97, 513-14
hans menneskelige svakheter, 514-15
hans misjonærarbeid, 15, 91, 147-49,

235, 329-32
hans prekener, 20, 485-87, 551
hans rettssaker, 15, 235-36
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hans utdannelse, 3-4,27, 257-59,
540-43

prestedømmets nøkler, har, 101,
502, 504-5, 525, 537-38, 546

seer, 159, 246, 528, 536, 543
Skriftene, begeistring for, 4-5, 29-32,

179, 289-90
åpenbaring, prosessen for å motta,

189, 245-46, 259
Smith, Joseph Murdock, 19, 26, 169,

225
Smith, Joseph, oversikt over hans liv

(kronologisk)
apostler, gir nøkler til, xx, 23, 138,

521, 525-27
begavelsen, forretter, xix, 23, 407-8,

502
Carthage fengsel, fengslet i, 24, 331,

454, 523
Commerce, grunnlegger, xviii, 19,

319, 373, 385
Commerce, salver og helbreder i,

373-75
Det aronske prestedømme, mottar,

xiv, 8-9, 78-80, 85, 89
Det melkisedekske prestedømme,

mottar, xiv, 9, 80, 101-3
drar vestover, 523
dåp for de døde, bekjentgjør, xix,

22, 397, 465
egyptiske papyrusruller, oversetter,

xvii, 14
Far West, arrestert i, 18, 330-31,

345-46, 482-83
Far West, flytter til, xviii, 16, 17, 335
Fayette, flytter til, xv, 9, 157, 193
gullplatene, mottar, xiv, 8, 60, 433-34
hans barndom, xiii, 3-5, 27-28, 37
hans begravelse, xx
hans benoperasjon, xiii, 3
hans bestefar profeterte om ham, 47
hans dåp, xiv, 8-9, 79-80, 89-90
hans ekteskap, xiv, 7, 60
hans foreldre, 37
hans forfedre, 1-2
hans fødsel, xiii, 3, 432
hans første syn, xiii, 4-5, 29-35, 39,

432
hans martyrdød, xx, 24, 454, 523,

523-27
hans røde teglstensbutikk, 417-19,

426

Harmony, arbeider i, 7, 60
History of the Church, begynner på,

xviii
Hjelpeforeningen, organiserer, xix,

443-45
Independence, anholdt i, 18, 346-48
Jackson County, Sion i, xvi, 12,

179-81, 235
Joseph Smiths oversettelse og, xv,

xvii, 13, 203-5, 246
Kirken, organiserer, xv, 9-10, 136-39,

435
Kirtland, forfølgelse i, 15, 225-26,

235-36, 312-13, 318, 335
Kirtland, kommer til, xvi, 12, 157-58,

169
Kirtland, åpenbaringer i, 12-13,

189-91
Kirtland tempel, innvielsen av, xvii,

14, 196, 301-3, 413-14
Liberty fengsel, fengslet i, xviii, 18,

355-61, 365
Manchester, flytter til, xiv
militssoldater i Far West, 336
misjonærer til England, xvii, 15,

323-25
Missouri, unnslipper fra, xviii, 18,

366
Mormons bok, oversettelsen av, xiv,

7-8, 60, 79, 115-16, 135, 149
Mormons bok, trykkingen av, xv, 9,

135
Moronis besøk til, xv, 5-7, 59-62,

103, 304, 433
Nauvoo, borgermester av, xix, 21,

429
Nauvoo, forfølgelse i, 23-25, 453,

511-12, 515-16, 521-23
Nauvoo Expositor, ødeleggelsen av,

521
Nauvoo tempel, byggingen av, xix,

21-23, 270-71, 274, 409-10
Nauvoo-legionen, leder for, xix, 429
Palmyra, flytter til, xiii, 3, 27, 432
profetenes skole, xvi, 118, 129,

257-59
Quincy, kommer til, xviii, 19, 365-66
Richmond, fengslet i, 18, 346
Sions leir, leder, xvii, 17, 277-79,

283-85, 481-82
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Smith, Joseph, III, 19, 169, 238, 245
tapet av de 116 manuskriptsidene,

xiv, 8, 63-64, 71-72
Times and Seasons, redaktør for,

xix, 435-37, 552
tre vitner og, xv, 125-27
USAs president, kandidat til, xix, 21
Visdomsordet, mottar, 259
Washington, D.C., besøker, xviii, 98,

98
Wentworth-brevet, skriver, xix,

431-39
Smith, Joseph, sen.

