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Innledning

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum har inntrodu-
sert Læresetninger fra Kirkens presidenter for å hjelpe medlemmer å få 
en dypere forståelse av det gjengitte evangelium og holde seg nærmere 
Herren ved hjelp av læresetninger fra profeter i de siste dager. Etter 
hvert som Kirken utgir flere bøker i denne serien, vil medlemmene 
bygge opp en samling oppslagsbøker i evangeliet til bruk i hjemmet. 
Bøkene i denne serien er utarbeidet med tanke på både personlig stu-
dium og søndagens undervisning. De kan også hjelpe deg å forberede 
andre leksjoner eller taler og besvare spørsmål om Kirkens lære.

Denne boken inneholder president George Albert Smiths læreset-
ninger. Han var Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges president 
fra 21. mai 1945 til 4. april 1951.

Personlig studium

Søk Åndens inspirasjon når du studerer president George Albert 
Smiths læresetninger. Spørsmålene på slutten av hvert kapittel vil 
hjelpe deg å forstå president Smiths læresetninger og anvende dem 
i ditt eget liv. Mens du studerer disse læresetningene, kan du tenke 
på hvordan du kan fremlegge dem for familiemedlemmer og ven-
ner. Dette vil styrke din forståelse av det du leser.

Hvordan undervise fra denne boken

Du kan bruke denne boken til undervisning hjemme eller i kir-
ken. Følgende retningslinjer kan være til hjelp.

Forbered deg til å undervise

Søk Den hellige ånds veiledning mens du forbereder deg til å 
undervise. Studer ydmykt kapitlet for å forsikre deg om at du forstår 
president Smiths læresetninger. Du vil undervise med større opprik-
tighet og kraft når hans ord har påvirket deg personlig (se L&p 11:21).
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Hvis du skal holde en leksjon i Det melkisedekske prestedømme 
eller Hjelpeforeningen, skulle du ikke legge denne boken til side eller 
forberede leksjoner fra annet materiale. Ta bønnen til hjelp, og velg 
ut de læresetningene fra det aktuelle kapitlet som vil være til størst 
hjelp for dem du underviser. Noen kapitler inneholder mer materiale 
en dere vil kunne gjennomgå i klasseperioden. La heller gode dis-
kusjoner få fortsette istedenfor å prøve å dekke alle læresetningene.

Oppfordre klassemedlemmene til å studere kapitlet før leksjonen 
og ha med seg boken. Når de gjør det, vil de være bedre forberedt 
til å delta i en diskusjon og oppbygge hverandre.

Presenter kapitlet

Når du presenterer kapitlet, og gjennom hele leksjonen, skulle du 
prøve å skape en atmosfære hvor Ånden kan røre ved elevenes hjerte 
og forstand. For å komme i gang med leksjonen, hjelper du elevene 
til å fokusere på kapitlets læresetninger. For å gjøre dette kan du:

•	 Lese	og	snakke	om	det	som	står	under	«Fra	George	Albert	Smiths	
liv» i begynnelsen av kapitlet.

•	 Snakke	om	et	bilde	eller	et	skriftsted	fra	kapitlet.

•	 Synge	en	passende	salme.

•	 Kort	fortelle	noe	du	selv	har	opplevd	som	angår	temaet.

lede en diskusjon om president Smiths læresetninger

Når du underviser fra denne boken, bør du innby andre til å dele 
sine tanker, stille spørsmål og undervise hverandre. De vil lære best 
når de deltar aktivt. Dette er også en god måte å hjelpe dem å motta 
personlig åpenbaring på. For å oppmuntre til diskusjon kan du bruke 
spørsmålene i slutten av kapitlet. Det er henvist til disse spørsmålene 
på forskjellige steder i kapitlet for å vise hvilken del av læresetnin-
gene de gjelder. Du kan også formulere dine egne spørsmål som er 
spesielt tilpasset dem du underviser. Du kan for eksempel spørre del-
tagerne hvordan de kan anvende president Smiths læresetninger på 
sitt ansvar som foreldre, hjemmelærere eller besøkende lærerinner.

Følgende alternativer kan gi deg flere ideer:

•	 Be	deltagerne	fortelle	hva	de	har	 lært	under	sitt	person-
lige  studium av kapitlet. Det kan være lurt å kontakte noen få 
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deltagere i løpet av uken og be dem forberede seg på å fortelle 
hva de har lært.

•	Gi	deltagerne	i	oppdrag	å	lese	utvalgte	spørsmål	i	slutten	av	
kapitlet (enten hver for seg eller i små grupper). Be dem se etter 
læresetninger i kapitlet som er relevante for spørsmålene. Be dem 
deretter dele sine tanker og oppfatninger med resten av gruppen.

•	 Les	en	del	av	president	Smiths	uttalelser	fra	kapitlet	sammen.	
Be deltagerne fortelle om eksempler fra Skriftene og sin egen 
erfaring som illustrerer det president Smith forkynte.

•	 Be	klassens	medlemmer	velge	en	del	de	er	interessert	i,	og	lese	
den hver for seg. Be dem som har lest den samme delen, om å gå 
sammen i grupper på to eller tre for å snakke om hva de har lært.

Rund av diskusjonen

Oppsummer kort leksjonen, eller be en eller to deltagere om å 
gjøre det. Oppfordre dem du underviser, til å fortelle andre om hva 
de har lært av president Smiths læresetninger. Bær vitnesbyrd om 
læresetningene dere har snakket om. Det kan også være nyttig å 
oppfordre andre til å bære vitnesbyrd.

Informasjon om kildene som siteres i boken

President Smiths læresetninger i denne boken er direkte sitater 
fra en mengde kilder. I disse utdragene er tegnsetning, rettskriv-
ning, store bokstaver og avsnittinndeling i de opprinnelige kildene 
beholdt, medmindre det har vært nødvendig å foreta redaksjonelle 
eller typografiske endringer for å lette lesingen. Av denne grunn vil 
du kunne oppdage mindre uoverensstemmelser i teksten. Ordet 
evangelium er for eksempel skrevet med liten forbokstav i noen 
sitater og med stor i andre (gjelder engelsk).

Dessuten brukte president Smith ofte ord som menn, mann 
eller menneskeheten om alle mennesker, både menn og kvinner. 
Han brukte ofte pronomenene han, hans og ham selv om det var 
snakk om begge kjønn. Dette var vanlig i språket på hans tid. Tross 
forskjellene mellom disse språkreglene og språket i vår tid gjelder 
president Smiths læresetninger både kvinner og menn.
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Historisk sammendrag

Følgende kronologiske oversikt gir en kort historisk bakgrunn for 
president George Albert Smiths læresetninger som er presentert i 
denne boken.

1870, 4. april Født i Salt Lake City, Utah, sønn av 
John Henry og Sarah Farr Smith.

1874–75 Hans far, John Henry Smith, er på 
misjon i Storbritannia. George Albert er 
fire år gammel da han reiser.

1880, 27. oktober John Henry Smith blir ordinert til apostel.
1882–85 John Henry Smith er president for Den 

europeiske misjon.
1883 George Albert Smith begynner å 

arbeide i en klesfabrikk som 13-åring.
1888 Begynner å arbeide for et jernbanesel-

skap. Han pådrar seg en kronisk øyes-
kade på grunn av sitt arbeid.

1891, 
september–november

Utfører en misjon i Syd-Utah for Unge 
menns gjensidige utdannelsesforening.

1892, 25. mai Gifter seg med Lucy Emily Woodruff i 
Manti Utah tempel.

1892–94 Utfører en misjon i Sydstatene, med 
start bare noen få uker etter at han 
giftet seg. Lucy slutter seg til ham etter 
fire måneder av misjonen.

1903, 8. oktober Ordinert til apostel av president 
Joseph F. Smith.

1904 Skriver sin «personlige trosbekjennelse», 
en liste over 11 idealer han bestemmer 
seg for å leve opp til (se side 1–2 i denne 
boken).
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1909–12 Lider av alvorlige helseproblemer.
1919–21 Presiderer over Den europeiske misjon.
1921–35 Virker som tilsynsfører på gene-

ralplan for Unge menns gjensidige 
utdannelsesforening.

1922 Valgt til nestleder i National Society of 
the Sons of the American Revolution. 
Han innehar dette vervet frem til 1925, 
og så igjen i 1944 og 1946.

1930, september Er med på å organisere Utah Pioneer 
Trails and Landmarks Association, hvis 
oppgave er å lokalisere og markere 
Kirkens historiske steder. Han blir valgt 
til organisasjonens første leder.

1933, 27. juli Blir formann i Blindeforbundet i Utah.
1934, 31. mai Mottar Sølvbøffelen, den høyeste 

utmerkelse som det er mulig å oppnå i 
den amerikanske speiderbevegelsen.

1935–36 Fører tilsyn med utgivelsen av Mor-
mons bok i blindeskrift.

1937, 5. november Lucy dør 68 år gammel, etter lengre 
tids sykdom.

1938, januar–juli Besøker Kirkens misjoner i det sydlige 
Stillehavet, med stopp blant annet på 
Hawaii, Samoa, Tonga, Tahiti, New 
Zealand og Australia.

1943, juli Beskikkes som president for De tolv 
apostlers quorum.

1945, 21. mai Beskikkes som president for Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige.

1945, 23. september Innvier Idaho Falls Idaho tempel.
1945, 2. november Møter USAs president Harry S Truman 

for å drøfte tiltak for å sende hjelp til 
Europa etter 2. verdenskrig.
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1946, mai Besøker medlemmer av Kirken i 
Mexico som den første Kirkens pre-
sident til å gjøre det. Overrekker 
Mexicos president Manuel Camacho en 
Mormons bok.

1947, 24. juli Innvier Dette er stedet-monumentet og 
markerer at det er 100 år siden pione-
rene ankom Saltsjødalen.

1947 Kirkens medlemsantall når en million.
1949, 30. september –  
2. oktober

Deltar i den første TV-sendte 
generalkonferanse.

1951, 4. april Dør i Salt Lake City, Utah, på sin 
81-årsdag.
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George Albert Smiths 
liv og virke

En dag mens han var Kirkens president fikk George Albert Smith 
tilsendt et fotografi, sammen med en lapp hvor det sto: «Jeg sender 
deg dette bildet fordi det er en god illustrasjon av hva slags mann 
vi tror du er.» Det var et bilde av president Smith som snakket med 
en mor og hennes fire små barn. Den dagen hadde president Smith 
skyndet seg for å rekke et tog, da moren stoppet ham i håp om at 
hennes barn kunne få anledning til å håndhilse på en Guds profet. 
En iakttaker fanget øyeblikket i fotografiet.

Lappen fortsatte: «Grunnen til at vi setter så stor pris på [dette 
bildet] er at, selv om du hadde det travelt og måtte skynde deg inn 
i bilen og så til det ventende toget, tok du deg likevel tid til å hånd-
hilse på hvert av barna i denne familien.» 1

Vennlige handlinger som denne kjennetegnet George Albert 
Smiths liv og virke. Enten han ga kjærlighet og oppmuntring til en 
nabo som strevde med sin tro, eller han organiserte enorme vel-
ferdsprosjekter for å hjelpe tusenvis av sultende mennesker, levde 
George Albert Smith ved Frelserens bud: «Du skal elske din neste 
som deg selv» (Markus 12:31).

Barndom, 1870–90

George Albert Smith ble født 4. april 1870, 
sønn av John Henry og Sarah Farr Smith, i et 
beskjedent hjem i Salt Lake City. Familien Smith 
hadde en stor arv når det gjaldt tjeneste i Guds 
rike. George Alberts far skulle senere virke i De 
tolv apostlers quorum og Det første president-
skap. Hans bestefar og navnebror, George A. 
Smith, var søskenbarn til profeten Joseph Smith Ca. 4 år gammel
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og en av de første siste-dagers-hellige pionerer som ankom Saltsjød-
alen i 1847. George A. Smith var også apostel og rådgiver til presi-
dent Brigham Young. George Alberts oldefar John Smith var Kirkens 
patriark og den første stavspresident i Salt Lake City. Hans morfar 
Lorin Farr var den første borgermester i Ogden, Utah og den første 
stavspresident i den byen.

George Albert Smith elsket og beundret sine 
foreldre. Han ga faren æren for å ha lært ham å 
strekke seg ut til de trengende,2 og han roste sin 
mor for det hun ofret for å oppdra sin familie i 
evangeliet. «Selv om vi var svært fattige,» fortalte 
han, «og min far var på misjon da jeg var fem år 
gammel, kan jeg aldri huske at jeg hørte min mor 
klage, og jeg så henne aldri felle en tåre på grunn 
av omstendighetene hun levde i. Hun kunne få 

en dollar til å rekke lenger enn noen annen jeg har kjent…

… Når far var ute på misjon, tok mor hans plass, og hun var husets 
overhode i hans fravær. Vi holdt våre bønner og velsignet maten, og 
ved sykdom tilkalte hun eldstene, for hun hadde stor tro på evange-
liets ordinanser. Hun har alltid vært nøye med å betale tiende, og så 
vidt jeg vet, har tanken aldri streifet henne at kanskje det var en feil 
og at mormonismen ikke var sann. Hun tror det av hele sin sjel.» 3

George Albert Smith husket spesielt at moren 
lærte ham å be og stole på at Gud ville svare: 
«Når jeg tenker på min mors innflytelse da jeg var 
liten [gutt], blir jeg beveget til ærbødighet og 
tårer… Jeg husker det som om det var i går, at 
hun tok meg i hånden og leide meg opp i annen 
etasje. Der knelte jeg foran henne og holdt henne 
i hånden mens hun lærte meg å be. Takk Gud for 
mødre som har evangeliets ånd i sitt hjerte og et 

ønske om å velsigne. Jeg husker ennå bønnen, og det er mange år 
siden jeg lærte den. Den bekreftet for meg at jeg hadde en him-
melsk Fader og ga meg visshet om at han hørte og besvarte bønner. 
Da jeg var eldre, bodde vi fremdeles i et toetasjes trehus, og når det 
blåste kraftig, svaiet det så voldsomt at det føltes som om det skulle 
velte. Noen ganger var jeg for redd til å sove. Sengen min sto i et 

John Henry Smith

Sarah Farr Smith
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John Henry og Sarah Farr Smiths barn.  
george albert Smith til venstre.

lite rom for seg selv, og mange netter har jeg gått ut av sengen og 
ned på kne og bedt min himmelske Fader om å passe på huset, 
bevare det så det ikke måtte bryte sammen, og så har jeg krøpet 
opp i den lille sengen min igjen, like sikker på at jeg ville bli bevart 
mot alt ondt, som om jeg hadde holdt min Fader i hånden.» 4

Idet han tenkte tilbake på sin barndom, sa George Albert Smith:

«Mine foreldre levde i svært ringe kår, men jeg priser min Skaper og 
takker ham av hele mitt hjerte for at han sendte meg til deres hjem.

… Jeg fant som gutt ut at dette er Herrens verk. Jeg ble klar over 
at det finnes levende profeter på jorden. Jeg lærte at Den allmektiges 
inspirasjon ville påvirke dem som levde slik at de kunne motta den.

… Jeg er takknemlig for min fødselsrett, takknemlig for foreldre 
som lærte meg Jesu Kristi evangelium og var eksempler i sitt hjem.» 5

Unge George Albert var kjent som en glad og leken gutt. Hans 
venner satte pris på hans muntre lynne, og han likte å underholde 
dem med munnspill, banjo og gitar og et repertoar av morsomme 
sanger. Men han hadde også erfaringer som hjalp ham å utvikle en 
sterk ansvarsfølelse som var bemerkelsesverdig for hans unge alder. 
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Da han var 12 år gammel, gikk George Albert på Brigham Young 
Academy, hvor han fikk noen råd som skulle få varig innvirkning 
på hans liv. Han fortalte senere:

«Det var et hell at en del av undervisningen foregikk under dr. 
Karl G. Maeser, en fremragende lærer som var den første som opp-
rettet våre gode skoler i Kirkens regi… Jeg kan ikke huske så mye 
av det som ble sagt det året jeg gikk der, men én ting vil jeg nok 
aldri glemme. Jeg har snakket om det mange ganger… Dr. Maeser 
reiste seg en dag og sa:

”Dere vil ikke bare bli holdt ansvarlige for det dere gjør, men 
også for det dere tenker.”

Siden jeg var en gutt som ikke hadde for vane å holde særlig styr 
på tankene mine, ante jeg ikke hva jeg skulle gjøre, og det bekymret 
meg. Det festet seg ved meg som en borre. Omkring åtte, ti dager 
etter gikk det plutselig opp for meg hva han mente. Jeg kunne nå se 
filosofien bak det. Plutselig gikk det opp for meg hva det han hadde 
sagt, betydde: Selvfølgelig blir vi holdt ansvarlige for våre tanker, for 
når jordelivet er over, vil det utgjøre summen av våre tanker. Denne 
ene påminnelsen har vært til stor velsignelse for meg hele livet, 
og den har ved mange anledninger gjort meg i stand til å unngå 
å tenke upassende tanker, for jeg vet at jeg vil være et produkt av 
mine tanker når min livsgjerning her er fullført.» 6

Den unge George Albert påtok seg et stort ansvar i hjemmet i 
1882, da hans far, som hadde virket i De tolvs quorum i to år, ble 
kalt som president for Den europeiske misjon. John Henrys fravær 
innebar at George Albert måtte hjelpe til med å forsørge familien. 
Da han var 13, søkte han jobb på en Kirkens fabrikk og varema-
gasin i Salt Lake City, men bestyreren sa at de ikke hadde råd til å 
ansette noen. George Albert svarte at han ikke ba om å få betalt, 
bare om å få jobbe. Han tilføyde: «Jeg vet at hvis jeg er noe tess, 
vil jeg få betalt.» 7 Hans positive innstilling gjorde at han fikk stilling 
som fabrikkarbeider til $ 2,50 i uken, og hans sterke arbeidsmoral 
hjalp ham å bli forfremmet til bedre stillinger i bedriften.

Da han var 18, fikk han jobb i en gruppe som drev med landmå-
ling for jernbanen. Mens han hadde denne jobben, ble han utsatt 
for så sterkt sollys ute i ørkenen at det skadet øynene. Som følge av 
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dette fikk George Albert varig nedsatt syn, slik at det ble vanskelig 
for ham å lese, og han opplevde ubehag resten av livet.

Misjonærtjeneste og ekteskap, 1891–94

I september 1891 kalte president Wilford Woodruff George Albert 
Smith på en korttidsmisjon til Syd-Utah. Hans oppdrag gikk ut på 
å jobbe med Kirkens ungdom i området. De neste fire månedene 
hjalp han og hans ledsager til med å organisere ungdomsorganisa-
sjoner i stavene og menighetene, i tillegg til å tale på en rekke møter 
og oppmuntre de unge til å etterleve Kirkens normer.

Da han kom hjem fra sin misjon, fortsatte George Albert å gjøre 
kur til sin barndomskjæreste, Lucy Woodruff, president Wilford 
Woodruffs barnebarn. De hadde vokst opp som naboer, og Lucy 
hadde lagt merke til de karaktertrekk George Albert var iferd med å 
utvikle. Hun skrev om sin beundring for ham i sin dagbok: «I kveld 
legger jeg meg med takknemlighet til Gud … og ber om at han må 
gi meg styrke til å bli mer verdig til kjærligheten fra ham som jeg 
tror fullt og fast er en av de beste unge menn som noensinne har 
levd på jorden. Hans godhet og vennlighet gir meg tårer i øynene.» 8

Lucy hadde imidlertid også 
mange beundrere, og noen av 
dem var svært velstående og 
ga henne overdådige gaver. 
George Albert, derimot, tiltrakk 
seg Lucy med sin trofasthet til 
Herren. Han skrev til henne: 
«Hvis du vil gifte deg men en 
med penger, blir det ikke med 
meg, for jeg har for lengst 
bestemt meg for at jeg ikke vil 
vie mitt liv eller min tid til å 
tjene penger, men til å tjene 
Herren og hjelpe hans barn i 
denne verden.» 9 Lucy tok sitt 
valg, og 25. mai 1892 giftet hun 

og George Albert seg i Manti Utah tempel. George Alberts far 

lucy emily Woodruff Smith
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utførte vielsen. Den dagen ga Lucy sin mann en liten medaljong 
med bilde av seg selv inni. Han hadde denne medaljongen på 
samme kjede som lommeuret sitt, hvor den hang nær hans hjerte, 
og han hadde den på seg nesten hver dag resten av sitt liv.10

De nygifte fikk mindre enn en måned sammen før George Albert 
reiste på enda en misjon, denne gangen en proselytteringsmisjon til 
Sydstatene i USA. Selv om de hadde vært klar over at hans avreise 
nærmet seg – kallet hadde kommet tre uker før de giftet seg – var 
det likevel vanskelig å skille lag. De ble overlykkelige da Lucy fire 
måneder senere ble kalt til å virke sammen med sin mann ved 
misjonskontoret, hvor eldste Smith nylig hadde fått stillingen som 
misjonspresidentens sekretær.

Presidenten for Sydstatene misjon var J. Golden Kimball, som 
også var medlem av De sytti. To ganger i løpet av eldste Smiths 
tjenestetid måtte president Kimball forlate misjonen for å ta seg av 
viktige saker i Salt Lake City – én gang like etter at eldste Smith ble 
misjonspresidentens sekretær, og igjen rundt et år senere. Ved begge 
anledninger overlot president Kimball det enorme ansvaret for å 
lede og administrere misjonen til eldste Smith, mens han ga råd og 
støtte i en rekke brev. Til sammen virket eldste Smith som funge-
rende misjonspresident i cirka 16 måneder. Det bekymret president 
Kimball å være borte så lenge, men han stolte på sin unge assistent. 
Han skrev i et brev til eldste Smith: «Jeg tror min dømmekraft og 
intelligens, uansett hvor begrenset disse måtte være, gjør meg i stand 
til å verdsette din integritet og verdi, og det forsikrer jeg at jeg gjør.» 11 
I et annet brev skrev han: «Du skal alltid vite at jeg setter pris på dine 
anstrengelser, din nidkjærhet og din positive innstilling.» 12

President Kimball fikk mange muligheter til å se eldste Smiths 
nidkjærhet og positive innstilling. En gang de to reiste sammen, ble 
de invitert til å overnatte i et lite tømmerhus. George Albert Smith 
fortalte senere:

«Ved midnatt ble vi vekket av voldsomme rop og skrik utenfor. 
Eder og banneord lød i ørene da vi satte oss opp i sengen for å 
finne ut hva som foregikk. Det var klart måneskinn, og vi kunne se 
mange folk utenfor. President Kimball spratt opp og begynte å kle 
på seg. Mennene dundret på døren og svor og forlangte at mormo-
nene skulle komme ut, og at de ville skyte dem. President Kimball 
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spurte om jeg ikke hadde tenkt å stå opp og kle på meg, og jeg 
svarte nei, jeg ville bli i sengen, og jeg var sikker på at Herren ville 
ta vare på oss. På få sekunder gjenlød rommet av skudd. Mobben 
hadde tilsynelatende delt seg i fire grupper og skjøt inn i hjørnene av 
rommet. Det føk splinter over hodet på oss i alle retninger. Det ble 
et øyeblikks stillhet, så kom et nytt kuleregn og enda flere fliser føk 
rundt. Jeg følte absolutt ingen frykt. Jeg var helt rolig mens jeg lå der 
og opplevde noe av det frykteligste som hadde skjedd i mitt liv, men 
jeg var sikker på … at Herren ville beskytte meg, og det gjorde han.

Mobben mistet åpenbart interessen og dro sin vei. Neste morgen 
da vi åpnet døren, lå en svær haug med hickorykjepper der, slike 
som mobben brukte å banke opp misjonærene sydpå med.» 13

Mange år senere fortalte George Albert Smith sine barnebarn 
om denne opplevelsen for å lære dem å stole på Herren. «Jeg lover 
dere,» sa han, «at Herren vil ta vare på dere når dere er i fare, om 
dere bare vil gi ham anledning til det.» 14

misjonærer i Sydstatene misjon. nygifte lucy (nummer tre fra venstre) og 
george albert Smith (ved siden av henne) arbeidet sammen i misjonshjemmet.
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Familieliv

George Albert og Lucy ble avløst fra sin misjon i juni 1894. Noen 
måneder etter at de kom hjem til Salt Lake City, fikk Lucy en velsig-
nelse av sin bestefar, president Wilford Woodruff, som lovet henne 
at hun skulle få barn. 19. november 1895 fødte hun en datter som 
de kalte Emily, og fire år senere fikk de enda en datter, Edith. Deres 
siste barn, George Albert jr., ble født i 1905.

George Albert Smith var en kjærlig far, og ble forgudet av sine barn. 
Edith skrev om ham: «For meg hadde far alle de egenskaper som gjør 
at en datter elsker sin far. Han innfridde alle mine forventninger til 
en far.» Hans barn var spesielt imponert over hvordan George Albert 
behandlet sin kjære hustru. «Fars hengivenhet og omtanke for mor 
var vakker,» skrev Edith. «Han lot aldri en anledning gå fra seg til å 
vise sin verdsettelse av henne. Alt de gjorde, gjorde de sammen, etter 
omhyggelige planer og i samarbeid. Hun var dyrebar for ham… Selv 
om vi alle forgudet mor, er jeg sikker på at hans omtanke og kjærlig-
het til henne gjorde henne enda mer elsket av oss barn.» 15

Som far prøvde George Albert Smith målbevisst å hjelpe sine 
barn å føle den glede han fikk av å etterleve evangeliet. En jul, etter 
at gavene var åpnet, spurte han sine unge døtre hva de ville synes 
om å gi bort noen av lekene sine til barn som ikke hadde fått noen 
julegaver. Siden de akkurat hadde fått nye leker, ble pikene enige 
om at de kunne gi bort noen av sine gamle leker til trengende barn.

«Vil dere ikke gi dem noen av de nye også?» foreslo George Albert 
forsiktig.

Døtrene nølte, men til slutt ble de enige om å gi bort en eller to av 
de nye lekene sine også. Så tok George Albert pikene med hjem til 
de barna han hadde tenkt på, og de leverte gavene. Opplevelsen var 
så oppløftende at da de dro derfra, sa en av pikene med begeistring 
i stemmen: «La oss dra hjem og hente resten av lekene til dem.» 16

De tolv apostlers quorum, 1903–45

Tirsdag 6. oktober 1903 hadde George Albert Smith en travel dag 
på arbeidet, og kunne ikke delta på generalkonferansens møter 
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den dagen. Da han dro fra kontoret, var ettermiddagsmøtet nesten 
slutt, så han tok fatt på hjemveien og tenkte at han skulle ta med 
seg barna til varemessen.

Da han kom hjem, ble han overrasket over å møte en rekke 
besøkende, og en av dem gikk ham i møte og gratulerte ham på 
det varmeste.

«Hva er dette for noe?» spurte han.

«Vet du det ikke?» svarte hun.

«Om jeg ikke vet hva?»

«Du har blitt oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum,» 
utbrøt den besøkende.

«Det kan da ikke stemme,» sa George Albert. «Det må ha skjedd 
en feil.»

«Jeg hørte det selv,» svarte hun.

«Det må ha vært en annen Smith,» sa han. «Jeg har ikke hørt et 
ord om det, og jeg kan ikke tro at det er sant.»

Forvirret dro den besøkende tilbake til Tabernaklet for å finne ut 
om hun hadde tatt feil. Der fikk hun vite at hun hadde rett – George 
Albert Smith var det nyeste medlemmet av De tolv apostlers quorum.17

Hans datter Emily beskrev senere opptrinnet i deres hjem: «Det 
virket som om hele Tabernaklet strømmet over plenen og inn i 
huset vårt, idet de gråt og kysset mor. Alle sammen sa at far var 
apostel, og vi tenkte at det å være apostel måtte være det verste 
som kunne hende noen.»

Selv da rapporten var bekreftet, bestemte George Albert seg like-
vel for at han ville dra på varemessen med døtrene sine, slik han 
hadde lovet, «selv om han ikke så stort av den,» fortalte Emily. «Hele 
tiden hadde han ryggen mot veggen mens han snakket med folk.» 18

To dager senere, 8. oktober 1903, ble George Albert Smith ordi-
nert til apostel av president Joseph F. Smith i et av de øvre rommene 
i Salt Lake tempel. Etter ordinasjonen ble han bedt om å si noen 
ord til de andre medlemmene av De tolvs quorum som var tilstede. 
«Jeg føler meg svak, og jeg mangler dømmekraft sammenlignet med 
menn som er eldre enn meg,» sa han, «men jeg har hjertet på rett 
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plass, og jeg ønsker oppriktig å fremme Herrens verk… Jeg har 
et levende vitnesbyrd om dette verks guddommelighet. Jeg vet at 
evangeliet har kommet til jorden under Herrens egen ledelse og 
veiledning, og at de som har blitt valgt til å presidere, virkelig var 
og er hans tjenere. Jeg ønsker og ber om at jeg må leve rent og 
ydmykt, slik at jeg kan være berettiget til Åndens tilskyndelser og 
veiledning gjennom hele livet.» 19

George Albert Smith virket i De tolvs quorum i nesten 42 år, herun-
der 2 år som quorumets president. I denne perioden utførte han mange 
oppdrag og velsignet mennesker over hele verden på mange måter.

Han forkynte evangeliet og skaffet kirken venner

Eldste Smith hadde et naturtalent for å berolige mennesker og 
gjøre fiender til venner. En lokal forretningsmann som ikke var 

de tolv apostlers quorum i 1921. Stående, fra venstre mot høyre: 
Joseph Fielding Smith, James e. talmage, Stephen l Richards, 

Richard R. lyman, melvin J. ballard og John a. Widtsoe. Sittende, 
fra venstre mot høyre: Rudger Clawson, Reed Smoot, george albert 
Smith, george F. Richards, orson F. Whitney og david o. mckay.
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medlem av Kirken, sa følgende om ham i hans begravelse: «Han 
var lett å bli kjent med. Han var en som man ønsket å kjenne. Hans 
vennlige smil, hans hjertelige håndtrykk og hans varme hilsener 
gjorde at du følte i ditt hjerte hans oppriktige vennskap med deg 
og sine medmennesker.» 20

Dette talentet var verdifullt i en tid da Kirken fremdeles for det 
meste var ukjent over hele verden og ble mistenkeliggjort av mange. 
En gang han var på oppdrag i West Virginia, fikk han vite at byens 
myndigheter hadde truet med å arrestere alle som ble tatt i å for-
kynne mormonismen. Eldste Smith møtte byens rådmann, mr. Engle, 
for å prøve å få endret denne holdningen. Han skrev senere i dag-
boken sin: «Da jeg møtte mr. Engle, var han svært skarp i tonen og 
informerte meg bryskt om at vi ikke ville bli tolerert i den byen… 
Jeg sa at jeg trodde han var feilinformert, og at jeg ønske å sette meg 
ned og ha en samtale med ham… Vi snakket ganske mye om mor-
monismen. Han tødde betydelig opp før jeg dro, og tok meg i hån-
den og ga meg kortet sitt. Da jeg dro, følte jeg meg trygg på at jeg 
hadde fjernet noen fordommer.» 21 Tre dager senere besøkte eldste 
Smith ham igjen, og denne gangen la han igjen en Mormons bok.22

Eldste Smith søkte alltid anledninger til å snakke med folk om 
Kirken. Hver gang hans oppdrag førte ham ut på reise, hadde han 
med seg flere eksemplarer av Mormons bok, Kirkens tidsskrifter og 
annen kirkelitteratur som han håpet å få gitt bort. Ettersom Mor-
mons bok er et mektig vitne om Jesus Kristus, anså eldste Smith 
det som en ideell julegave, og sendte ofte Mormons bok til venner 
i andre trossamfunn og til og med fremstående personer han aldri 
hadde møtt.23 I et brev han sendte sammen med en slik julegave, 
skrev han: «Om noen dager vil den kristne verden feire Frelserens 
fødsel, og det er vanlig å tenke på våre venner på denne tiden. Jeg 
håper derfor at du vil ta imot en Mormons bok som gave fra meg. 
… Jeg tror du vil bli glad for å ha denne i ditt bibliotek, så jeg sen-
der deg den som julegave.»

Han fikk følgende svar: «Boken vil få plass i våre hyller og vil 
bli lest [fra perm til perm], grundig og med et åpent sinn. Den vil 
utvilsomt gi dem som leser den ettertenksomt, et videre perspektiv 
og større toleranse.» 24



XXII

g e o R g e  a l b e R t  S m I t H S  l I v  o g  v I R k e

Samfunnsengasjement

Eldste Smith oppfordret Kirkens medlemmer til å være samfunn-
sengasjerte og bruke sin innflytelse til å forbedre tilstandene i ver-
den. Han var selv engasjert i flere samfunnsorganisasjoner til tross 
for sitt krevende kall som generalautoritet. Han ble utnevnt til leder 
for konferansene International Irrigation Congress og Dry Farming 
Congress, og satt seks perioder som nestleder for organisasjonen 
National Society of the Sons of the American Revolution. Som en 
stor tilhenger av luftfart som et middel for generalautoritetene til 
å gjennomføre sine reiseoppdrag mer effektivt, var eldste Smith 
styremedlem i Western Air Lines. Han var også aktivt engasjert i 
speiderorganisasjonen Boy Scouts of America, og i 1934 mottok han 
utmerkelsen Sølvbøffelen, speiderbevegelsens høyeste utmerkelse. 
I årene etter 1. verdenskrig ledet han Utahs bidrag til den armenske 
og syriske hjelpekampanje, og var delstatens representant på kon-
feransen International Housing Convention, hvis mål var å skaffe 
husly til folk som var blitt hjemløse etter krigen.25

Før han ble kalt som apostel, hadde George Albert vært aktiv i 
politikken, med helhjertede bidrag til saker og kandidater som han 
mente ville gjøre samfunnet bedre. Da han ble generalautoritet, 
ble hans politiske engasjement redusert, men han fortsatte å støtte 
saker han trodde på. I 1923 bidro han for eksempel til å få vedtatt 
et lovforslag i Utahs lovgivende forsamling som førte til at det ble 
bygget et sanatorium for tuberkulosepasienter.26

Eldste Smiths medlidenhet med andre kom ikke minst til uttrykk 
i hans tjeneste som leder for det amerikanske blindeforbundet, et 
verv han hadde fra 1933 til 1949. Ettersom han selv led av nedsatt 
syn, hadde eldste Smith ekstra medfølelse med de blinde. Han førte 
tilsyn med utgivelsen av Mormons bok i blindeskrift, og han iverk-
satte et program for å hjelpe blinde å lære å lese blindeskrift og 
på andre måter tilpasse seg til sin funksjonshemning. Hans arbeid 
gjorde ham avholdt av dem han hjalp. Et medlem av blindeforbun-
det uttrykte sin takknemlighet i et dikt som ble fremført for eldste 
Smith på hans 70-årsdag:

Når livet slår voldsomt og det stormer rundt deg,
når de bitre tårer faller,
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når ensomhetens vinter iser i min sjel,
og tomme ekkoer kaller–
det er da jeg med håp og forventning går
selv om jeg går med tunge, små skritt,
for å finne en som forstår,
en som er en sann venn –
en som er mild og vis,
medfølende og snill,
hvis tro på Gud og mennesker har gitt
en tilsvarende tro på den blinde …

Selv om hans milde og kjærlige ansikt
ikke er oss gitt å skue,
ser vi den barmhjertige visdom
og hans forstandige hjerte,
og føler en fred i hans sjel
som også blir oss til del.

eldste george albert Smith førte tilsyn med 
utgivelsen av mormons bok i blindeskrift.
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Vi hører hans stille bønn som forteller
at vi ikke er alene.
Hans tro på oss vil gi oss styrke
på våre usette veier,
vår sjel oppløftet av et menneske
i samspill med Gud.27

Sykdom og andre prøvelser

Gjennom mesteparten av sitt liv hadde ikke George Albert spesi-
elt god helse. Selv om han likte svømming, ridning og andre fysiske 
aktiviteter, var hans kropp skrøpelig og ofte svekket. I tillegg til 
den kroniske øyelidelsen, led eldste Smith ofte av smerter i mage 
og rygg, konstant tretthet, hjerteproblemer og mange andre lidelser 
gjennom hele livet. Stresset og påkjenningene som hans mange 
ansvarsoppgaver medførte, krevde også sitt, og til å begynne med 
var han uvillig til å senke sitt høye tempo for helsens skyld. Resul-
tatet var at han fra 1909 til 1912 måtte kjempe med en så alvorlig 
sykdom at han måtte holde sengen og ble forhindret i å utføre sine 
plikter i De tolvs quorum. Dette var en svært vanskelig tid for eldste 
Smith, som inderlig ønsket å gjenoppta sin tjeneste. Hans fars død 
i 1911 og hans hustrus alvorlige tilfelle av influensa gjorde eldste 
Smiths rekonvalesens enda vanskeligere.

Mange år senere fortalte han følgende om hvordan han opplevde 
denne perioden:

«For flere år siden var jeg alvorlig syk. Faktisk tror jeg alle ga 
meg opp, med unntak av min hustru… Jeg ble så svak at det var så 
vidt jeg kunne røre meg. Bare det å skulle snu meg i sengen var en 
omstendelig og anstrengende prosess.

En dag, under disse omstendighetene, mistet jeg bevisstheten 
om mine omgivelser og tenkte at jeg hadde gått over på den andre 
siden. Jeg fant meg selv stående med ryggen til en stor og vakker 
innsjø, vendt mot en stor skog. Det var ikke et menneske å se, og 
det var ingen båt på innsjøen eller andre synlig tegn på hvordan 
jeg kunne ha kommet dit. Jeg forsto, eller syntes å forstå, at jeg var 
ferdig med min gjerning på jorden og hadde kommet hjem …

Jeg begynte å utforske omgivelsene, og snart fant jeg en sti gjen-
nom skogen som virket lite beferdet og som var nesten skjult av 
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gress. Jeg fulgte stien, og etter at jeg hadde gått en stund og tilba-
kelagt et langt stykke gjennom skogen, så jeg en mann som kom 
mot meg. Jeg oppfattet ham som en storvokst mann, og jeg skyndte 
meg for å komme til ham, for jeg gjenkjente ham som min bestefar 
[George A. Smith]. På jorden veide han over 130 kilo, så dere skjønner 
at han var en stor mann. Jeg husker hvor glad jeg var for å se ham 
komme. Jeg hadde fått hans navn og hadde alltid vært stolt av det.

Da bestefar var noen skritt fra meg, stoppet 
han. Det var en oppfordring til at også jeg skulle 
stoppe. Og så – og dette vil jeg gjerne at gutter 
og piker og ungdom aldri skal glemme – så han 
svært bestemt på meg og sa:

”Jeg vil gjerne vite hva du har gjort med mitt 
navn.”’

Alt jeg noensinne hadde gjort, passerte for mitt 
indre blikk som om det var bevegelige bilder på 

en skjerm – alt jeg hadde gjort. Dette levende tilbakeblikket kom 
raskt ned til det øyeblikket der jeg da sto. Hele livet mitt hadde 
passert i revy. Jeg smilte og så på bestefar og sa:

”Jeg har aldri gjort noe med ditt navn som du trenger å skamme 
deg over.”

Han kom bort og tok meg i armene sine, og idet han gjorde det, 
ble jeg igjen bevisst mine jordiske omgivelser. Puten var våt som 
om det var helt vann på den – våt av takknemlighetens tårer fordi 
jeg kunne svare ham uten skam.

Jeg har tenkt på dette mange ganger, og jeg lover dere at jeg 
siden den gang har anstrengt meg enda mer for å ta vare på dette 
navnet. Jeg vil si til guttene og pikene, de unge mennene og kvin-
nene, til Kirkens ungdom over hele verden: Hedre deres far og mor. 
Gjør ære på det navn dere bærer.» 28

Omsider begynte eldste Smith å gjenvinne sin styrke, og han kom 
fra denne prøvelsen med fornyet takknemlighet for sitt vitnesbyrd 
om sannheten. På en generalkonferanse fortalte han senere de hel-
lige: «Jeg har de senere år befunnet meg i dødsskyggens dal, så nær 
den andre siden at jeg er sikker på at [hadde det ikke vært for] vår 
himmelske Faders spesielle velsignelse, kunne jeg ikke ha blitt her. 

george a. Smith
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Men aldri et øyeblikk har vitnesbyrdet min himmelske Fader har 
velsignet meg med, blitt svekket. Jo nærmere jeg kom den andre 
siden, jo mer overbevist ble jeg om at evangeliet er sant. Nå da mitt 
liv har blitt spart, fryder jeg meg over å vitne om at jeg vet at evan-
geliet er sant, og av hele min sjel takker jeg min himmelske Fader 
for at han har åpenbart det for meg.» 29

Forskjellige fysiske lidelser og andre former for motgang fortsatte 
å plage eldste Smith i årene som fulgte. Hans kanskje største prø-
velse kom i årene 1932 til 1937, da hans hustru Lucy led av leddgikt 
og nervesmerter. Hun hadde voldsomme smerter, og i 1937 trengte 
hun nesten kontinuerlig pleie. Et hjerteinfarkt tok nesten livet hen-
nes i april 1937, og gjorde henne enda svakere enn før.