Alvin Smith, så før han døde, 397
han blir helbredet, 477
hans død, 171
hans dåp, 88, 91
hans ekteskap, 1
hans familie, xiii, 3, 27
hans religiøse vaner, 4-5, 37
hans velsignelse til Joseph Smith,

171, 536
hans yrker, 3
Joseph Smiths kjærlighet til, 477-79
Kirkens patriark, xvii
Palmyra, flytter til, 3
tilgivelse i hans familie, 390

Smith, Julia Murdock, 19, 26, 169, 171,
238, 245

Smith, Louisa, 19, 169
Smith, Lucy, 423, 482-83
Smith, Lucy Mack

de tre vitner og, 125
det første syn og, 32
hennes ekteskap, 1
hennes familie, xiii, 1-3, 27
hennes religiøse vaner, 3, 37
historie skrevet av, 36
Hjelpeforeningen, råd til, 444
hun ber for sine sønner, 481-83
Joseph Smiths kjærlighet til, 477-79
tar farvel med sine sønner, 482-83

Smith, Nathan, Dr., 3
Smith, Samuel, 79, 91, 136
Smith, Thadeus, 19, 159, 169
Smith, William, 37, 75, 390
Snow, Eliza R., 443, 445
Snyder, John, 323
Staver, bygge opp Sion i, 183-85. Se

også Sion
Stenbrudd, Joseph Smith arbeider i,

269

Stowell, Josiah, 7
Striden i himmelen. Se Det førjordiske

liv
Styre, undervise i riktige prinsipper for

å, 280. Se også Kirkens ledere
Surdeigen, lignelsen om, 297-98
Susquehanna-elven, xiv, 8, 89, 101
Syke, helbredelse av. Se Helbredelse
Synd. Se Tilgivelse; Omvendelse; Satan;

Den utilgivelige synd
Syttis quorum. Se De syttis quorum
Søsken, kjærlighet mellom, 455,

479-80. Se også Familie
Såmannen, lignelsen om, 292-94

T

Tahiti, evangeliet forkynt på, 324
Takknemlighet

Joseph Smiths uttrykk for, 230, 241,
284, 453, 455-57, 477-79

til tross for motgang, 229-30
Talenter, utvikle våre, 350-51
Tanner, John, 269
Tapre, de som er, 347-51
Taylor, John

i Carthage fengsel, 24, 454, 523, 528
ved organiseringen av

Hjelpeforeningen, 443
Times and Seasons og, 429

Taylor, Leonora Cannon, 176
Tegn på det annet komme, 247-49
Templer

begavelsen gis i, 409-14, 468, 501-3
de hellige befales å bygge, 410-11
Det melkisedekske prestedømmes

fylde mottas i, 409-14
dets ordinanser nødvendige for

frelse, 412-14
dåp for de døde utført i, 412-13,

468
Guds største velsignelser mottatt i,

413-14
innsamling nødvendig for å bygge,

411-12
Joseph Smiths fokus på, 408
Se også Tempelbegavelsen

Templer, bygget eller planlagt
Far West, Missouri, tomt for, 17,

335, 407
Independence, Missouri, tomt for,

xvi, 12, 181, 407
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Se også Kirtland tempel; Nauvoo
tempel

Tempelbegavelsen
alle hellige kan motta, 410
Brigham Young forretter, 23, 410,

502
Guds nærhet, forberedelse for, 409,

412-14
i templer, 409-14, 467, 501-2
Joseph Smith forretter, xix, 23, 407-8
lys, fører oss inn i, 408

Thompson, Mercy Fielding, 355, 408
Tidenes fylde. Se Evangelieutdelingen i

tidenes fylde
Tiende, til Nauvoo tempel, 270-71
Tilgivelse

av andres svakheter, 387-90
av Gud Faderen, 76-77, 391-92,

422-23
av Jesus Kristus, 386-88
fører til enhet, 387-90
Joseph og William Smith tilgir

hverandre, 389-90
Joseph Smith tilgir et frafalt med-

lem, 385-86
Joseph Smith tilgir William W. Phelps,

390-92
til alle mennesker, 386-92
Se også Barmhjertighet
Times and Seasons, xix, 431-33, 552,

556
Tjeneste. Se Vennskap; Kjærlighet;

Fattige og trengende
Tolv apostler. Se De tolv apostlers

quorum
Tradisjoner, falske, 260-61
Trengende. Se Fattige og trengende
Tro

for å arve Det celestiale rike, 208,
217-19, 350-51

for å bli medlem av Kirken, 153-54
kommer av å høre Guds ord, 379
og bønn, 130-31
og åndelige gaver, 117
på Jesus Kristus, 48-49, 153, 438
til å bli helbredet, 375
utholde prøvelser med, 176-77, 226-

27, 230-31, 348, 366, 368-70
Trosartiklene, 431, 438-39
Trykkingen av Mormons bok, xv, 9, 135
Tungemålsgaven, 376-78
Tusenårsriket, 252-54

Tyfoidfeber, Joseph Smith får, xiii, 3
Tyler, Daniel, 319
Tyskland, Orson Hydes misjon til, 324
Tømmerhytte, byggingen av, 423