Selv om han var konstant bekymret for Lucy, fortsatte eldste 
Smith å utføre sine plikter etter beste evne. 5. november 1937 talte 
han i en venns begravelse, og idet han satte seg etter talen, ga noen 
ham en lapp med beskjed om å dra hjem øyeblikkelig. Han skrev 
senere i dagboken sin: «Jeg dro fra møtehuset umiddelbart, men 
min kjære hustru hadde tatt sitt siste åndedrag før jeg kom hjem. 
Hun gikk over til den andre siden mens jeg talte i begravelsen. Jeg 
har mistet en trofast medhjelper og vil være ensom uten henne.» 

Lucy og George Albert hadde vært gift i litt over 45 år da hun 
døde. Hun ble 68 år gammel. Selv om han savnet sin hustru sårt, 
visste eldste Smith at adskillelsen bare ville være midlertidig, og 
denne kunnskapen ga ham styrke. «Selv om familien tar det svært 
tungt,» skrev han, «finner vi trøst i vissheten om at vi vil bli gjenfor-
ent med mor hvis vi holder oss trofaste. Hun har vært en hengiven, 
hjelpsom og omtenksom hustru og mor. Hun har lidd i seks år på 
forskjellige måter, og jeg er sikker på at hun er lykkelig sammen 
med sin mor og andre som står henne nær, på den andre siden… 
Herren er svært god, og har tatt bort enhver følelse av død, noe jeg 
er overmåte takknemlig for.» 30

President for den europeiske misjon

I 1919 kalte president Heber J. Grant, som nylig hadde blitt opp-
holdt som Kirkens president, eldste Smith som president for Den 
europeiske misjon. I en generalkonferansetale bare noen dager før 
sin avreise, sa eldste Smith:
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«Jeg kan forsikre dere, mine brødre og søstre, om at jeg regner 
det som en ære – nei, mer enn en ære, jeg regner det som en svært 
stor velsignelse – at Herren har hjulpet meg ut av den ynkelige til-
stand jeg befant meg i for ikke lenge siden, og gitt meg så god helse 
at brødrene har ansett det som mulig for meg å reise på misjon til 
et fremmed land …

“… Neste onsdag regner jeg med å ta toget til kysten, for så å 
krysse havet til den misjonsmark jeg er blitt kalt til. Takk Gud for at 
jeg har fått anledning til å reise. Jeg er takknemlig for at kunnska-
pen om denne sannhet har kommet inn i min sjel.» 31

På denne tiden strevde Europa med å komme seg til hektene 
etter 1. verdenskrig, som endte bare noen måneder tidligere. På 
grunn av krigen var antall misjonærer i Europa svært lavt, og en 
av eldste Smiths oppgaver var å øke dette antallet. De vanskelige 
økonomiske tilstandene som rådet i Europa etter krigen, gjorde 
myndighetene uvillige til å innvilge de nødvendige visumene. Det 
ble ikke bedre av at det fremdeles rådet mange misforståelser om 
og fordommer mot de siste-dagers-hellige. For å bedre Kirkens 
omdømme møtte eldste Smith en rekke offentlige funksjonærer 
og andre fremstående personer. Når han forklarte hensikten med 
misjonærene i Europa og resten av verden, sa han ofte: «Behold 
alt det gode dere har, behold alt det Gud har gitt dere som beriker 
deres liv, og la oss så dele noe med dere som vil gjøre dere enda 
lykkeligere og mer tilfredse.» 32 Ifølge en av misjonærene som virket 
under hans ledelse, «vant han på sin mesterlige, vennlige måte deres 
aktelse og vennskap og sikret innreisetillatelser for misjonærene 
som tidligere hadde blitt avslått».33

Da han avsluttet sin tjeneste i 1921, hadde eldste Smith klart å 
øke antall misjonærer i Europa og endre på endel misoppfatninger 
om de siste-dagers-hellige. Han hadde også skaffet Kirken venner, 
og han hadde brevkontakt med dem i mange år etterpå.

vern av kirkens historiske steder

Eldste Smith elsket å fortelle andre om Kirken og de storartede 
begivenhetene i dens historie. Gjennom hele sin tjenestegjerning 
gjorde han mye for å bevare denne historien ved å reise monu-
menter og ellers markere steder av interesse i Kirkens historie. En 
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av hans medarbeidere skrev: «Han har vært av den oppfatning at 
han, ved å rette den yngre generasjons oppmerksomhet mot deres 
forfedres bragder, ville yte en viktig tjeneste.» 34

Som ung apostel reiste han til Palmyra, New York og forhandlet 
frem kjøpet av Joseph Smith seniors gård på vegne av Kirken. I New 
York besøkte han også en mann ved navn Pliny Sexton, som var 
eier av Cumorah-høyden, stedet hvor Joseph Smith mottok gullpla-
tene. Sexton ønsket ikke å selge eiendommen til Kirken, men han 
og eldste Smith ble likevel venner. Delvis på grunn av eldste Smiths 
gode forhold til Sexton, kunne Kirken til slutt kjøpe eiendommen 
og innvie et monument der.

I 1930, 100 år etter at Kirken ble organisert, var eldste Smith med 
på å starte organisasjonen Utah Pioneer Trails and Landmarks Associ-
ation, og ble valgt til dens første president. I de 20 årene som fulgte, 
oppførte denne organisasjonen over 100 monumenter og markører, 

monument på Cumorah-høyden, hvor engelen moroni 
overleverte gullplatene til Joseph Smith



XXIX

g e o R g e  a l b e R t  S m I t H S  l I v  o g  v I R k e

mange av dem til minne om pionerenes vandring til Saltsjødalen. 
Eldste Smith ledet innvielsen av de fleste av disse monumentene.35

Som en forklaring på Kirkens interesse for historiske steder, skrev 
han: «Det har vært vanlig å reise monumenter for at minnet om perso-
ner skulle bli bevart. Store begivenheter har også blitt stående i folks 
bevissthet ved at man har reist monumenter… Mange interessante 
begivenheter er i ferd med å gå i glemmeboken, og folk har følt at det 
har vært ønskelig å markere dem på betydelig vis, slik at kommende 
generasjoner vil bli gjort oppmerksomme på viktige begivenheter.» 36

Med en bestefar som hadde gått på sine ben til Utah sammen 
med pionerene, følte eldste Smith dyp respekt for de tidlige med-
lemmene av Kirken som hadde ofret så mye for sin tro. I en tale til 
Hjelpeforeningen fortalte han følgende om noe han opplevde mens 
han hadde fulgt håndkjerrepionerenes rute:

«Vi kom til den delen av ruten hvor Martins håndkjerrekompani 
hadde mistet så mange liv. Vi fant, så nøyaktig som vi kunne, stedet 
hvor de hadde slått leir. Etterkommere etter dette kompaniet var 
med for å hjelpe oss å sette opp et minnesmerke. Så kom vi til Rock 
Creek, hvor vi hadde satt opp et midlertidig minnesmerke året før. 
På den tiden av året vokste det nydelige villblomster overalt, det var 
rikelig med sverdliljer, og noen i gruppen plukket en del av disse 
og la dem varsomt på en stenhaug som ble stablet der året før… 
Her hadde 15 medlemmer av denne kirke blitt lagt i én grav, etter 
å ha omkommet av sult og forfrysning.

Det finnes noen tidspunkter og steder hvor vi synes å komme 
nærmere vår himmelske Fader. Da vi satt rundt leirbålet i den lille 
dalen ved Rock Creek, hvor Willies håndkjerrekompani hadde blitt 
rammet av katastrofen, fortalte vi – som var etterkommere av pio-
nerene, av dem som hadde krysset slettene i sommerhete eller vin-
terkulde – om våre forfedres opplevelser… Det var en herlig stund. 
Historien ble gjengitt til vårt gode.

“… Jeg følte det som om vi var sammen med dem som hadde 
gitt alt for at vi skulle få evangeliets velsignelser. Det føltes som om 
Herren var nær.

Da vi gikk derfra etter å ha felt våre tåret – for jeg tviler på om 
det var et eneste tørt øye i gruppen på 30-40 personer – hadde vi 
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alle blitt dypt beveget av det vi hadde følt under denne lille sam-
menkomsten, og en av de gode søstrene tok meg i armen og sa: 
”Bror Smith, jeg skal være en bedre kvinne fra nå av.” Denne kvin-
nen … er en av de beste kvinner jeg kjenner, men jeg tror hun ble 
grepet, slik trolig de fleste av oss ble, av en følelse av at vi på noen 
områder ikke hadde levd opp til de idealer vi skulle ha i vår sjel. De 
som lå begravet her, hadde ikke bare gitt noen dager av sitt liv, men 
selve livet som bevis på sin tro på dette verks guddommelighet …

Hvis medlemmene av denne organisasjon [Hjelpeforeningen] vil 
være like trofaste som dem som ligger begravet på slettene, som møtte 
sine problemer med tro på Herren, vil dere kunne utrette mange store 
ting, og en kjærlig Faders gunst vil bli dere og deres til del.» 37

Kirkens president, 1945–51

Tidlig om morgenen 15. mai 1945, mens han satt på et tog et 
sted i Øststatene, ble eldste Smith vekket av en jernbanefunksjonær 
med beskjeden: President Heber J. Grant, som var Kirkens president 
den gangen, hadde gått bort. Eldste Smith byttet tog så fort han 
kunne og reiste tilbake til Salt Lake City. Bare noen dager senere 
ble George Albert Smith, som var det medlem av De tolv apostlers 
quorum med lengst ansiennitet, beskikket som Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Helliges åttende president.

I sin første generalkonferansetale som Kirkens president sa han 
til de hellige som nettopp hadde oppholdt ham: «Jeg lurer på om 
det finnes noen annen her som føler seg like svak og ydmyk som 
ham som står foran dere.» 38 Han ga uttrykk for lignende følelser til 
medlemmer av sin familie: «Jeg har ikke ønsket denne stillingen. Jeg 
har ikke følt meg i stand til det. Men den er gitt meg, og jeg vil fylle 
den etter beste evne. Dere skal alle vite at uansett hva dere gjør i 
Kirken, fra hjemmeundervisning til å presidere over en stav, hvis 
dere gjør det etter beste evne, er deres stilling like viktig som min.» 39

Mange følte at president Smiths talenter var spesielt egnet til dette 
kallet. En av generalautoritetene uttrykte sin tillit kort tid etter at pre-
sident Smith ble oppholdt: «Det sies ofte at Herren har oppreist en 
bestemt mann til å utføre en bestemt oppgave… Det er ikke opp til 
meg å si hvilken spesiell oppgave president George Albert Smith har 
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foran seg. Men det vet jeg, at på dette spesielle tidspunkt i verdens 
historie har det aldri vært et så desperat behov for kjærlighet blant 
brødre som nå. Videre vet jeg at det ikke finnes noen mann, så vidt 
meg bekjent, som elsker den menneskelige familie, som helhet og 
individuelt, høyere enn president George Albert Smith gjør.» 40

Hjelp til de trengende i kjølvannet av 2. verdenskrig

2. verdenskrig tok slutt bare noen måneder etter at George 
Albert Smith ble Kirkens president. Krigen hadde gjort tusenvis av 
mennesker hjemløse og nødlidende i Europa, og president Smith 
mobiliserte raskt Kirkens velferdsressurser for å kunne hjelpe.  
President Gordon B. Hinckley sa senere om denne innsatsen: «Jeg 
var en av dem som arbeidet om nettene på Welfare Square her i Salt 
Lake City, med å laste forsyninger på jernbanevogner som fraktet 
maten til havnen hvor den ble sendt over havet. Den gangen Sveits 
tempel skulle innvies [i 1955], da mange tyske medlemmer kom 

President Smith og hans rådgivere,  
J. Reuben Clark jr. (t.v.) og david o. mckay (t.h.)
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til templet, hørte jeg noen av dem, med tårer rennende nedover 
kinnene, uttrykke takknemlighet for den maten som hadde reddet 
deres liv.» 41

President Smith visste også at det var skrikende åndelige behov 
blant verdens befolkning i kjølvannet av en så ødeleggende krig. Ett 
tiltak var å reorganisere misjoner i land hvor krigen hadde avbrutt 
misjonærarbeidet, og han oppfordret de hellige til å etterleve fre-
dens evangelium. «Den beste måte å vise takknemlighet på nå,» sa 
han kort tid etter krigens slutt, «er å gjøre alt vi kan for å spre lykke 
i denne triste verden, for vi er alle vår Faders barn, og vi er alle for-
pliktet til å gjøre denne verden til et bedre sted fordi vi lever i den.

La oss vise vennlighet og omtanke overfor alle som trenger det, 
og ikke glemme de nødlidende. Nå som vi gleder oss over fred, la 
oss ikke glemme dem som har gitt sine kjære som en del av beta-
lingen for denne freden …

Jeg ber om at vi må vende oss til Gud og være ham lydige, og 
derved spare verden for ytterligere konflikt og ødeleggelse. Jeg 
ber om at den fred som bare kommer fra vår himmelske Fader, må 
finnes i alle sørgendes hjerte og hjem.» 42

Større muligheter til å spre evangeliet

President Smith fortsatte å benytte enhver anledning til å dele 
evangeliet med andre, og disse anledningene ble flere med hans 
nye stilling. I mai 1946 ble president Smith den første Kirkens pre-
sident som besøkte de hellige i Mexico. I tillegg til å møte Kirkens 
medlemmer og tale på en stor konferanse, besøkte også president 
Smith en rekke høytstående funksjonærer i Mexico og snakket med 
dem om det gjengitte evangelium. Under en samtale med Mexicos 
president Manuel Camacho, forklarte president Smith og følget hans: 
«Vi kommer med et spesielt budskap til deg og ditt folk. Vi er her for 
å fortelle deg om dine forfedre og om Jesu Kristi gjengitte evange-
lium… Vi har en bok som forteller om en stor profet som, sammen 
med sin familie og andre, forlot Jerusalem 600 år før Kristus og kom 
til dette store amerikanske kontinent, for dem kjent som ”et lovet 
land, utvalgt fremfor alle andre land”.Denne boken, Mormons bok, 
forteller også om da Jesus Kristus besøkte dette kontinent, og at han 
organiserte sin kirke og valgte seg ut tolv disipler.»
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President Camacho, som ga uttrykk for respekt og beundring 
for de siste-dagers-hellige som bodde i hans land, ble svært inte-
ressert i Mormons bok og spurte: «Er det mulig for meg å få en 
Mormons bok? Jeg har aldri hørt om den før.» President Smith ga 
ham så et skinninnbundet eksemplar på spansk, med en liste over 
spesielt interessante skriftsteder foran i boken. President Camacho 
sa: «Jeg skal lese hele boken, for dette er av stor interesse for meg 
og mitt folk.» 43

100-årsmarkeringen av pionerenes ankomst til Saltsjødalen

Et av høydepunktene under George Albert Smiths seks år som 
Kirkens president kom i 1947, da Kirken markerte at det var 100 år 
siden pionerene ankom Saltsjødalen. President Smith førte tilsyn 
med feiringen, som fikk landsdekkende oppmerksomhet og kul-
minerte i innvielsen av Dette er stedet-monumentet i Salt Lake City, 
som er reist nær stedet der pionerene kom inn i dalen. Siden 1930 
hadde president Smith deltatt i planleggingen av et minnesmerke 
over pionerenes tro og bragder. Han var imidlertid opptatt av at 
monumentet også skulle hylle tidlige oppdagere, misjonærer fra 
andre trossamfunn og viktige indianerledere fra den epoken.

Under innvielsen av Dette er stedet-monumentet la George Q. 
Morris, som da var president for Øststatene misjon, merke til en 
stemning av velvilje, som han mente skyldtes president Smiths 
arbeid: «President Smiths bidrag til brorskap og toleranse ble gjen-
speilet i innvielsesseremonien… Selve monumentet hadde hedret 
med skulpturer – så langt det lot seg gjøre med individuelle skulp-
turer – de menn som hadde skapt historie i området mellom fjellene 
i vest før mormonpionerene, uten hensyn til rase eller religion. Da 
programmet for innvielsesseremonien ble planlagt, ønsket presi-
dent Smith at alle større religiøse grupper skulle være representert, 
i tillegg til representanter for nasjonale, delstatlige og kommunale 
myndigheter. En katolsk prest, en protestantisk biskop, en jødisk 
rabbiner og representanter for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hel-
lige var fremtredende talere. En gjest fra Øststatene bemerket etter 
programmet: ”I dag har jeg blitt åndelig døpt på ny. Det jeg har vært 
vitne til, kunne ikke ha funnet sted noe annet sted i verden. Den 
toleranse som rådet i dag, var fantastisk.”» 44
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Selv om det 18 meter høye monumentet var imponerende, sa 
president Smith at den beste måten å hylle pionerene på, var å 
følge deres eksempel på tro og hengivenhet. I innvielsesbønnen for 
monumentet sa han: «Vår Fader i himmelen, … vi står i din nærhet i 
denne fredfylte åssiden i dag, og ser på et storartet monument som 
har blitt reist til minne om dine sønner og døtre og deres hengi-
venhet… Vi ber om at vi må bli velsignet med den samme ånd som 
kjennetegnet disse trofaste menneskene som trodde på deg og din 
elskede Sønn, som kom til denne dalen fordi de ønsket å bo her og 
tilbe deg. Vi ber om at vi må fortsette å føle denne ærbødighet og 
takknemlighet i vårt hjerte.» 45

Refleksjoner over livet som 80-åring

På tross av sin høye alder, kunne president Smith gjennom mes-
teparten av sin presidentperiode utføre sine ansvarsoppgaver uten 
de fysiske lidelsene som tidligere hadde hemmet ham. I en artikkel 

dette er stedet-monumentet til minne om pionerenes ankomst 
til Saltsjødalen, ble innviet av president Smith i 1947.
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som ble publisert i april 1950, nær hans 80-årsdag, så president 
Smith tilbake på sitt liv og bemerket hvordan Gud hadde oppholdt 
og velsignet ham:

«På disse 80 årene har jeg reist over en million kilometer rundt 
om i verden for å spre Jesu Kristi evangelium. Jeg har vært i mange 
himmelstrøk og i mange områder og i mange nasjoner, og helt siden 
min barndom har mange vært snille og hjelpsomme mot meg, både 
medlemmer og ikke-medlemmer. Hvor jeg enn har kommet, har jeg 
funnet edle menn og kvinner …

… Når jeg tenker på hvor svak og skrøpelig jeg er, og likevel har 
blitt kalt til å lede denne storartede kirke, skjønner jeg hvor avhen-
gig jeg er av hjelp. Jeg er takknemlig for min himmelske Faders 
hjelp, og for oppmuntring og selskap av mange av de beste menn 
og kvinner som finnes noe sted i verden, både hjemme og ute.»

Han uttrykte deretter sin kjærlighet til dem han hadde tjent i så 
mange år:

«Det er virkelig en velsignelse å få omgås slike folk, og fra dypet 
av min sjel vil jeg benytte denne anledning til å takke dere alle 
for deres vennlighet mot meg, og jeg vil også si til dere alle: Dere 
kommer aldri til å forstå hvor høyt jeg elsker dere. Jeg har ingen 
ord som kan uttrykke det. Og jeg ønsker å føle det samme overfor 
enhver sønn og datter av min himmelske Fader.

Jeg har levd lenger enn gjennomsnittet, og jeg har levd lykkelig. 
Det vil, ifølge naturens gang, ikke gå mange år før jeg vil bli kalt 
til den andre siden. Jeg ser med glede frem til den dagen. Og etter 
80 år i jordelivet, etter å ha reist til mange områder av verden og 
møtt mange storartede og gode menn og kvinner, vitner jeg for 
dere at jeg er sikrere nå enn noensinne på at Gud lever, at Jesus 
er Kristus, at Joseph Smith var den levende Guds profet og at den 
kirke han organiserte under vår himmelske Faders veiledning, Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, … ledes med makt og myndig-
het fra det samme prestedømme som ble overdratt av Peter, Jakob 
og Johannes til Joseph Smith og Oliver Cowdery. Jeg vet dette like 
sikkert som at jeg lever, og jeg vet at det er en alvorlig sak å bære 
dette vitnesbyrd for dere og at jeg vil måtte stå til ansvar overfor min 
himmelske Fader for dette og andre ting jeg har sagt i hans navn. 



XXXVI

g e o R g e  a l b e R t  S m I t H S  l I v  o g  v I R k e

… Med kjærlighet og vennlighet i mitt hjerte overfor alle, bærer jeg 
dette vitnesbyrd i Jesu Kristi, vår Herres navn.» 46

Et år senere, på sin 81-årsdag, 4. april 1951, gikk George Albert 
Smith stille bort i sitt hjem med sin sønn og sine døtre ved sin side.

Enkel og kjærlig tjenestegjerning

George Albert Smith utrettet mye i løpet av sine 81 år – i Kirken, i 
sitt lokalsamfunn og over hele verden. Men de som kjente ham per-
sonlig, husket ham best for hans mange enkle, ydmyke handlinger 
utført av vennlighet og kjærlighet. President David O. McKay, som 
ledet president Smiths begravelse, sa om ham: «Han var virkelig en 
edel sjel, aller lykkeligst når han gjorde andre lykkelige.» 47

Eldste John A. Widtsoe, et medlem av De tolv apostlers quorum, 
fortalte følgende om en gang han prøvde å løse en viktig og van-
skelig problemstilling:

«Jeg satt på kontoret mitt, ganske sliten etter dagens arbeid… Jeg 
var trett. Da banket det på døren, og inn kom George Albert Smith. 
Han sa: ”Jeg er på vei hjem etter dagens arbeid. Jeg tenkte på deg 
og de problemene du forventes å løse. Jeg kom inn for å trøste deg 
og gi deg en velsignelse.”

Slik var George Albert Smith… Jeg vil aldri glemme det. Vi snak-
ket sammen en stund, vi skilte lag og han gikk hjem. Jeg var lett om 
hjertet. Jeg var ikke lenger trett.

Kjærlighet er ikke bare ord eller en indre følelse. Hvis det skal 
være en verdig kjærlighet, må den omgjøres i handling. Den gangen 
gjorde president Smith nettopp det. Han ga meg av sin egen tid, sin 
egen styrke.» 48

Eldste Matthew Cowley, også et medlem av De tolvs quorum 
og en nær venn av president Smith, hyllet ham i begravelsen med 
følgende ord:

«Enhver som var i nød, enhver som var plaget med sykdom eller 
en annen form for motgang, enhver som kom i kontakt med denne 
Guds sønn, fikk dyd og styrke av ham. Å være i hans nærhet var å 
bli leget, om ikke fysisk, så i hvert fall åndelig …
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“… Gud tiltrekker seg den guddommelige, og jeg er sikker på 
at den korteste reisen denne Guds mann noensinne har foretatt av 
alle sine reiser, har vært den reisen han nettopp har foretatt. Gud er 
kjærlighet. George Albert Smith er kjærlighet. Han er guddommelig. 
Gud har tatt ham til seg.

… Vi han ikke hedre et liv som dette med ord. De strekker ikke 
til. Det er bare én måte å hedre hans dyd, hans elskverdige karakter, 
hans store kjærlighet på, og det er med våre gjerninger …

La oss alle være litt mer tilgivende, litt mildere i vår omgang med 
hverandre, litt mer omtenksomme overfor hverandre, litt mer stor-
sinnet overfor andres følelser.» 49

På George Albert Smiths gravsten står følgende innskripsjon. Den 
er en passende oppsummering av hans liv i kjærlig tjeneste:

«Han forsto og spredte Kristi læresetninger, og lyktes i uvanlig 
stor grad med å omsette dem i praksis. Han var godhjertet, tålmo-
dig, vis, tolerant og forståelsesfull. Han gikk omkring og gjorde vel. 
Han elsket Utah og Amerika, men var ikke trangsynt. Han hadde 

President Smith på sitt kontor
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uforbeholden tro på behovet for og kraften i kjærlighet. Han hadde 
grenseløs kjærlighet til sin kirke og sin familie, og han tjente dem 
lidenskapelig. Hans kjærlighet var imidlertid ikke begrenset – den 
omfattet alle mennesker, uavhengig av rase, tro eller stilling. Han sa 
ofte til dem og om dem: «Vi er alle vår Faders barn.»
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La oss leve ifølge vår tro

Vår religion må komme til  
uttrykk i vår hverdag.

Fra George Albert Smiths liv

Da han var 34 år gammel, laget George Albert Smith en liste med 
forsetter han kalte sin «personlige trosbekjennelse» – 11 idealer han 
besluttet å følge:

«Jeg vil være en venn for de venneløse og finne glede i å dekke 
fattiges behov.

Jeg vil besøke syke og plagede og vekke et ønske i dem om å 
ha tro til å bli helbredet.

Jeg vil undervise hele menneskeheten om sannheten så de forstår 
den og blir velsignet ved den.

Jeg vil finne den som er på avveie og prøve å vinne ham tilbake 
til et rettskaffent og lykkelig liv.

Jeg vil ikke forsøke å tvinge folk til å leve opp til mine idealer, 
men isteden kjærlig få dem til å gjøre det som er rett.

Jeg vil leve blant vanlige folk og hjelpe dem å løse sine proble-
mer så de kan ha det godt på jorden.

Jeg vil unngå den publisitet som følger høye stillinger og begrense 
tankeløse venners smiger.

Jeg vil ikke med vitende og vilje såre noens følelser, ikke engang 
en som måtte ha begått urett mot meg, men vil søke å gjøre godt 
mot ham og gjøre ham til min venn.

Jeg vil overvinne tilbøyeligheten til selviskhet og sjalusi og glede 
meg når det går alle min himmelske Faders barn godt.

Jeg vil ikke være en levende sjels fiende.
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I visshet om at menneskenes Forløser har gitt verden den eneste 
plan som vil utvikle oss fullt ut og gjøre oss virkelig lykkelige her 
og i det neste liv, ser jeg det ikke bare som min plikt, men som et 
stort privilegium å utbre denne sannhet.» 1 [Se forslag 1 på side 8.]

De som kjente president Smith, sa at han virkelig levde i samsvar 
med sin trosbekjennelse. Ezra Taft Benson, som da var medlem av 
De tolv apostlers quorum, fortalte om en hendelse hvor president 
Smith var tro mot sin beslutning om å «besøke syke og plagede og 
vekke et ønske i dem om å ha tro til å bli helbredet»:

«Jeg vil aldri opphøre med å føle takknemlighet for de besøk 
han avla i mitt hjem mens jeg tjente som ydmyk misjonær … Jeg er 
spesielt takknemlig for et besøk i nattens stillhet da en av våre små 
lå for døden. Uanmeldt fant president Smith tid til å komme til vårt 
hjem og legge sine hender på hodet til den lille som hadde ligget 
i sin mors armer i mange timer, og lovet henne at hun skulle bli 
fullstendig frisk. Slik var president Smith, han hadde alltid tid til å 
hjelpe, spesielt de som var syke, de som trengte ham mest.» 2

Spencer W. Kimball fortalte om et annet tilfelle hvor president 
Smiths handlinger viste hans overbevisning om å gjøre godt mot «en 
som måtte ha begått urett mot [ham]»:

«Det ble rapportert til [president Smith] at noen hadde stjålet 
trekket fra karjolen hans. Istedenfor å bli sint, sa han: ”Jeg skulle 
ønske jeg visste hvem det var så vi kunne gi ham ullteppet også, for 
han må sikkert ha vært kald, og litt mat, for han var nok sulten.”» 3

En annen iakttaker skrev følgende om George Albert Smith: 
«Hans religion er ikke doktrine som er lagt på kjølelager. Den er 
ingen teori. Den betyr mer for ham enn en vakker plan som kan 
beundres. Den er mer enn en livsfilosofi. I hans pragmatiske natur 
er religion den ånd en mann lever i, i hvilken han gjør ting, det være 
seg å si et vennlig ord eller å gi en kopp kaldt vann til en annen. 
Hans religion må komme til uttrykk i handling. Den må prege detal-
jene i hans liv.» 4

En av hans rådgivere i Det første presidentskap, president J. Reu-
ben Clark jr., oppsummerte president Smiths personlige integritet 
med følgende ord: «Han er en av de få om hvem man kan si at han 
levde slik han forkynte.» 5
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George Albert Smiths læresetninger

Vår lydighet til evangeliet – ikke bare medlemskap 
i Kirken – gjør oss berettiget til å bli kalt hellige.

Religionsutøvelse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er et 
innviet liv, en trang til å være verdig til ham i hvis bilde vi er skapt og 
som har gitt oss alt … som har noen verdi – Jesu Kristi evangelium.6

Hvor godt det er å føle at vi tilhører en kirke som består, eller 
skulle bestå, av hellige. Det er ikke tilstrekkelig at vi har vårt navn i 
opptegnelsene. Det er viktig at vi lever slik at vi kan kalle oss hel-
lige, og hvis vi gjør det, vil vi være lykkelige …

Da Jesus fra Nasaret gikk ut i verden og begynte å forkynne 
rikets evangelium, var det mange, ikke minst de selvgode fariseerne, 
som forkastet hans budskap. De hevdet at de var etterkommere av 
Abraham og mente at deres avstamning ville frelse dem i Guds rike.

Frelseren informerte dem om at dersom de var Abrahams barn, 
ville de gjøre Abrahams gjerninger. [Se Johannes 8:33–39.] Jeg vil si 
til de siste-dagers-hellige at dersom vi er verdige til å bli kalt siste-
dagers-hellige, så er det fordi vi lever som hellige, og formålet med 
evangeliet er å kvalifisere oss på denne måten. Verden er nå i en 
slik tilstand og har blitt narret av djevelen så lenge og har erklært at 
alt som er nødvendig, er å tro på Gud, at jeg er redd for den. Dette 
er bare et av djevelens knep.7 [Se forslag 2 på side 8.]

Den såkalte «mormonisme» er Jesu Kristi evangelium, med andre 
ord er det Guds kraft til frelse for alle dem som tror og adlyder dens 
læresetninger. Det er ikke de som sier «Herre, Herre» som nyter hans 
Ånds veiledning, men de som gjør hans vilje [se Lukas 6:46].8

I Matteus kapittel 7, vers 24, finner jeg følgende:

«Derfor – hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, 
han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.

Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og slo 
imot dette hus, og det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.

Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han 
blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand.
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Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet 
seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort.» [Matteus 7:24–27.]

Hvor mange av oss som lærer om Faderens vilje, gjør hans vilje? 
Hvor mange av oss legger dag for dag en grunnvoll og bygger et 
byggverk som er i overensstemmelse med vår Mesters verdighet og 
betydning? ”Ja, mennesket er Guds tabernakel, endog templer, og 
hvert et tempel som er besmittet, det tempel skal Gud ødelegge.” 
[L&p 93:35.] Han har gitt oss intelligens og visdom som overgår våre 
medmenneskers. Kunnskap om foruttilværelsen er gitt de siste-dag-
ers-hellige; kunnskap om at vi er her fordi vi holdt vår første prøve-
stand og at vi har fått muligheten til å oppnå evig liv i vår himmelske 
Faders nærhet ved å holde vår annen prøvestand. Vi vil ikke bli dømt 
slik våre brødre og søstre i verden blir dømt, men i henhold til de 
større muligheter som er gitt oss. Vi vil være blant dem som har mot-
tatt Herrens ord, som har hørt hans uttalelser, og hvis vi følger dem, 
vil vi oppnå evig liv, men hvis vi svikter, blir resultatet fordømmelse.9

«Hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir 
lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.»
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La oss gjøre det bedre enn noengang før. La oss fornye vår 
beslutning om å være sanne siste-dagers-hellige og ikke bare late 
som … Jeg vet ikke om noen som ikke kan gjøre det litt bedre enn 
han har gjort før, hvis han bare bestemmer seg for det.10

Vår himmelske Fader forventer at vi forbereder oss 
for og lever verdig til hans lovede velsignelser.

Jeg har slått opp i kapittel 22 i Matteus’ beretning om Frelserens 
undervisning, og jeg vil lese denne lignelsen:

«Jesus tok igjen til orde og talte til dem i lignelser. Han sa:

Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for 
sin sønn.

Han sendte sine tjenere ut for å kalle de innbudte til bryllupet …

Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann 
som ikke hadde bryllupsklær på.

Han sier til ham: Venn, hvordan er du kommet inn her uten bryl-
lupsklær? Men han tidde.

Da sa kongen til tjenerne: Bind hender og føtter på ham og kast 
ham ut i mørket utenfor! Der skal de gråte og skjære tenner.

For mange er kalt, men få er utvalgt.» [Se Matteus 22:1–3, 11–14.] …

… Her var en mann som kom inn på bryllupsfesten, og da tiden 
kom, så kongen eller mesteren at han ikke hadde bryllupsklær på seg. 
Han mente tydeligvis at det ikke var så viktig. Han hadde kommet inn 
uforberedt, og forventet å få delta. Han hadde kommet til bryllupsfes-
ten – de var alle innbudt til festen, men jeg antar at de burde vite at 
bare de som var passende kledd ville komme inn, og denne mannen 
ble forundret da han ble spurt hvorfor han var der i en slik tilstand.

Verden synes å tro at de kan komme når det passer dem. Vår 
Faders barn forstår ikke at en del forberedelser må gjøres. Djeve-
len har narret dem til å tro at de ikke behøver å forberede seg, alt 
er greit, men i dette budskapet som Frelseren ga i en lignelse til 
sine følgesvenner, får vi vite at en viss forberedelse er påkrevd, og 
uten denne forberedelse vil ingen bli tillatt å få del i vår himmelske 
Faders mer verdifulle gaver. Dette gjelder også denne kirkes med-
lemmer som forestiller seg at fordi de er invitert, og fordi deres navn 
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finnes i opptegnelsene blant dem som er kalt, så behøver de ikke 
å gjøre noe mer … De har glemt Herren og forbereder seg ikke til 
den fest han har invitert dem til.

Vår himmelske Fader vil at vi skal forberede oss til bryllupsfesten, 
ellers vil vi bli utelatt. Han forventer at vi fortsetter å fylle vårt sinn 
med sannheten og at vi sprer denne sannhet blant alle hans barn 
i den grad vi har mulighet til det. Det faktum at vårt navn finnes i 
Kirkens opptegnelser er ingen garanti for at vi vil finne vår plass i 
det celestiale rike. Bare de som lever verdig til å bli medlem av dette 
rike, vil få plass der.

Midt i den uro og usikkerhet som finnes i verden, om det noen-
sinne har vært en tid da vi skulle granske oss selv for å finne ut om 
vi gjør det Herren ønsker av oss, så er det i dag. Hvis det noensinne 
har vært en tid da vi skulle forsikre oss om at vi er på veien til evig 
liv, så er det nå. Vi kan ikke ta lett på disse mulighetene. Gud lar 
seg ikke spotte. Når han har tilbudt oss en gave, når han har plassert 
en velsignelse innenfor vår rekkevidde, når han har invitert oss til 
en fest og vi ignorerer det, kan vi være sikre på at vi vil bli rammet 
av de lidelser som vil komme til dem som ikke tar imot Herrens 
velsignelser når de tilbys dem.11

Vi kan ikke leve som resten av verden og forvente å få vår rett-
messige plass i riket. I første kapittel av Lære og pakter sier Herren 
om ugudelighet at han ikke kan se på synd og på noen som helst 
måte samtykke i den [se L&p 1:31]. Dette er harde bud, for noen av 
oss i Kirken er av den oppfatning at vi kan ta lett på vår Herres evan-
gelium og det evige livs grunnprinsipper, og likevel få den plass vi 
ønsker. Det er ikke riktig. Herren vil være barmhjertig, men han vil 
også være rettferdig, og dersom vi ønsker en velsignelse, er det bare 
én måte å oppnå den på, og det er ved å holde de bud som vil gjøre 
oss berettiget til velsignelsen.12 [Se forslag 3 på side 9.]

Dersom vi utfører vår fulle plikt, vitner 
vårt liv om vår tro på evangeliet.

I løpet av det siste året har jeg hatt gleden av å møte og smtale 
om evangeliet med endel menn som bor i dette samfunnet [Salt Lake 
City], som ikke er medlemmer av vår kirke. Én mann hadde bodd 



k a P I t t e l  1

7

her i 20 år, en mann hvis liv er uklanderlig, en god borger, en frem-
ragende forretningsmann, en som nærer gode følelser overfor vårt 
folk. Han sa at han hadde bodd her i 20 år, og han hadde kommet 
til den konklusjon at vi var like gode som våre naboer som tilhører 
andre kirkesamfunn – han kunne ikke se noen forskjell på oss.

Jeg må si, mine brødre og søstre, at jeg ikke regner dette som en 
kompliment. Dersom Jesu Kristi evangelium ikke gjør meg til en 
bedre mann, da har jeg ikke utviklet meg slik jeg burde, og dersom 
våre naboer som ikke tilhører denne kirken, kan bo blant oss i 
mange år uten å se noe til de fordeler som kommer av å holde Guds 
bud i vårt liv, trengs det en forandring i Israel …

… Gjør dere deres plikt? Utfører vi det arbeid som Herren har 
betrodd oss? Forstår vi det ansvar som er pålagt oss? Eller flyter vi 
bare uvirksomt med strømmen, gjør som alle andre og tar det for 
gitt at vi vil bli forløst på den siste dag? 13

Vi blir kalt et eiendommelig folk [se 1 Peter 2:9] fordi vi virkelig 
tror på Jesu Kristi evangelium …

Dersom vi skilte oss ut i den grad at vi levde ved hvert ord som 
går ut av vår himmelske Faders munn [se L&p 84:44], ville vi virkelig 
bli et velsignet folk. Vi lever i stor grad ved det vitnesbyrd som er 
gitt oss av vår Forløser, og så langt har vi vært et velsignet folk, men 
vi ville blitt enda mer velsignet og hatt enda større fremgang om vi 
kunne få oss til å utføre vår fulle plikt.

Jeg ber om at den ånd som kan hjelpe oss å utføre trofast tje-
neste, må være med oss, at ønsket om å gjøre godt må overvinne 
de fristelser som kommer i vår vei, og at andre, hvor enn vi kom-
mer, må se våre gode gjerninger og prise vår Fader i himmelen [se 
Matteus 5:16].14

La oss granske oss selv. Gjør vi så mye som vi skulle? Og hvis 
ikke, la oss vende om og gjøre det bedre. Hvis vi gjør det vi skulle, 
hvis vi strekker oss ut i alle retninger for å gjøre godt mot vår Faders 
barn, vil vi oppnå de velsignelser en Fader med all visdom ønsker 
å gi oss, og vi vil kunne glede oss over det gode vi oppnår her …

La oss være ydmyke og ha en bønn i hjertet, leve nær vår him-
melske Fader og vise vår tro på Jesu Kristi evangelium ved å leve 
opp til dets prinsipper. La oss vise vår tro på Gud og på det verk 
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han har gitt til jorden ved å leve riktig og konsekvent, for dette er 
tross alt det sterkeste vitnesbyrd vi kan bære om dette verks sann-
het.15 [Se forslag 4 på side 9.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Mens du leser president Smiths trosbekjennelse (side 1–2), skulle 
du tenke på noen idealer eller prinsipper du ønsker å følge i ditt 
eget liv. Vurder å skrive dem ned i en personlig dagbok.

 2. Les de fire første hele avsnittene på side 3. Hva betyr det å 
være en siste-dagers-hellig? Hva kan foreldre gjøre for å hjelpe 
sine barn å leve som en hellig?

«dersom vi strekker oss ut i alle retninger for å gjøre godt mot vår 
Faders barn, vil vi … glede oss over det gode vi oppnår her.»
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 3. Mens du leser den delen som begynner på side 5, skulle du 
tenke på hvordan lignelsen om bryllupsfesten kan anvendes 
på ditt liv (se også Matteus 22:1–14). Hva tror du for eksempel 
at bryllupsfesten symboliserer? Hvem symboliserer de inviterte 
gjestene? Overvei hva du kan gjøre for å forberede deg til bryl-
lupsfesten (se side 6).

 4. Les det siste avsnittet av læresetninger (på side 7) og tenk på en 
du kjenner som har et sterkt vitnesbyrd om evangeliet. Hvor-
dan vitner vedkommendes liv om hans eller hennes vitnesbyrd? 
Overvei hva du kan gjøre for å tilkjennegi ditt vitnesbyrd.