U

Ugresset, lignelsen om hveten og,
294-96

Ugudelige, deres kvaler, 92, 220-21
Urim og tummim

de tre vitner, vist til, 125-27
jorden vil bli, 254
Joseph Smith, fratatt, 8, 72
oversettelse, brukt i forbindelse

med, 8, 61, 63, 72, 116, 435
USAs kongress, xviii
USAs president

Joseph Smith besøker, xviii, 98
Joseph Smith kandidatur til, xix, 21

Utryddelsesordren, xviii, 345, 437

V

Vakter, Joseph Smith irettesetter, 346
Van Buren, Martin, xviii, 98
Vennlighet, har stor virkning, 422
Vennskap

forener den menneskelige familie,
457-58

i motgang, 455-57
Joseph Smith et eksempel på, 

453-57, 460
Kirkens medlemmer viser, 458-60
Willard Richards’, 454
Se også Kjærlighet

Vermont. Se Sharon, Vermont
Vintreet og grenene, lignelsen om, 162
Visdomsordet, 259
Vitner. Se De åtte vitner; De tre vitner
Vitnesbyrd

Joseph Smith beseglet sitt med sitt
blod, 529-32

om det første syn er avgjørende,
538-40

søk anledninger til å bære, 329-31
tro kommer av å høre, 379

Vitnesbyrd om Jesus
Den hellige ånd, gjennom, 98-99
det celestiale rike, nødvendig for,

219
er profetiens ånd, 192, 378-79

Vår himmelske Fader. Se Gud Faderen
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W

Washington, D.C., xviii, 98, 235
Wentworth, John, 431
Wentworth-brevet, xix, 431-39
Whitlock, Harvey, 76
Whitmer, David, 17, 116, 125-27, 136,

318, 477
Whitmer, Peter, jr., 136, 147
Whitmer, Peter, sen., xv, 10, 116, 136
Whitney, Elizabeth Ann, 159, 329, 424,

445
Whitney, Newel K.

begavelsen, mottar, 408
bor sammen med Joseph, 424-25
dagbokoppføring om, 455, 456
festmåltid holdt hjemme hos, 458
gir Joseph Smith en velsignelse, 236
Joseph bor hos, 159, 246
møter Joseph, 158-59
reiser sammen med Joseph, 236,

329-30
Se også Newel K. Whitneys butikk

Wight, Lyman, 284, 346, 356
Williams, Frederick G., xvi, 25, 259,

267
Woodruff, Wilford, xi, 279, 373-75

Y

Ydmykhet
behandle andre med, 339
forkynn evangeliet med, 326-27
hellige skulle ha, 315
Joseph Smith viste, 8, 71-72
ledere skulle ha, 282-83
omvendelse, nødvendig for, 71-77,

392
Young, Brigham

begavelsen, forretter, 23, 408, 502
begavelsen, mottar, 23, 408
en dag med helbredelse, 373
i Sions leir, 279
Illinois, leder de hellige til, 19, 365
Joseph Smith, oppholdt, 312
Joseph Smith, så ut som, 535
Kirkens president, 535
Kirtland tempel, arbeidet med, 269
levende orakler, forkynte om, 195-96
misjon til England, 313-14, 324
og History of the Church, 555-56
ser Joseph Smith i et syn, 98

Æ

Ærlighet, 261, 328, 348, 439

Å 

Ånd. Se Den hellige ånds gave;
Åpenbaring

Åndelig fangenskap, 399-400, 403, 468
Åndelige gaver

alle siste-dagers-hellige har, 117
Den hellige ånds gave nødvendig

for, 97-98, 118-22, 377-78
Joseph Smith hadde, 115
mottas i stillhet, 118-22
nødvendig i Kirken, 117-18, 120, 439
til å helbrede, 373-76
til å profetere, 192, 378-79
til å skjelne ånder, 379-82
til å tale i tunger, 376-78
tro og lydighet nødvendige for, 118

Ånder
deres evige natur, 206-8
forøkelse av, 207
Gud organiserte, 104
mottar åpenbaring, 468
skjelning av, 379-82

Ånder, onde
har intet legeme, 208-10
kjemper mot Kirken, 367-68
kunnskap gir makt over, 261
skjelning av, 379-82

Åpenbaring
den første tilskyndelse av, 131
Den hellige ånd, motta gjennom,

130-31
frelse, nødvendig for, 192
godta alle, 260-61
Gud gir til alle som søker, 40-41,

127-30, 193-94
Joseph Smiths, 189, 245-46, 259
Kirken ledet ved, 192-93
Kirkens president mottar, 193-96,

249-50
lydighet nødvendig for, 131
vær på vakt mot falske, 193-94
ånder mottar, 468

Åtte vitner, xv
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