Aktuelle skriftsteder: Matteus 7:16–23; Jakobs brev 1:22–25; 2:15–18; 
1 Johannes 2:3–6; Moroni 7:3–5; Lære og pakter 41:5

Hjelp til undervisningen: «For å hjelpe oss å undervise fra Skriftene 
og vår tids profeters ord har Kirken utarbeidet leksjonsbøker og 
annet materiell. Det er lite behov for utfyllende stoff og annet refe-
ransemateriale» (Undervisning, intet større kall: Ressursveiledning 
for undervisning i evangeliet (2000), 52).
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 1. «President George Albert Smith’s Creed», 
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 2. Ezra Taft Benson, i Conference Report, 
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«Du skal elske din 
neste som deg selv»

Å gi av seg selv til andre av kjærlighet og medfølelse 
er en avgjørende del av Jesu Kristi evangelium.

Fra George Albert Smiths liv

George Albert Smith var velkjent for sin evne til å elske andre. 
President J. Reuben Clark jr., en av hans rådgivere i Det første pre-
sidentskap, sa om ham: «Hans virkelige navn var Kjærlighet… Han 
ga sin kjærlighet til alle han møtte. Han ga sin kjærlighet til alle han 
ikke møtte.» 1

President Smiths kjærlighet til andre kom av hans oppriktige 
overbevisning om at vi alle er brødre og søstre, barn av den samme 
himmelske Fader. Nær slutten av sitt liv sa han til de hellige:

«Jeg har ingen fiende som jeg kjenner til, og det finnes ikke et 
menneske i verden som jeg føler fiendskap mot. Alle menn og kvin-
ner er min Faders barn, og jeg har i hele mitt liv prøvd å følge den 
kloke rettledning fra menneskehetens Forløser – om å elske min 
neste som meg selv … Dere kommer aldri til å forstå hvor høyt jeg 
elsker dere. Jeg har ingen ord som kan uttrykke det. Og jeg ønsker 
å føle det samme for enhver sønn og datter av min himmelske 
Fader.» 2

President Smith viste sin kjærlighet til andre ved uttallige barm-
hjertighetshandlinger. En iakttaker sa: «Det er typisk president Smith 
å virkelig anstrenge seg for å trøste og velsigne mange som er syke, 
som er nedtrykte og som har grunn til å være takknemlige for hans 
hyggelige oppmuntring. Det er ikke uvanlig å se ham, både før og 
etter kontortid, gå gjennom gangene på sykehuset og besøke rom 
etter rom for å velsigne, oppmuntre og glede med sine uventede 
besøk på de steder hvor hans trøst og beroligende nærvær så til de 
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grader ønskes velkommen … Det er typisk ham å dra hvor enn han 
føler at han kan være til hjelp og oppmuntring.» 3

President Thomas S. Monson fortalte om et konkret eksempel på 
at president Smith strakte seg langt for å vise kjærlighet til en som 
trengte det:

«En kald vintermorgen [i Salt Lake City] holdt renovasjonsar-
beidere på med å fjerne tykke islag fra rennesteinene. Den faste 
arbeidsgruppen hadde med seg noen løsarbeidere som desperat 
trengte arbeid. En av dem hadde bare en tynn genser på seg og 
frøs i kulden. En slank mann med veltrimmet skjegg stanset ved 
arbeidsgruppen og spurte denne arbeideren: ”Du trenger mer enn 
den genseren på en morgen som dette. Hvor er jakken din?” Han 
svarte at han ikke hadde noen jakke å ha på seg. Den besøkende 
tok da av seg frakken sin, ga den til mannen og sa: ”Denne frakken 
er din. Den er av hel ull og vil holde deg varm. Jeg arbeider bare 
rett over gaten.” Gaten var South Temple. Den barmhjertige samar-
itan som gikk inn i Kirkens administrasjonsbygning til sitt daglige 
arbeid uten frakk, var president George Albert Smith i Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige. Hans uselviske, gavmilde handling 
viste hans ømme hjerte. Han var i sannhet sin brors vokter.» 4 [Se 
forslag 1 på side 17.]

George Albert Smiths læresetninger

Alle mennesker er våre brødre og søstre, 
barn av vår himmelske Fader.

Vi ser på alle menn som våre brødre, alle kvinner som våre søs-
tre. Vi ser på ethvert menneske i verden som et barn av vår Fader, 
og tror at ettersom alle er skapt i Faderens bilde, har alle i seg en 
guddommelig gnist som vil forberede oss til å vende tilbake til hans 
nærhet om den får utvikle seg …

Dette er vår forståelse av hensikten med vår eksistens på jor-
den, og det forklarer vår interesse for våre medmennesker. Mange 
har antatt at vi er utelukkende, og noen har trodd at vi gjerne vil 
heve oss over andre. Faktum er at vi ser på hvert eneste barn som 
blir født inn i verden, som en sønn eller datter av Gud, som vår 
bror eller vår søster, og vi tror ikke vår lykke vil bli fullkommen i 
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himmelriket medmindre vi får være sammen med våre familier og 
de venner og omgangsfeller som vi har blitt kjent med og som vi 
vier så mye av vår tid til her på jorden.5

Når jeg tenker på min aktelse for og kjærlighet til min Faders 
familie, den menneskelige familie, husker jeg noe min jordiske far 
sa, og jeg tror kanskje jeg delvis har arvet dette fra ham. Han sa: 
«Jeg har aldri sett et Guds barn så dypt nede i rennesteinen at jeg 
ikke har følt en innskytelse til å stoppe og løfte ham opp, få ham 
på bena og få ham i gang igjen.» Jeg vil gjerne si at jeg aldri i mitt 
liv har sett et av min Faders barn som jeg ikke har innsett faktisk er 
min bror, og at Gud elsker hvert eneste av sine barn.6

Tenk hvilken lykkelig verden det ville ha vært om mennesker 
overalt elsket sine medmennesker som brødre og søstre, og så 
fulgte det opp med å elske sin neste som seg selv.7 [Se forslag 2 på 
side 17.]

Jesu Kristi evangelium lærer oss å elske alle Guds barn.

Evangeliet lærer oss å føle kjærlighet til alle og elske våre med-
mennesker. Frelseren sa:

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din 
sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud.

Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. 
På disse to bud hviler hele loven og profetene.» [Matteus 23:37–40.]

Brødre og søstre, dersom Jesu Kristi evangelium, slik dere har 
mottatt det, ikke har gitt dere denne kjærlighet til deres medmen-
nesker, vil jeg si at dere ikke har opplevd fylden av den strålende 
gave som kom til jorden da denne kirken ble organisert.8 [Se forslag 
3 på side 17.]

Vår tjenestegjerning handler om kjærlighet. Vår tjeneste beriker 
vårt liv … Hvis vi lever slik Gud ønsker at vi skal leve, hvis vi hjel-
per slik han ønsker at vi skal hjelpe, vil hver eneste dag av vårt liv 
bli beriket av hans Ånds innflytelse, vår kjærlighet til våre medmen-
nesker vil vokse og vår sjel vil bli utvidet til vi føler at vi kunne ha 
tatt alle Guds barn i våre armer med et ønske om å velsigne dem 
og bringe dem til forståelse av sannheten.9
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Som medlemmer av Kristi kirke skulle vi holde hans bud og elske 
hverandre. Da skulle vår kjærlighet strekke seg ut over den kirkes 
grenser som vi identifiserer oss med, ut til menneskenes barn.10

La oss vise ved vår adferd, ved vår mildhet, ved vår kjærlighet, 
ved vår tro at vi i sannhet holder det store bud som Frelseren sa 
var like stort som det første store bud: «Du skal elske din neste som 
deg selv.» 11

Vi utviser nestekjærlighet ved å strekke oss ut 
til dem som trenger hjelp og oppmuntring.

Det er umulig å måle virkningene av den slags nestekjærlighet i 
verden. I enhver gren, menighet eller misjon finnes muligheter til å 
gå omkring og utstråle solskinn, utvikle lykke, løfte de motløse og 
gi trøst og glede til dem som lider.12

Herren sier følgende:

«la oss vise ved vår adferd … at vi i sannhet holder det store 
bud … : ”du skal elske din neste som deg selv.”»
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«Se til at dere elsker hverandre, slutt med alt begjær og lær å dele 
med hverandre som evangeliet fordrer …

Og fremfor alt, iklé dere kjærlighetens bånd lik en kappe som er 
fullkommenhetens og fredens bånd.» [L&p 88:123, 125.] …

… Følger dere hans råd når det gjelder nestekjærlighet? Jeg vil si 
at vi i denne fasen av vårt liv må utvise nestekjærlighet, ikke bare 
ved å dele våre midler med de trengende, men vi må ha kjærlighet 
og medlidenhet med de svakheter, feil og feiltrinn som finnes i og 
blant vår Faders barn.13

Hvis vi finner en mann eller kvinne som ikke har lyktes i livet, 
en som er svekket i sin tro, la oss ikke vende ryggen til ham, la oss 
besøke ham, gå til ham i vennlighet og kjærlighet og oppmuntre 
ham til å vende om fra sine feiltrinn. Muligheten til å utføre indivi-
duelt arbeid blant oss som folk, finnes overalt, og det finnes få menn 
og få kvinner i denne kirken som ikke kunne, om de ville, strekke 
seg litt lenger utenfor sin vante krets og si et vennlig ord eller under-
vise noen av vår Faders barn i sannheten … Dette er Faderens verk. 
Det er det viktigste vi vil bli identifisert med i dette liv.14

I mitt hjerte føler jeg kun velvilje for alle mennesker. Jeg føler 
ikke det minste fiendskap mot noe levende menneske. Jeg vet om 
noen som jeg skulle ønske ville oppføre seg litt bedre enn de gjør, 
men det er deres tap, ikke mitt. Dersom jeg kan få armen rundt 
dem og hjelpe dem tilbake til lykkens vei ved å lære dem Jesu Kristi 
evangelium, vil min lykke bli desto større… Man kan ikke tvinge 
folk til å gjøre det rette, men man kan ved å vise kjærlighet få dem 
til å gjøre det, dersom man er av en slik støpning at de kan se at du 
mener det du sier.15 [Se forslag 4 på side 17.]

Sann lykke kommer ved å elske og tjene andre.

Glem ikke at uansett hvor mye du gir av penger, eller uansett 
hvor sterkt du ønsker det som hører denne verden til for å oppnå 
lykke, vil din lykke stå i forhold til din nestekjærlighet og din venn-
lighet og kjærlighet til dem du omgås med her på jorden. Vår him-
melske Fader har sagt med rene ord at den som sier han elsker Gud 
og ikke elsker sin bror, ikke er sannferdig» [se 1 Johannes 4:20].16
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Det er ikke bare hva vi mottar som gjør oss lykkelige, det er hva 
vi gir, og jo mer vi gir av det som er oppbyggende og berikende 
for vår Faders barn, jo mer har vi å gi. Det vokser som en stor, liv-
givende kilde og veller frem til evig lykke.17

Når vårt liv her er over og vi vender hjem, vil vi der motta 
anerkjennelse for enhver god gjerning vi har utført, enhver venn-
lig handling og enhver anstrengelse vi har gjort til beste for våre 
medmennesker …

… La oss vise vår takknemlighet for alt Herren har gitt oss ved 
å tjene ham, og vi tjener ham når vi gjør godt mot hans barn. For 
intet har vi fått det, og for intet skal vi gi det [se Matteus 10:8]. Med 
et hjerte som er varmt av kjærlighet og vennlighet overfor våre 
medmennesker, la oss gå jevnt og trutt fremover til vi blir kalt hjem 
fra jorden og skal stå til regnskap for vårt liv. Da, hvis vi har utviklet 
våre talenter, hvis vi har vært ærlige, trofaste, kyske, velvillige og 
nestekjærlige, og har søkt å bygge opp enhver sjel vi har kommet i 

«gå omkring og utstråle solskinn, utvikle lykke og løfte 
de motløse og gi trøst og glede til dem som lider.»
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kontakt med, hvis vi har levd opp til det lys vi har mottatt, og spredt 
dette lyset ved enhver anledning, hvor lykkelige og takknemlige 
vi vil bli når himmelens og jordens Skaper gir oss de etterlengtede 
bifallsord: «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.] 18 [Se forslag 5 nedenfor.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Tenk over hvordan du kan vise kjærlighet slik president Smith 
gjorde (se side 11–13). Hvordan kan vi for eksempel vise kjær-
lighet når vi utfører våre oppdrag som hjemmelærere eller 
besøkende lærerinner?

 2. Mens du studerer første del av læresetninger (side 12–13), 
skulle du tenke på hvordan disse læresetningene kan hjelpe 
deg å forbedre ditt forhold til dine naboer, medarbeidere, fami-
liemedlemmer og andre.

 3. Les nest siste avsnitt på side 13. Hvilke læresetninger eller 
historier i Skriftene inspirerer deg til å elske og tjene andre?

 4. Studer den delen som begynner på side 14, spesielt de to siste 
avsnittene. Tenk på noen som er «utenfor [din] vante krets». 
Hva kan du konkret gjøre for å hjelpe en slik person?

 5. Overvei president Smiths læresetninger på side 15–17. Hvilke 
erfaringer har du hatt som har lært deg at sann lykke kommer 
ved å gjøre andre lykkelige?

Aktuelle skriftsteder: Matteus 5:43–44; 25:34–40; Lukas 10:25–37; 
Johannes 13:34–35; 1 Johannes 4:7–8; 1 Nephi 11:16–25; Moroni 
7:44–48

Hjelp til undervisningen: «Ganske mye av undervisningen i Kirken 
foregår så stivt, som en forelesning. Vi er ikke så mottakelige for 
forelesninger i klasserommene. Vi er det på nadverdsmøtet og på 
konferanser, men undervisningen kan foregå ved toveiskommuni-
kasjon slik at man kan stille spørsmål. Man kan lett oppmuntre til 
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spørsmål i en klasse» (Boyd K. Packer: «Prinsipper for undervisning 
og læring»,  Liahona, juni 2007, 52).

Noter
 1. J. Reuben Clark jr.: «No Man Had 

Greater Love for Humanity Than He», 
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Deseret Evening News, 27. juni 1908, 
Church section, 2.

 6. «Pres. Smith’s Leadership Address», 
Deseret News, 16. feb. 1946, 6.

 7. I Conference Report, okt. 1946, 149.

 8. I Conference Report, april 1922, 52.
 9. I Conference Report, okt. 1929, 24.
 10. I Conference Report, april 1905, 62.
 11. I Conference Report, april 1949, 10.
 12. «To the Relief Society», Relief Society 

Magazine, des. 1932, 704.
 13. «Saints Blessed», Deseret News, nov. 12, 

1932, Church section, 5, 8.
 14. I Conference Report, april 1914, 12–13.
 15. I Conference Report, april 1946, 184–85.
 16. «To the Relief Society», 709.
 17. Sharing the Gospel with Others, red. 

Preston Nibley (1948), 214; tale holdt 
4. nov. 1945 i Washington, D.C.

 18. «Mormon View of Life’s Mission», 2.
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Vårt vitnesbyrd om 
Jesus Kristus

Det gjengitte evangelium gir  
siste-dagers-hellige flere vitner om at 

Jesus Kristus er Guds sønn.

Fra George Albert Smiths liv

På sine reiser som generalautoritet hendte det at George Albert 
Smith møtte folk som trodde at siste-dagers-hellige ikke tror på 
Jesus Kristus. Denne misoppfatningen forundret og bekymret pre-
sident Smith, og han prøvde å korrigere den ved å bære sitt person-
lige vitnesbyrd om Frelseren.

Ved én anledning talte han på et kirkemøte i Cardston, Canada 
om Kristi liv og misjon. Neste morgen dro han til jernbanestasjonen 
for å kjøpe en togbillett. Mens han ventet i kø, overhørte han en 
samtale mellom en kvinne og billettselgeren. Kvinnen nevnte at 
hun kvelden før hadde bestemt seg for å gå på et av de siste-dag-
ers-helliges møter.

Billettselgeren virket overrasket. «Kjære vene,» sa hun. «Du mener 
vel ikke at du gikk i kirken der?»

«Jo, det gjorde jeg,» svarte kvinnen. «Hvorfor skulle jeg ikke det?»

Billettselgeren sa: «De tror ikke engang på Jesus Kristus.»

Kvinnen svarte da: «Men i går kveld hørte jeg en av Kirkens eld-
ster tale om Jesus fra Nasarets liv, og jeg har aldri hørt noen som 
virket dypere preget av en visshet om at Jesus virkelig var Kristus, 
enn denne taleren.» 1 [Se forslag 1 på side 29.]

George Albert Smith hentet styrke fra sitt vitnesbyrd om Jesus 
Kristus, og han elsket å dele det med andre. I en alder av 44, etter 
å ha virket som apostel i 11 år, sa han:
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«Jeg vet at min Forløser lever, og jeg yter gladelig min 
ydmyke innsats for å stadfeste hans læresetninger.»
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«Jeg har blitt oppmuntret, og så å si, løftet ut av meg selv og gitt 
styrke utover min egen til å forkynne de strålende sannheter som 
ble forkynt av verdens Frelser. Jeg har ikke sett ham ansikt til ansikt, 
men jeg har nytt godt av hans Ånds veiledning og følt hans nærvær 
på en måte som er helt umiskjennelig. Jeg vet at min Forløser lever, 
og jeg yter gladelig min ydmyke innsats for å stadfeste hans lære-
setninger… Hver eneste celle i meg vibrerer av kunnskapen om at 
han lever, og én dag vil alle mennesker vite det.

Frelseren døde for at vi kunne leve. Han overvant død og grav 
og gir alle som adlyder hans læresetninger, håp om en strålende 
oppstandelse … Jeg vet at dette er Herrens verk, at Jesus virkelig 
var vår Frelser.» 2

President Smith gikk bort på sin 81-årsdag, 4. april 1951. Kort tid 
før han døde, med familien rundt seg, spurte sønnen hans: «Far, er 
det noe du vil si til familien – noe spesielt?»

Han smilte og bekreftet igjen det vitnesbyrd han hadde båret så 
mange ganger i sitt liv: «Ja, bare dette: Jeg vet at min Forløser lever. 
Jeg vet at min Forløser lever.» 3

George Albert Smiths læresetninger

Jesus Kristus er Guds Sønn, og han lever 
i dag som vår oppstandne Frelser.

Jeg har truffet mange i verden som ikke har visst at vi tror på vår 
Herres guddommelige misjon, og jeg har ved mer enn én anledning 
blitt ledet til å si at det finnes ingen i verden som forstår Jesu Kristi 
guddommelige misjon så godt, som så fullt og fast tror at han er 
Guds Sønn, som er så sikre på at han nå er kronet med herlighet 
ved sin Faders høyre hånd, som de siste-dagers-hellige.4

Jeg vet like sikkert som at jeg lever, at han var Guds Sønn, at 
gjennom ham og bare gjennom ham vil vi oppnå opphøyelse i 
det celestiale rike, og alle som følger i hans fotspor og lever i sam-
svar med de læresetninger han ga, vil være lykkelige i dette liv og 
berede for seg selv en herskapsbolig i hans celestiale rike, hvor de 
vil leve i hans nærhet for evig.5
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Menneskehetens Forløser var mer enn en god mann som kom 
til verden for å undervise oss i etikk. Menneskehetens Forløser var 
i besittelse av mer enn ordinær intelligens. Han var virkelig Guds 
Sønn, Guds enbårne i kjødet… Han kom for å kalle mennesker til 
omvendelse, for å vende dem bort fra deres gale veier. Han vandret 
blant dem som representant for Gud den evige Fader, og forkynte 
at han var skapt i sin Faders bilde, og at de som hadde sett ham, 
hadde sett Faderen, og han fortalte dem at han var sendt for å gjøre 
sin Faders vilje. Han kalte alle mennesker til å vende seg bort fra 
de feil som hadde sneket seg inn blant dem, til å omvende seg fra 
sine synder og gå ned i dåpens vann.6

På Frelserens tid hvisket djevelen til folket: Han er ikke Guds 
Sønn, du kan da ikke akseptere ham, han er bare en vanlig mann, 
han er bare Maria og Josefs sønn, og han er ikke noe mer Guds 
Sønn enn det du er, og folket lyttet til denne snikende bedrager og 
korsfestet menneskehetens Forløser.7

Han var virkelig Guds Sønn. Han virket blant folket i kjærlighet 
og godhet, men de forkastet hans navn som noe ondt… Han var 
Guds sønn, og han hadde virkelig rett til å tale i Faderens navn. De 
sannheter han brakte til jorden, kom fra Faderen, og selv om de 
naglet ham til korset, selv om de satte den flettede tornekronen på 
hodet hans og plasserte det falske septeret i hans hender, selv om 
de utgjøt hans blod med det grusomme spydet, var likefullt de ord 
han ga dem, Herrens ord, og han var virkelig Guds Sønn.8

Ikke bare tror vi at Jesus fra Nasaret levde på jorden, men vi 
tror at han fremdeles lever, ikke som en essens, ikke som noe uten 
kropp eller noe uhåndgripelig, men vi tror på ham som en opp-
høyet mann, for han oppsto med det samme legeme som ble lagt 
i graven til Josef av Arimatea, det samme legeme som ble stelt der 
av dem som var glad i ham. Den samme Jesus Kristus som kom 
ut av graven, tok med seg det legeme som var lutret og renset, … 
og han tok det med seg da han ble borte for menneskenes åsyn i 
Jerusalem, da to menn i hvite klær sa: «[Han] skal komme igjen på 
samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!» [Se Apost-
lenes gjerninger 1:10–11.]

Dette er den Jesus fra Nasaret som de siste-dagers-hellige tror 
på. Vi tror også at de løfter som er gitt om menneskeheten, vil bli 
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oppfylt, at når den tid kommer at evangeliet er forkynt til hele jor-
den, til alle nasjoner, stammer, tungemål og folk, når menneskene 
ikke lenger skal ha noen unnskyldning når det gjelder dette, tror 
vi at menneskene ved vår himmelske Faders kraft vil motta opp-
standelsens strålende velsignelse og at menneskehetens Forløser 
vil komme i himmelens skyer med makt og herlighet for å ta bolig 
på denne jord. Vi tror at Jesus fra Nasaret vil komme for å bo sam-
men med dem som er verdige til celestial herlighet.9 [Se forslag 2 
på side 29.]

Vi aksepterer Bibelens vitnesbyrd om 
Jesu Kristi guddommelige misjon.

Jesus fra Nasaret gikk ut i vannet og ble døpt av Johannes, og da 
han steg opp av vannet, kom Den hellige ånd ned over ham i form 
av en due. Og en røst fra himmelen sa: «Dette er min Sønn, den 
elskede! I ham har jeg velbehag.» [Se Matteus 3:13–17.]

«vi aksepterer uten forbehold … vitnesbyrdet som finnes i det nye 
testamente om at menneskehetens Forløser sto opp fra de døde.»
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Kunne det ha blitt sagt noe tydeligere enn dette? Vår storartede 
bibel inneholder all denne informasjonen og naturligvis mye mer. 
Når noen sier eller tenker at vi ikke tror på Jesu Kristi guddommelige 
misjon, la dem få vite at vi tror på alt som Bibelen forkynner om 
ham. Vi tror på beretningen om hvordan han organiserte sitt folk og 
underviste dem, og hvordan han til slutt … ble korsfestet.10

Vi aksepterer uten forbehold alle evangelistenes vitnesbyrd som 
finnes i Det nye testamente om at menneskehetens Forløser sto opp 
fra de døde. For meg virker det så tydelig at intet fornuftig menneske 
kan unngå å forstå det. Faktum er at etter at Frelseren var korsfestet 
og lagt i graven, kom han frem, og i 40 dager var han sammen med 
sine disipler og spiste fisk og honningkake sammen med dem, og 
de kjente på naglegapene i hans hender og merket etter spydet i 
hans side. Mens han sto blant dem, erklærte han: «Se mine hender 
og mine føtter, at det er meg selv! Rør ved meg og se! For en ånd 
har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.» [Se Lukas 24:39–43.] 
Dette er virkelig uomtvistelige begivenheter, og likevel er det mange 
av vår Faders barn som ikke forstår det.11 [Se forslag 3 på side 29.]

Mormons bok og Joseph Smiths vitnesbyrd gir oss 
ytterligere beviser for Kristi guddommelighet.

I den gamle verden har det blitt stilt spørsmål ved om Jesus var 
av guddommelig opphav, ettersom han ble født som et lite barn, 
svøpt i en krybbe, og at hans mor var Maria og hans erklærte far 
tømmermannen Josef. Mange har innsett at han var en stor og god 
mann, men de har ønsket å frata ham hans guddommelige fødsel.

Heldigvis for de siste-dagers-hellige har vi imidlertid fått bekref-
tet at disse tingene er sanne, og i tillegg har vi mottatt vitnesbyrdet 
om at han kom til den vestlige halvkule, slik det er nedtegnet i 
Mormons bok, og betjente nephittene på dette kontinent. Denne 
gangen kom han ikke som et lite barn, men han kom i himmelens 
skyer, og hans komme ble bekjentgjort av en røst som trengte inn i 
selve sjelen til enhver som befant seg i landet. Denne gangen kom 
han som en mann fra himmelen, og de så ham komme. De visste at 
han var Kristus, for hans komme var blitt forutsagt av deres profeter. 
Han ga dem den samme organisasjon som fantes i Kirken i Jeru-
salem. Han lærte dem at de måtte bli døpt, slik han hadde blitt, av 



25

k a P I t t e l  3

en som har myndighet til å forrette denne ordinansen. [Se 3 Nephi 
11:1–27.] Det var ikke et vanlig menneskes ord – det var Guds Sønns 
ord, han som hadde steget opp til sin Fader, og som hadde kommet 
tilbake for at menneskenes barn skulle få enda et vitnesbyrd i tillegg 
til de mange som allerede var gitt dem.12

Hvilket tydeligere bevis for oppstandelsen fra de døde kunne ha 
blitt gitt enn at han, i sitt oppstandne legeme, kom blant [nephit-
tene] og lærte dem det samme evangelium som han hadde forkynt 
i Jerusalem? Han oppfylte nå det løfte han ga i Jerusalem da han sa: 
«Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne kveen. Også dem 
skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og 
én hyrde.» [ Johannes 10:16.] Han kom i sitt oppstandne legeme for 
å gi dem den informasjon han hadde forutsagt skulle bli gitt dem 
han nå betjente.

Det var en storslagen opplevelse for disse menneskene. Etter å ha 
undervist dem hele dagen … helbredet han deres syke og velsignet 

da den oppstandne Frelser besøkte nephittene, så de «engler stige ned fra 
himmelen likesom omgitt av ild. og de kom ned og omringet disse små».
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deres barn og fortsatte å undervise dem i sitt evangeliums skjønn-
het. Det fantes ingen tvil i deres sinn om at han var verdens Frelser. 
De så ham komme fra himmelen og var vitne til hans makeløse 
kraft … Han kom i herlighet. Engler kom ned fra himmelen som om 
de var omgitt av flammer, og stilte seg rundt de små barna slik at 
de var omringet av ild. Englene betjente dem. [Se 3 Nephi 17:6–24.]

Dette var ikke hallusinasjoner, men opplevelser av en så forun-
derlig art at de ville bli husket for evig av dem som opplevde dem. 
Som siste-dagers-hellige ser vi på denne opptegnelsen som bevis på 
Jesu Kristi, vår Herres oppstandelse.13

Så, i vår egen tid, trådte en annen mann frem… [ Joseph Smith] 
hadde ikke bare Bibelens vitnesbyrd om at Jesus var Kristus, men 
han så Gud Faderen stående i himmelens skyer, kledd i herlighet, og 
Jesus Kristus, verdens Forløser, opphøyet ved hans høyre hånd, og 
han hørte Herrens røst som sa: «Dette er min elskede Sønn. Hør ham!» 
[Se Joseph Smith–Historie 1:16–17.] Han bar vitnesbyrd om dette strå-
lende syn for dem som var i hans omgangskrets. Andre fikk også et 
vitnesbyrd fra det høye. Deres vitnesbyrd om Frelserens guddom-
melige misjon hadde blitt utvidet og styrket, og det var ikke lenger 
bare en gammel historie som fortalte at Gud levde og at Jesus var 
Kristus – de visste det selv, for de hadde selv mottatt et vitnesbyrd.14

For meg er et av de sterkeste vitnesbyrd om vår Frelsers liv og 
guddommelighet vitnesbyrdet fra Joseph Smith, som la ned sitt liv for 
å vitne om Jesu Kristi evangeliums sannhet.15 [Se forslag 3 på side 29.]

Hver og en av oss kan få et personlig 
vitnesbyrd om at Jesus er Kristus.

Vi har et annet vitnesbyrd, et annet bevis som er enda mer full-
komment og mer overbevisende enn de andre fordi det er et vit-
nesbyrd som kommer til den enkelte når han har rettet seg etter de 
krav som vår himmelske Fader stiller. Det er et vitnesbyrd som blir 
brent inn i vår sjel ved Den hellige ånds kraft når vi har gjort den 
innsats som Herren har sagt må til dersom vi vil vite om læren er 
av Gud eller om den er av mennesker.16

Han har selv sagt: «Min lære er ikke min, men hans som har sendt 
meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er 
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av Gud, eller om jeg taler av meg selv.» ( Johannes 7:16–17) Dette 
var hans eget løfte. Vi som kristne over hele verden aksepterer dette 
løftet, og skulle prøve det for å finne ut som det er reelt eller ikke. 
Mange har gjort dette. Jeg vet at det er … mange som har gjort 
denne prøven, mange som vet at Gud lever og at Jesus er Kristus, 
at han er verdens Frelser.17

Så vi har ikke bare det bevis som opptegnelsene utgjør … , vi har 
ikke bare vitnesbyrdet til gode mennesker som har levd på jorden 
i vår tid, men hvis vi har rettet oss etter vår himmelske Faders krav, 
og hvis vi har hatt tro på Gud, hvis vi har omvendt oss fra våre syn-
der, hvis vi har mottatt dåpen ved nedsenkning, hvis vi har mottatt 
Den hellige ånd under Herrens bemyndigede tjeneres hender – hvis 
vi har gjort alt dette – finnes i enhver sjel en sikker kunnskap som 
ikke kan benektes, om at Gud lever og at Jesus Kristus var menne-
skehetens Forløser …

… Som et av denne kirkes ydmyke medlemmer, bærer jeg vit-
nesbyrd om at jeg vet at han lever, like sikkert som jeg vet at jeg 
selv lever. … Jesus er Kristus, og jeg vet at menneskenes barn må få 
denne kunnskap, og med ord fra ham som bor i himmelen: «Hvert 
kne skal bøyes og enhver tunge bekjenne at Jesus er Kristus.» [Se 
L&p 88:104.] 18 [Se forslag 4 på side 29.]

Vår misjon er å dele med alle mennesker 
det vi vet om Jesus Kristus.

Jeg sier til dere siste-dagers-hellige at det ikke finnes noe annet 
folk i hele verden som har mottatt all den informasjon vi har om 
Frelserens guddommelighet, og dersom vi ikke hadde trodd på 
ham, ville vi ha vært under større fordømmelse enn de andre som 
aldri har mottatt denne informasjon. Derfor kan vi uten å nøle si til 
hele verden at vi tror disse ting …

Jeg gratulerer dere med at dere har fått dette privilegium og 
denne velsignelse. Jeg bønnfaller dere nå som deres bror, som en 
av de ringeste blant dere, at dere ikke gjemmer deres lys under en 
skjeppe. Hold ikke den kunnskap Gud har skjenket dere, skjult for 
deres medmennesker.
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Plag dem ikke, men vær heller ikke så uforstandige at dere skju-
ler Jesu Kristi evangelium for dem. Det er Guds eneste kraft til frelse 
i det celestiale rike.19

De lykkeligste menn og kvinner dere kjenner i verden, er de som 
innretter sitt liv etter Jesu Kristi evangeliums læresetninger. Det er 
disse som har en forsikring om evig liv. Det er disse som forstår 
meningen med vår tilværelse… På mine reiser rundt i verden for 
å spre dette budskap har min sjel blitt fylt av glede og mine øyne 
blitt tilslørt av tårer når jeg har sett hvor fullstendig menneskers liv 
blir forvandlet av Jesu Kristi evangelium. Jeg har sett dem som var 
motløse, dem som befant seg i mørke, dem som tvilte på at det 
fantes noen mening med deres tilværelse, og når de har fått lære 
de strålende sannheter som finnes i Jesu Kristi evangelium, har de 
blitt forandret, de har lært å være glade, tilfredse og entusiastiske i 
sin tro på og sin forkynnelse av det evangelium som ble forkynt av 
Jesus Kristus mens han levde på denne jord og reiste rundt i Galilea.

Brødre og søstre, verden forstår ikke dette, men det er vår misjon 
å hjelpe dem å forstå det, og det er ikke med egoisme, ikke med 
arroganse, men med kjærlighet og omtanke for alle at dette bud-
skapet blir sendt ut …

Som en av de ringeste blant dere, takker jeg ham av hele mitt 
hjerte for den forvissning jeg har fått i mitt liv… Fremfor alt takker 
jeg ham for den kunnskap som er etset inn i min sjel. Jeg vet at min 
himmelske Fader lever, jeg vet at Jesus Kristus er menneskehetens 
Frelser og at det ikke finnes noe annet navn under himmelen hvor-
ved menn og kvinner kan bli opphøyet, enn Jesu Kristi, vår Herres 
navn. Jeg vet virkelig at han kom til verden i denne siste tid, at han 
ga guddommelig myndighet til en ydmyk gutt som søkte sannheten, 
og på grunn av dette har den kirken vi tilhører, blitt organisert, og 
i denne finnes Guds kraft til frelse for alle som tror.20

Jeg ber om at vi må leve slik at vi er verdige eksempler for hans 
sak. Jeg ber om at vår livsførsel må være slik at vi kan vise dem at 
vi virkelig tror på den Herre Jesus Kristus.21 [Se forslag 5 på side 29.]
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Les historien på side 19. Hvordan vil du svare noen som sier 
at de siste-dagers-hellige ikke tror på Jesus Kristus?

 2. President Smith sa: «Ikke bare tror vi at Jesus fra Nasaret levde 
på jorden, men vi tror at han fremdeles lever» (side 22). Hvilke 
grunner har siste-dagers-hellige for å tro at Jesus Kristus lever 
i dag? Hvilke grunner har du personlig for å tro dette?

 3. Repeter kort side 23–26. Hvilke historier eller sitater fra Skrif-
tene har styrket ditt vitnesbyrd om at Jesus Kristus er Guds 
Sønn? Les 1. Nephi 10:17 og overvei hvordan du kan styrke 
din forståelse av Frelserens misjon.

 4. Mens du leser side 26–27, skulle du tenke på hvordan lydighet 
til evangeliets prinsipper og ordinanser har styrket ditt vitnes-
byrd om Jesus Kristus. Hva kan foreldre gjøre for å hjelpe sine 
barn å få et slikt vitnesbyrd?

 5. Hvilke tanker eller følelser får du når du leser president Smiths 
vitnesbyrd på side 27–28? Tenk på tilfeller da du har sett men-
nesker forandre sitt liv på grunn av Jesu Kristi evangelium. 
Hvordan har evangeliet forandret ditt liv?

Aktuelle skriftsteder: Matteus 16:15–17; 17:1–5; 2 Nephi 25:26; Alma 
5:45–48; Lære og pakter 76:22–24; 110:1–4

Hjelp til undervisningen: «[Unngå] fristelsen til å dekke for mye 
stoff… Vi underviser mennesker, ikke temaer. Og … hvert eneste 
leksjonsutkast jeg noensinne har sett, inneholder uunngåelig mer 
enn vi har mulighet til å dekke på den avsatte tiden» ( Jeffrey R. 
Holland: «Undervisning og læring i Kirken»,  Liahona, juni 2007, 73).

Noter
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Profeten Joseph Smith,  
Guds redskap til å 
gjengi sannheten

Gud gjenga Jesu Kristi rene evangelium 
gjennom profeten Joseph Smith.

Fra George Albert Smiths liv

Da 100-årsmarkeringen av profeten Joseph Smiths fødsel nær-
met seg, reiste eldste George Albert Smith sammen med president 
Joseph F. Smith og andre for å besøke steder av betydning i pro-
fetens liv. Om morgenen den 23. desember 1905 ble et monument 
over Joseph Smith innviet på hans fødested i Vermont. Det var en 
gripende opplevelse for George Albert Smith og de andre i følget 
å være på et sted som hadde hatt så stor betydning for evangeliets 
gjengivelse. «Tårene strømmet fritt,» fortalte han. «Under Åndens inn-
flytelse følte enhver sjel stor ydmykhet, ethvert hjerte smeltet og vi 
frydet oss over vår himmelske Faders velsignelser.» 1 George Albert 
Smith ble bedt om å holde avslutningsbønnen under innvielsessere-
monien. Etter å ha sammenfattet dagens begivenheter i sin dagbok, 
skrev han: «Slik endte en av de mest begivenhetsrike dager i mitt liv. 
Jeg er takknemlig for å være blant de få av våre medlemmer som 
fikk hjelpe til med den oppgaven vi nå har utført.» 2

De dro senere til stedet hvor det første syn fant sted, i Palmyra, 
New York. Eldste Smith fortalte: «Vi gikk inn i lunden hvor Joseph 
hadde knelt ned og bedt Herren fortelle ham hvilket av kirkesam-
funnene han skulle slutte seg til. Mens vi befant oss på dette hellige 
sted, følte vi for å synge den vakre … salmen ”Hvilken skjønn og 
yndig morgen”.» 3
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23. desember 1905 deltok george albert Smith sammen med andre av kirkens 
ledere i innvielsen av et monument ved profeten Joseph Smiths fødested.
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Etter å ha besøkt høyden Cumorah, Kirtland tempel og andre ste-
der med tilknytning til profetens misjon, ble følget sammenkalt av 
president Joseph F. Smith på reisens siste kveld. «Etter å ha sunget 
flere av Sions sanger, fikk alle i følget anledning til å bære vitnes-
byrd om Faderens godhet og barmhjertighet mot oss. Herrens ånd 
ble utgytt over oss, og vil felte tårer av glede og lykke.» 4 [Se forslag 
1 på side 41.]

Flere år senere, mens George Albert Smith var Kirkens president, 
ble det utgitt noen bøker i et forsøk på å vanære Joseph Smith. På 
en generalkonferanse i Kirken forsvarte president Smith frimodig 
profeten og bar vitnesbyrd om hans misjon med følgende ord:

«Mange av de goder og velsignelser som har kommet til meg, 
har kommet gjennom den mannen som ga sitt liv for Jesu Kristi 
evangelium. Enkelte har nedvurdert ham, men jeg lover at de som 
har gjort dette, vil bli glemt og deres levninger gå tilbake til moder 
jord, om de ikke allerede har gjort det, og stanken av deres skam 
vil aldri dø, mens den heder, ære og storhet, samt det mot og den 
troskap som ble utvist av profeten Joseph Smith, for alltid vil asso-
sieres med hans navn.» 5

Eldste Harold B. Lee, som den gang var medlem av De tolv apost-
lers quorum, var så imponert over denne uttalelsen at han hadde et 
utklipp av den i lommeboken og siterte den ofte, idet han ønsket at 
president Smiths ord «kunne høres over hele jorden».6

George Albert Smiths læresetninger

Josephs Smiths første syn viste at himlene ikke er lukket.

Vi tror at vår himmelske Fader har talt i vår egen tid … , at han 
hørte den ydmyke bønnen fra en ungdom i Palmyra, og besvarte 
hans bønn og velsignet ham med en personlig kunnskap om hans 
vesen så alle mennesker kan kjenne Herren dersom de ønsker det.

Det var helt naturlig for Joseph Smith å søke Herren. Han kom fra 
et … folk som trodde på vår himmelske Fader, på Frelserens gud-
dommelige misjon, på bønnens virkning og på at Gud ville høre og 
svare sitt folk dersom de kom frem for ham i den rette ånd. Det var 
lett for denne unge mannen å tro fordi han var født og oppvokst i 
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en troende husstand, og da han gikk ut i skogen etter å ha lest skrift-
stedet ( Jakobs brev 1:5): «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,» trodde han at bønnen hans ville bli besvart, og vår 
himmelske Fader har helt siden begynnelsen lovet sine barn at «ved 
tro blir alle ting oppfylt».7

Hans tro på Gud ledet ham bort fra den gjengse oppfatning på 
hans tid om at Bibelen inneholdt alle de åpenbaringer som det 
var mulig for et mennesk å motta, og at himmelen var lukket over 
hans hode. Han ba til Herren, og bønnen hans ble besvart. Han så 
Faderen og Sønnen stige ned til jorden omgitt av strålende lys. Han 
fikk en ubestridelig kunnskap om at de i likhet med menneskene 
hadde et legeme og at de var fysiske personer. De talte til ham, og 
han hørte deres røst.8

Resultatet [av Josephs bønn] var en vidunderlig tilkjennegivelse, 
ulik noen annen vi noensinne har hørt om i verdens historie. Vi 
har hørt om tilfeller hvor vår himmelske Fader har tilkjennegitt 
seg. Vi har lest om tilfeller hvor menneskehetens Forløser har til-
kjennegitt seg. Men vi har aldri lest om et tilfelle hvor Faderen og 
Sønnen før dette har vist seg for noe levende menneske og talt til 
vedkommende.

Verdens innbyggere tror ikke på det. Menn og kvinner har fått lære 
at himlene er lukket… og da denne ungdommen påsto at Herren 
i vår tid hadde tilkjennegitt seg, akkurat da vi mer enn noensinne 
trengte lys, da menn og kvinner løp hit og dit for å finne Guds ord, 
men ikke fant det, slik oldtidens profeter hadde forutsagt [se Amos 
8:11–12], da ble han [ Joseph] latterliggjort… Hans påstand ble forkas-
tet, og de som skulle ha vært hans venner, vendte seg bort fra ham 
og sa til og med at han var av den onde. Hva var guttens vitnesbyrd?

«… Jeg hadde virkelig sett et lys, og midt i lyset så jeg to perso-
ner, 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 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 fornekte det jeg virkelig har sett? Jeg hadde sett 



k a P I t t e l  4

35

et syn, det visste 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.» [Se Joseph Smith–Historie 1:25.] 9

I 1830, da denne Kirken ble organisert, fantes det ikke noe kirke-
samfunn på jorden som ville si at de trodde at Gud ville tilkjennegi 
seg for menneskenes barn. Det kirkesamfunnene lærte, var i strid 
med dette, og Faderen visste hvor nytteløst det var å forsøke å frelse 
sine sønner og døtre før de kunne bli inspirert til å komme til ham 
i tro på at han ville høre og besvare deres bønner. 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 en grunnvoll for 
menneskenes barns tro. De kunne nå be til vår Fader i himmelen 
og innse at han kunne høre og besvare deres bønner, at det var en 
forbindelse mellom himmelen og jorden.10 [Se forslag 2 på side 41.]

På tross av at han var ung og uerfaren, ble Joseph 
Smith kalt til å gjenopprette Jesu Kristi sanne kirke.

Det var tro som fikk Joseph til å søke Gud i bønn og spørre hvil-
ket kirkesamfunn han skulle identifisere seg med. Hva var svaret? Sa 
Herren: «Gutten min, de er alle gode, alle prøver de å holde mine 
bud, og de menn som leder alle disse kirkesamfunn, er godkjent av 
meg, så enhver kirke gjør samme nytte, de vil alle lede deg tilbake 
til vår himmelske Faders nærhet»? Gutten kunne godt ha forventet et 
slikt svar ut fra de rådende forhold. Han ønsket imidlertid å få vite 
hva han skulle gjøre, og han hadde fullkommen tro på at Herren ville 
fortelle ham det. Da han ba, spurte han derfor hvilket av kirkesam-
funnene han skulle slutte seg til, og jeg antar at han ble forbauset da 
[han fikk høre]: «Slutt deg ikke til noen av dem. De forfekter en lære 
som er menneskebud. De holder seg nær til meg med sine lepper, 
men deres hjerter er langt borte fra meg. De har et skinn av guds-
frykt, men de fornekter Guds kraft.» [Se Joseph Smith–Historie 1:19.] 
Tenk dere en fjorten år gammel gutt som reiser seg etter å ha knelt 
i skogen nær sitt hjem, og bekjentgjør et slikt budskap for verden! 
Kan dere tenke dere at en ungdom ville ha våget å gjøre noe slikt? 
På den annen side, med det vitnesbyrd som var gitt ham av hans 
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himmelske Fader, med denne befaling fra Herren selv, våget han å 
gjøre noe annet enn å bekjentgjøre at Herren hadde talt til ham? 11

Joseph Smith var bare en ung gutt da Peter, Jakob og Johannes’ 
hender ble lagt på hans hode og han ble ordinert til Det melkisedek-
ske prestedømme – han og Oliver Cowdery. Litt senere ble Joseph 
Smith befalt å organisere en kirke. Han var bare en ung mann, men 
han organiserte den under ledelse av menneskehetens Forløser. Den 
er organisert etter samme mønster som den kirke som ble organi-
sert av Frelseren da han var på jorden. Jeg er ikke det minste i tvil 
om at det var mange som betraktet denne unge mannen som en 

Joseph Smiths første syn «innledet en ny epoke i denne verden, 
og det la grunnvollen for menneskenes barns tro».
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oppkomling, og mente det var latterlig at en som ikke var utdannet 
som leder, skulle tillate seg å lede. Men han var lik andre av vår 
himmelske Faders tidligere tjenere på jorden som hadde blitt kalt av 
Herren til å utføre en spesiell oppgave, og hans manglende kunn-
skap om det som hører denne verden til, hindret ikke Herren i å gi 
ham informasjon som gjorde ham likeverdig og til og med på mange 
måter overlegen dem som hadde hatt rike muligheter på jorden som 
han selv ikke hadde hatt.12

På tross av at han ble feilaktig fremstilt, foraktet av dem som 
skulle ha vært hans venner, og motarbeidet av datidens lærde menn, 
lyktes han i å gjengi livets og frelsens evangelium og opprette Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Selv om ondskapens krefter kjempet hardere enn noensinne for 
å ødelegge ham, ble han bevart av Herren til hans oppgave var 
fullført og alle nøkler og ordinanser som var nødvendig for den 
menneskelige families frelse, igjen var gitt til menneskene.13 [Se 
forslag 3 på side 41.]

De sannheter som ble gjengitt gjennom Joseph 
Smith, gir fred og glede til dem som tar imot dem.

Fra denne fjorten år gamle gutten som så Faderen og Sønnen, 
kom det strålende budskap at vår Fader i himmelen og hans Sønn 
Jesus Kristus er herliggjorte menn og at verdens Frelser var oppstått 
fra de døde. Denne ungdommen så det som verden hadde visst, 
men av en eller annen grunn glemt, og han begynte å bære vitnes-
byrd om det for menneskeslekten.14

[Tidlig på 1800-tallet] var det ikke mange mennesker i verden som 
trodde på en personlig Gud med et legeme. En tilkjennegivelse kom 
imidlertid til profeten Joseph Smith, da han bare var en unggutt, 
ennå ikke 15 år, og han så Faderen og Sønnen og vitnet om dem. 
Han ble også besøkt av andre himmelske personer, og gjennom 
dem ga Herren ham ytterligere opplysning til menneskenes barn, og 
på sitt vis ga han oss, eller dem som har gått foran oss i Kirken, en 
forståelse av livets hensikt… Hans beskrivelse av himmelen inspi-
rerer oss med et ønske om å være verdige til et hjem der når vårt 
jordiske liv er forbi. En bokstavelig oppstandelse og en beskrivelse 



k a P I t t e l  4

38

av himmel og helvete er gjort så tydelig at, med Skriftens ord, «ingen 
veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill». [Se Jesaja 35:8.] 15

Gjennom ham kom åpenbaringene om tempelbygging, den evige 
ekteskapspakt og frelse for de døde, noe som har bragt usigelig 
glede til tusener av vår Faders barn.

De evige sannheter som ble bekjentgjort av ham, finner veien til jor-
dens innbyggere og gir fred og tilfredshet til dem som tar imot dem.16

Vår himmelske Fader visste hva som skulle komme da han i 
disse siste dager gjenga det rene evangelium. Han visste om fra-
fallet i verden blant sine barn, og at de hadde veket bort fra den 
enkle sannhet, og i sin store barmhjertighet åpenbarte han dette 
siste-dagers verk. Fra landsbygden valgte han seg ut en gutt blant 
folket, og inspirerte ham til å innlede det verk som skulle komme 
til å revolusjonere den religiøse verden. Han visste at verden famlet 
i mørke, og av barmhjertighet gjenopprettet han lyset. Det finnes 
ingen annen vei til lykke for menneskenes barn enn ved å leve 
rettferdig, og ingen kan leve rettferdig uten å være i harmoni med 
sannheten. Det fantes mye sannhet i verden, men den var så sam-
menblandet med villfarelse at Herren selv fortalte profeten Joseph 
Smith at de menn som var lærere og predikanter i datidens kirker, 
forfektet en lære som var menneskebud, og advarte gutten mot å 
slutte seg til noen av dem. Deretter gjenga han evangeliet, Guds 
kraft til frelse, til alle som ville tro og adlyde det.17

Jeg sier til alle mennesker overalt: Gransk læresetningene i vår 
Herres evangelium slik de ble åpenbart for profeten Joseph Smith, 
gransk dem med en bønn i hjertet, og dere vil finne løsningen på 
denne verdens onder, og den vil ikke bli funnet på noe annet vis.18 
[Se forslag 4 på side 41.]

Joseph Smith var villig til å ofre livet for sitt vitnesbyrd.

Slik tilfellet hadde vært med profeter Herren tidligere hadde opp-
reist, syntes det i dette tilfellet nødvendig at hans tjeners vitnesbyrd 
skulle besegles med hans blod. Ingen mer [gripende] side vil bli å 
finne i verdens historie enn den hvor det står skrevet de siste ord vår 
kjære profet Joseph Smith uttalte. Han visste at tiden nærmet seg. 
Han skjønte at hans livsoppgave var fullført… Og da tiden kom da 
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han skulle møte 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 mennesker. Hvis de tar mitt liv, skal jeg dø som en uskyl-
dig 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 … [den] behagelige domstol og 
svare for de gjerninger han gjorde i legemet. Han var ikke redd for å 

«Jeg sier til alle mennesker overalt: gransk læresetningene 
i vår Herres evangelium slik det ble åpenbart for profeten 

Joseph Smith, gransk dem med en bønn i hjertet.»
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møte beskyldningene som var fremsatt mot ham om at han villedet 
folket og behandlet dem urettferdig. Han var ikke redd for resulta-
tet av sin livsoppgave og den endelige triumf for det verk som han 
visste hadde guddommelig opprinnelse, og som han ga sitt liv for. 
Verdens befolkning vil imidlertid som alltid dømme dette verk på 
verdens vis. De har ikke Guds ånd, som ville ha gjort dem i stand 
til å forstå at det kommer fra vår Fader i himmelen.19

Denne ungdommen var så sikker på den åpenbaring han hadde 
mottatt, og så oppsatt på at hans Faders barn, alle sammen, skulle 
få vite sannheten, at han fra det øyeblikk han mottok platene med 
Mormons bok av engelen Moroni, viet hele sitt liv til Kirkens orga-
nisasjon og sannhetens utbredelse… I hans sjel brant en kunnskap 
lik den Stefanus hadde [se Apostlenes gjerninger 7:54–60], lik den 
Forløseren hadde, om at vår himmelske Fader sto ved roret, at det 
var hans verk som hadde kommet til jorden, at det var hans makt 
som til slutt ville seire, og at dette liv bare var en del av evigheten. 
Han var beredt til å oppgi en del av sitt jordeliv, om nødvendig, for i 
evigheten å få glede seg over det fellesskap han elsket så inderlig, og 
få omgås med gode menn og kvinner som har levd og lever på jor-
den, og som igjen vil leve på jorden når den blir det celestiale rike.20

Joseph Smith forkynte at han visste at det fainnes et liv etter 
dette, at han visste at Gud lever og at Gud visste at han visste at 
Gud lever. Han var villig til å gi sitt liv for at dere, mine brødre og 
søstre, kan få deres tro styrket og for at deres tillit til ham ikke må 
bli rystet. Han visste hva hensikten med hans liv var. Han visste at 
vi var her for å forberede oss for fremtiden og en mer strålende 
tilværelse. Og han var villig, om nødvendig, til å gi sitt eget liv, ikke 
bare for vår del, men fordi han visste at Faderen hadde sagt at den 
som ville berge sitt liv, skulle mistet det, men at den som ville miste 
sitt liv for Hans skyld, skulle finne det, til og med evig liv [se Mat-
teus 16:25]. Det var denne kunnskapen som gjorde det mulig for 
profeten og Kirkens patriark [Hyrum Smith] før denne tid å [forlate] 
sine kjære, å sitte i fengsel og å gi alt de hadde i denne verden, alt 
en mann kan gi for sin brødre – sitt jordiske liv.21

I 1830 ble Kirken organisert med seks medlemmer. Djevelen har 
fra denne tid søkt å hindre dens fremgang og ødelegge den. Jeg 
undres over om denne store mann, Joseph Smith, som ga sitt liv for 
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at Kirken kunne bli organisert og videreført slik Herren ønsket, kan 
se Kirken slik den er i dag, med sine grener opprettet i alle deler av 
verden, og vite at hver dag siden han led martyrdøden, siden han 
nedla sitt liv og beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod, har Kirken 
blitt sterkere enn den var dagen før.22 [Se forslag 5 nedenfor.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Tenk over de opplevelsene president Smith beskriver i de 
første tre avsnittene av «Fra George Albert Smiths liv» (side 
31–33). Hvilke erfaringer i ditt eget liv har styrket ditt vitnes-
byrd om profeten Joseph Smith? Mens du leser dette kapitlet, 
skulle du merke deg uttalelser fra president Smiths læreset-
ninger som styrker ditt vitnesbyrd, og vurdere å dele dem 
med medlemmer av din familie, ditt prestedømsquorum eller 
Hjelpeforeningen.

 2. Repeter første avsnitt av læresetninger (side  33–35), og repeter 
så Joseph Smiths egen beretning om det første syn (se Joseph 
Smith–Historie 1:10–19). Hvordan har det første syn påvirket 
din tro på Gud? Hvordan har du sett det påvirke andres tro?

 3. Studer den delen som begynner på side 35, og les Lære og 
pakter 1:17–19. Hva kan vi lære om tjeneste i Kirken av Joseph 
Smiths eksempel? Tenk på en gang da du ble gitt en oppgave fra 
Herren og ikke følte deg kvalifisert. Hvordan hjalp Herren deg?

 4. Kan du nevne noen sannheter som Herren åpenbarte gjennom 
Joseph Smith? (Du finner noen eksempler på slike sannheter 
i den delen som begynner på side 37.) Hvordan har du blitt 
velsignet på grunn av at du kjenner disse sannhetene?

 5. Mens du grunner på siste avsnitt av læresetninger (side 40–41), 
skulle du overveie hva du kan gjøre for å hjelpe Kirken å fort-
sette å bli sterkere.

Aktuelle skriftsteder: Jesaja 29:13–14; 1 Korinterbrev 1:26–27; 
2 Nephi 3:5–9, 11–15; Lære og pakter 135
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Hjelp til undervisningen: «For å oppmuntre til diskusjon kan du 
bruke spørsmålene på slutten av kapitlet… Du kan også formulere 
dine egne spørsmål som er spesielt tilpasset dem du underviser. Du 
kan for eksempel spørre deltagerne hvordan de kan anvende presi-
dent Smiths læresetninger på sitt ansvar som foreldre, hjemmelærere 
eller besøkende lærerinner (fra side vi i denne boken).

Noter
 1. I Conference Report, april 1906, 54.
 2. Dagbokinnføring datert 23. des. 1905, 

George Albert Smith Family Papers, 
University of Utah, boks 73, bok 2, side 
160.

 3. I Conference Report, april 1906, 56.
 4. I Conference Report, april 1906, 57–58.
 5. I Conference Report, april 1946, 181–82.
 6. Harold B. Lee, i Conference Report, 

okt. 1947, 67.
 7. I Conference Report, okt. 1921, 158–59.
 8. «The Latter-day Prophet», Millennial 

Star, 7. des. 1905, 822.
 9. I Conference Report, okt. 1921, 159–60.

 10. I Conference Report, april 1917, 37.
 11. I Conference Report, okt. 1921, 159–60.
 12. I Conference Report, april 1927, 83.
 13. «The Latter-day Prophet», 823.
 14. I Conference Report, okt. 1921, 160.
 15. I Conference Report, april 1934, 26.
 16. «The Latter-day Prophet», 823.
 17. I Conference Report, okt. 1916, 46–47.
 18. I Conference Report, okt. 1931, 121.
 19. I Conference Report, april 1904, 63–64.
 20. I Conference Report, okt. 1927, 48.
 21. I Conference Report, april 1905, 62–63.
 22. I Conference Report, okt. 1945, 18.
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Det hellige prestedømme –  
til velsignelse for Guds barn

Prestedømmet er myndighet fra Gud.  
De som bærer prestedømmet, må være 

verdige og bruke det til å velsigne andre.

Fra George Albert Smiths liv

Under prestedømsmøtet på generalkonferansen 2. oktober 1948, 
sa president George Albert Smith:

«Jeg lurer noen ganger på om vi som fedre tar oss tid til å forklare 
for våre gutter hvilken alvorlig forpliktelse en gutt påtar seg når 
han blir diakon. Jeg lurer på om faren, når gutten er ordinert som 
diakon, lar ham føle at han har noe av evig betydning …

Jeg husker det som om det var i går, da John Tingey la sine hen-
der på mitt hode og ordinerte meg til diakon. Det som skulle skje, 
og dets betydning, ble fremlagt for meg på en slik måte at jeg følte 
at det var en stor ære. Dette var til velsignelse for meg, og etter en 
tid mottok jeg andre ordinasjoner. Men i hvert tilfelle ble det lagt 
en grunnvoll i mitt sinn ved at jeg skjønte at dette var en mulighet 
til enda en velsignelse.» 1

I samme tale forklarte president Smith at en av velsignelsene 
som følger av å bli ordinert til prestedømmet, er muligheten til å 
velsigne andre. Som et eksempel fortalte han om en innflytelsesrik 
prestedømsbærer – en hjemmelærer – fra hans ungdom:

«Rodney Badger var lærer i min fars hjem i mange år, og han var 
en god mann. Hver gang han kom, satte familien seg ned sammen, 
og han stilte oss spørsmål og fortalte oss det han mente vi trengte 
å forstå. Jeg kan love dere at når han kom inn i vårt hjem, hadde 
han med seg Herrens ånd. Og da han dro, følte vi at vi hadde hatt 
besøk av en Herrens tjener.» 2
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«når en gutt er ordinert til diakon, lurer jeg på om hans 
far lar ham føle at han har noe av evig betydning.»
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President Smith avsluttet med å uttrykke sitt ønske om at preste-
dømsbærere som betjener medlemmene i sine menigheter og staver, 
«ikke må gå glipp av en eneste mulighet til å oppmuntre og utvikle 
dem og hjelpe dem å bli det vår Fader ønsker at de skal bli».3 [Se 
forslag 1 på side 51.]

George Albert Smiths læresetninger

Jesus Kristus gjenga guddommelig myndighet 
til jorden under sitt jordiske virke.

Da Frelseren kom i tidenes midte, fant han den store by Jeru-
salem full av ugudelighet. Innbyggerne der levde slik at de hadde 
mistet guddommelig myndighet, så [Gud] sendte sin Sønn til verden 
og opprettet igjen en kirke som var i besittelse av guddommelig 
myndighet… Det fantes personer i hans slektslinje som var gode 
mennesker, … og det fantes andre som fremdeles forrettet i preste-
dømmet, men det var nødvendig for Frelseren å komme for å gjengi 
guddommelig myndighet …

… Da han innledet sin tjenestegjerning, kalte han ikke konger, 
regenter, prester og andre myndighetspersoner til å hjelpe seg. Han 
kalte enkle fiskere, og resultatet var at han samlet menn rundt seg 
som kunne bli undervist, og ikke menn som ikke ville tro på ham. 
Han organiserte en kirke under vår himmelske Faders ledelse. Han 
overdro guddommelig myndighet til sine medtjenere og instruerte 
dem i hva de skulle gjøre… Han hadde guddommelig myndighet, 
og de rettferdige anerkjente ham som Guds Sønn. Noen mener 
han bare var et godt menneske. Vi tror ikke at han bare kom til 
jorden for å lære folk hva de skulle gjøre, men for å overdra til sine 
medarbeidere guddommelig myndighet til å forrette hans kirkes 
ordinanser…

På Frelserens tid var han den presiderende autoritet. Nest etter 
ham kom et quorum av tolv menn, utvalgt av ham. Da han døde, 
ble De tolvs quorum Kirkens ledere. De var ikke bare en gruppe 
vanlige menn som kalte seg disipler, men et quorum av tolv menn 
som var i besittelse av guddommelig myndighet og de hadde mot-
tatt den fra Jesus Kristus.4 [Se forslag 2 på side 51.]
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Prestedømmet ble gjengitt i vår tid av 
menn som hadde det i fordums tid.

Det er nedtegnet og velkjent i himmelen og på jorden at mange 
trosbekjennelser og trosretninger vokste frem etter at [ Jesus Kristus] 
forlot jorden, og kirkesamfunnene vokste i antall på jorden, helt 
til vår kjære profet Joseph Smith kom, da det fantes mange tros-
retninger. Det var mange som påberopte seg å være i besittelse av 
guddommelig myndighet, og jeg tror noen av dem trodde at de 
hadde mottatt den …

Da tiden kom, og verden hadde mistet prestedømmets myndig-
het, kalte Herren en ydmyk gutt og ga ham en himmelsk tilkjenne-
givelse og talte til ham, fortalte ham hva han skulle gjøre og sendte 
andre sendebud og himmelske personer fra tid til annen, noe som 
førte frem til organiseringen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige, og denne kirken ble gitt guddommelig myndighet …

Mens Joseph Smith var en ung mann, befalte Herren ham å 
oversette Mormons bok. Ved en anledning, mens Joseph og Oliver 
Cowdery oversatte, sendte Herren en hellig person for å besvare 
deres spørsmål angående dåp. Hvem var det som kom? Døperen 
Johannes, som hadde Det aronske prestedømme. Hvor kom han 
fra? Han kom fra himmelen… Han viste seg for Joseph Smith og 
Oliver Cowdery som en strålende oppstanden person. Han kom 
etter befaling fra vår himmelske Fader for å overdra Det aronske 
p restedømme til Joseph og Oliver, for det fantes ikke på jorden. 
Det var nødvendig at himlene ble åpnet og at en mann som hadde 
hatt prestedømmet, og som fremdeles hadde det, skulle komme og 
overdra det.

Deretter kom Peter, Jakob og Johannes, som hadde Det melki-
sedekske prestedømme, og overdro dette prestedømme til Joseph 
og Oliver, og Herren befalte at Kirken skulle organiseres med et 
presidentskap bestående av en president og to rådgivere, et quo-
rum av tolv apostler, en patriark, høyprester, syttier, eldster, prester, 
lærere og diakoner. Når det gjaldt myndighet, var dette den samme 
organisasjonsform som fantes i oldtidens kirke.5

Den samme myndighet som [ Joseph Smith] hadde, har blitt over-
dratt til deres sønner, og vår himmelske Fader vil kreve av dem 
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«menn som tidligere hadde hatt prestedømmet, kom og 
overdro dette prestedømmet til ydmyke menn.»

at de forretter i evangeliets ordinanser. Det ansvar som ble pålagt 
Joseph Smith, gikk ikke tapt da han forlot denne jorden. Det har falt 
på andre skuldre. Vår himmelske Fader har fra tid til annen oppreist 
personer som har hatt myndighet til å tale i hans navn, til å forrette 
i evangeliets ordinanser og til å velsigne menneskenes barn. De har 
delt denne æren med dere og med deres barn.6

Jeg er takknemlig for at Herren igjen har åpenbart sitt evangelium 
i vår tid. Faderen og Sønnen viste seg. Menn som tidligere hadde 
hatt prestedømmet, kom og overdro dette prestedømme til ydmyke 
menn, og disse ble i sin tur befalt å overdra det til andre. Slik er 
evangeliet og prestedømmet gjort tilgjengelig for alle som vil gjøre 
seg kvalifisert til å motta det, og dette er Herrens måte.7

Dere som bærer prestedømmet, har en bemerkelsesverdig misjon 
å utføre. Dere har fått overdratt guddommelig myndighet. Dere fikk 
ikke deres rett til å forkynne og undervise i evangeliet og forrette 
i dets ordinanser som følge av å ha gjennomgått opplæring ved en 
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utdannelsesinstitusjon. Dere fikk deres myndighet fra menn som 
Gud hadde gitt fullmakt til å virke som hans tjenere, og den ble 
overdratt til dere av dem som mottok den direkte fra Jesus Kristus, 
vår Herre.8 [Se forslag 3 på side 51.]

Guds makt og myndighet er bare å 
finne i hans sanne kirke.

Noen har spurt meg: «Hvorfor trenger vi deres kirke mer enn vi 
trenger en annen?» Jeg har på en taktfull måte forsøkt å forklare 
forskjellen. En hvilken som helst organisasjon kan komme sammen 
til gudsdyrkelse, men dette gir dem ikke guddommelig myndighet. 
Enhver gruppe av kirkesamfunn kan gå sammen og organisere en 
felles kirke i lokalsamfunnet. Dette overdrar ikke guddommelig 
myndighet. Mennesker kan forene seg for gode formål, men myn-
dighet fra vår himmelske Fader kan bare mottas på hans måte, og 
hans måte i tidligere tider var å kalle og ordinere menn og beskikke 
dem til arbeidet. Det samme gjelder i vår tid …

Folk skulle forstå at de ikke mottar guddommelig myndighet 
bare fordi de bøyer seg for Herren i bønn. De mottar ikke gud-
dommelig myndighet ved å rette seg etter betingelser i form av 
ærlighet, dyd, sannhet osv… Det er ikke nok at vi ber eller går i 
kirken. Det er nødvendig at vi er i besittelse av guddommelig myn-
dighet, og det er vår påstand om at vi har denne myndighet som 
har påført denne kirke mye av den forfølgelse som har fulgt den fra 
begynnelsen. Men det er sannheten, og mange av vår Faders barn 
begynner å se virkningen av at vi har guddommelig myndighet i 
denne kirken. De ser hvilken utvikling som har skjedd i menns og 
kvinners liv.9 [Se forslag 4 på side 51.]

Jeg ønsker personlig ikke å være kjent for å finne feil og kritisere 
dem som tilhører verdens ulike trosretninger. Jeg er takknemlig for 
at så mange av dem er gode menn og kvinner som tror på Ham og 
tjener Gud med det lys de har, men det faktum står fast at vår Fader 
har opprettet sin kirke i denne verden. Han har overdratt sin myn-
dighet til mennesker i vår tid, og det finnes ingen annen myndighet 
i verden som han vil anerkjenne, enn den han selv har innstiftet.10 
[Se forslag 5 på side 52.]
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Prestedømsordinanser er helt nødvendige for at 
vi skal kunne komme inn i det celestiale rike.

Om vi var som alle andre trosretninger, kunne vi søke Herren og 
motta hans velsignelser, for ethvert menneske som gjør godt i verden, 
mottar en velsignelse. Vi kunne hatt alle de viktigste dyder og gjort 
dem til våre egne, men uten Guds kraft og Det hellige prestedømmes 
myndighet er det umulig for mennesker å oppnå det celestiale rike.11

Den eneste plan som vil forberede mennesker for det celestiale 
rike, er den plan som er gitt av Jesus Kristus, vår Herre, og den 
eneste myndighet som vil gjøre mennesker kvalifisert til å undervise 
og forrette i evangeliets ordinanser på riktig måte, er Jesu Kristi, vår 
Herres myndighet.12

Joseph Smith jr. ble kalt av Gud til å være hans profet, og gjen-
nom ham ble Det hellige melkisedekske prestedømme gjengitt til 
jorden, som er Guds kraft delegert til mennesker for å handle i hans 
navn. Gjennom dette prestedømme blir enhver ordinans i vår Herre 
Jesu Kristi evangelium som er nødvendig for menneskenes barns 
frelse, forrettet ved myndighet.13

Hvordan ville det påvirke oss om vi måtte gi avkall på den myn-
dighet som Gud har overdratt til oss? Det ville ha betydd at dørene 
til det celestiale rike var lukket for oss. Det ville ha betydd at den 
største velsignelse som jeg har blitt lært å se frem til siden jeg var 
barn, ikke ville ha blitt oppnådd… Samværet med mine nære og 
kjære, … som er nesten like viktige for meg som selve livet, kunne 
ikke ha funnet sted i det celestiale rike.14

Prestedømmet … er en velsignelse som, hvis vi er trofaste, vil 
åpne dørene til det celestiale rike og gi oss en plass der hvor vi kan 
bo i all evighet. Ta ikke lett på denne uvurderlige velsignelse.15 [Se 
forslag 6 på side 52.]

Prestedømsbærere har ansvar for å leve eksemplarisk 
og bruke prestedømmet til å velsigne andre.

Hvor skjønt det er å tenke på at menn som er verdige, kan motta 
prestedømmet, og ved den myndighet som er gitt dem, utføre så 
mange ting som er til velsignelse for Faderens andre barn.16
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Man kan ikke gå ut i verden til noen annen kirke og finne … 
menn som innehar guddommelig myndighet. Glem ikke dette. Dere 
tilhører en utsøkt gruppe menn … som har fått lagt hender på sitt 
hode og mottatt guddommelig myndighet, og derfor er dere part-
nere med himmelens og jordens Mester. Jeg mener ikke at dere ikke 
kan le, smile og nyte livet, men jeg mener at alle skulle føle dypt i 
sin sjel at «jeg er min brors vokter. Jeg har fått myndighet fra Jesus 
Kristus – jeg bærer Det hellige prestedømme.» Hvis vi gjør dette, tar 
vi ikke lett på hellige ting slik noen tidligere har gjort.17

Det faktum at de bærer prestedømmet, vil bli til fordømmelse for 
mange på grunn av måten de har behandlet det på, fordi de har sett 
på det som noe helt ordinært.18

Noen tror at fordi de har prestedømmet, gir dette dem rett til å 
oppføre seg på en spesiell måte i sitt hjem. Jeg kan love at dere 
menn som bærer prestedømmet, aldri vil komme inn i det celestiale 
rike medmindre dere hedrer deres hustru og barn og underviser 
dem og gir dem de velsignelser som dere ønsker for dere selv.19

Vår himmelske Faders myndighet finnes på jorden til velsignelse 
for menneskene, ikke for å gjøre dem som mottar denne myndig-
het; arrogante, men for å gjøre dem ydmyke ikke for at de som har 
fått spesielle privilegier, skal føle at de er bedre enn andre, men 
for å gjøre oss ydmyke i vår sjel, så vi har en bønn i hjertet og er 
omtenksomme overfor alle mennesker i alt vi gjør, og dermed ved 
vår rettskafne livsførsel er et eksempel på det som vår himmelske 
Fader ønsker at vi skal forkynne.20

Å være medlem av Kirken og bære prestedømmet vil ikke hjelpe 
oss det minste dersom vi ikke er verdige. Herren har sagt at enhver 
velsignelse vi ønsker oss, er betinget av lydighet til hans bud. Vi 
kan narre våre naboer, og vi kan kanskje narre oss selv med den 
tanke at vi klarer oss bra, men medmindre vi holder vår himmelske 
Faders bud, medmindre vi verdig bærer dette hellige prestedømme 
som er så dyrebart, vil vi ikke finne vår plass i det celestiale rike.21

Dere brødre … har fått overdratt en hellig mulighet, en hellig 
tillit. Dere har mottatt Det hellige prestedømmes velsignelser. Gud-
dommelig myndighet har blitt overdratt til dere, og med denne 
myndighet følger ansvaret for å heve deres røst og leve slik at 
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menneskene i verden kan se forskjell på Jesu Kristi evangelium og 
andre organisasjoner i verden.22

Hvor dere enn kommer, skulle dere huske at dere represente-
rer ham som er vår tilværelses opphavsmann. Det prestedømme 
dere bærer, er ikke Joseph Smiths, Brigham Youngs eller noen 
annen manns som har blitt kalt til en lederstilling i Kirken, hverken 
hjemme eller ute. Det prestedømme dere bærer, er Guds kraft, over-
dratt til dere fra det høye. Hellige personer måtte sendes til jorden 
… for å gjengi denne strålende velsignelse som hadde vært borte 
fra jorden i hundrevis av år. Vi burde virkelig være takknemlige for 
våre velsignelser.23

Jeg ber om at Herren må velsigne oss alle, at vi må være verdige 
til å bære det prestedømme han har tilbudt og overdratt til oss, så 
at uansett hvor vi kommer, vil folk kunne si: «Den mannen er en 
Herrens tjener.» 24 [Se forslag 7 på side 52.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Tenk på de erfaringene president Smith beskriver på side 43–45. 
Hva kan vi gjøre for å hjelpe unge menn å forberede seg til 
å bli ordinert til prestedømsembeder? Hva kan vi gjøre for å 
hjelpe unge kvinner å forstå viktigheten av prestedømskraft i 
deres liv? Hvorfor er det viktig for menn og kvinner å lære om 
prestedømmet?

 2. Hvorfor var det «nødvendig for Frelseren … å gjengi guddom-
melig myndighet» (side 45) under sitt jordiske virke, i tillegg til 
å forkynne evangeliet?

 3. Les siste avsnitt side 46, side 47 og første avsnitt på side 48. 
Hvorfor tror du Herren gjør sin myndighet tilgjengelig for alle 
verdige menn frremfor å begrense den til noen få menn med 
formell utdannelse?

 4. President Smith talte om den «utvikling som har skjedd i menns 
og kvinners liv» på grunn av prestedømmet (side 48). Hva 
betyr denne uttalelsen for deg? Hva kan du gjøre for å øke 
prestedømmets kraft og innflytelse i ditt liv?



k a P I t t e l  5

52

 5. Mens du gjennomgår den delen som begynner på side 48, tenk 
på hvordan du ville ha svart om noen stilte deg det spørsmålet 
som ble stilt president Smith: «Hvorfor trenger vi deres kirke 
mer enn vi trenger en annen?»

 6. Studer den første delen som begynner på side 49. Hvilke «uvur-
derlige velsignelser» har du fått på grunn av prestedømmet?

 7. Mens du studerer siste del av læresetninger (side 49–51), skulle 
du merke deg hvilket ansvar president Smith sier følger med 
prestedømmet. Hva kan medlemmer av prestedømsquorumer 
gjøre for å støtte hverandre i sine ansvarsoppgaver? Hvordan 
kan kvinner hjelpe prestedømsbærere å trofast utføre disse 
ansvarsoppgavene? Hva kan prestedømsbærere gjøre for å 
støtte kvinner i deres guddommelige roller?

Aktuelle skriftsteder: Johannes 15:16; Alma 13:1–3, 6–10; Lære og 
pakter 84:19–22; Joseph Smith–Historie 1:68–72; 5. trosartikkel

Hjelp til undervisningen: «Bær alltid vitnesbyrd når Ånden tilskynder 
deg til å gjøre det, ikke bare ved avslutningen av hver leksjon. Gi 
klassemedlemmene anledninger til å bære sitt vitnesbyrd» (Under-
visning, intet større kall, 45).

Noter
 1. I Conference Report, okt. 1948, 180–81.
 2. I Conference Report, okt. 1948, 186.
 3. I Conference Report, okt. 1948, 190.
 4. «The Church with Divine Authority», 

Deseret News, 28. sept. 1946, Church 
section, 6.

 5. «The Church with Divine Authority», 6.
 6. I Conference Report, april 1904, 64.
 7. I Conference Report, april 1934, 28–29.
 8. I Conference Report, april 1927, 83.
 9. I Conference Report, april 1934, 28–29.
 10. I Conference Report, april 1917, 37–38.
 11. I Conference Report, okt. 1926, 106.
 12. I Conference Report, april 1934, 30.

 13. «Message to Sunday School Teachers», 
Instructor, nov. 1946, 501.

 14. I Conference Report, april 1925, 65.
 15. I Conference Report, april 1949, 191–92.
 16. I Conference Report, okt. 1950, 6.
 17. Konferanse for syttier og stavsmisjo-

nærer, 4. okt. 1941, 7.
 18. I Conference Report, april 1948, 184.
 19. I Conference Report, april 1948, 184.
 20. I Conference Report, okt. 1928, 94.
 21. I Conference Report, april 1943, 91–92.
 22. I Conference Report, okt. 1933, 25.
 23. I Conference Report, okt. 1945, 118.
 24. I Conference Report, okt. 1950, 182.
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Opphold dem som 
Herren oppholder

Våre ledere er utvalgt av Herren, og han forventer 
av oss at vi oppholder dem i ord og gjerning.

Fra George Albert Smiths liv

George Albert Smith ble oppholdt som Kirkens president på 
generalkonferansen i oktober 1945. Nær slutten av konferansen 
uttrykte president Smith takknemlighet for de helliges oppholdelse: 
«Jeg takker for den tillit dere har vist meg, mine brødre og søstre, 
i håp om at jeg vil lykkes, og med det løfte som noen av dere har 
avgitt, om at dere vil hjelpe meg å lykkes fordi jeg bare er et men-
neske, et av de ringeste blant dere. Men jeg har blitt kalt til denne 
tjeneste – og jeg ville ikke ha vært her om jeg ikke visste at jeg var 
blitt kalt – ved myndighet fra vår himmelske Fader.»

Så tilføyde han følgende anmodning: «Jeg vil trenge hjelp fra hver 
eneste mann og hver eneste kvinne og hvert eneste barn, ikke for 
min egen skyld, men for deres skyld og for menneskenes barns skyld 
hvor enn de måtte være. Det er ikke mitt ansvar, det er deres ansvar.» 1

Slik læresetningene i dette kapitlet viser, forsto George Albert Smith 
hvilke tunge byrder som var pålagt Det første presidentskap, selv før 
han ble Kirkens president. Han lærte de hellige at deres lojalitet og 
trofasthet kan bidra til å lette disse byrdene, og han var et eksempel 
på dette prinsippet i sin tjeneste i De tolv apostlers quorum.

I 1946, mens han ledet et møte under generalkonferansen, inn-
ledet president Smith oppholdelsen av Kirkens funksjonærer med 
å forklare at dette er noe mer enn en passiv handling: «Vi har nå et 
punkt på dagsordenen som er vanlig på disse konferansene, nemlig 
fremleggelsen av Kirkens autoriteter for Kirken for at dens med-
lemmer kan vise ved sin stemme at de oppholder dem. Jeg håper 
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«Jeg [er bare] et menneske, et av de ringeste blant dere, men jeg har blitt 
kalt til denne tjeneste … ved myndighet fra vår himmelske Fader.»
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dere alle forstår at dette er et hellig privilegium… Det vil ikke være 
bare et symbol, men et tegn på at dere, med Herrens hjelp, vil bære 
deres del av arbeidet.» 2 [Se forslag 1 på side 61.]

George Albert Smiths læresetninger

De som presiderer over Kirken, er forberedt, 
utvalgt og inspirert av Herren.

Denne store Kirken har blitt presidert over av menn som har vært 
spesielt forberedt, spesielt undervist, spesielt utrustet for den store 
ære som er overdratt til hver av dem idet han har inntatt sin plass. 
Vår himmelske Fader har i sin visdom omgitt disse lederne i Israel 
med andre som har tro i likhet med dem selv, og som ikke bøyer 
seg for noen på grunn av hans personlighet eller individualitet som 
Kirkens president, men som anerkjenner ham som vår himmelske 
Faders talerør og oppholder ham, støtter ham, ber for ham og elsker 
ham, slik at de også kan motta vår himmelske Faders velsignelser.

Det finnes ingen annen organisasjon som denne i verden. Det fin-
nes intet annet folk [som blir] ledet slik dette folk blir ledet. Det sies 
med rette at de som presiderer, bare er mennesker. Det er gjennom 
dem at vår himmelske Fader vil utføre sitt verk. Det er gjennom dem 
at evangeliet må bli forkynt… Den mann som presiderer over oss 
i dag, presiderer ikke på grunn av sine egne medfødte evner. Han 
presiderer ikke fordi han er sønn av en eller annen med stor innfly-
telse, han innehar den stillingen han har fordi vår himmelske Fader 
kjenner hans sjels integritet. Fordi han kjente til den besluttsomhet 
han ville ha til å bringe dette budskap ut til alle jordens nasjoner, 
forberedte han ham til det høye kall som er overdratt til ham. Han 
presiderer som en representant for vår himmelske Fader.3

Jeg har i dag tenkt på de ydmyke, men store menn som har ledet 
denne Kirken siden den ble organisert… Jeg har kjent mange av 
Kirkens presidenter godt, og jeg er overbevist om at de alle har vært 
Guds menn. Det er utenkelig at vår himmelske Fader ville ha valgt 
noen annen type menn til å presidere over sin kirke.4

Hva skjedde da [ Joseph Smith] døde? … [De hellige] holdt ingen 
rådsforsamling for å velge en formann og en ny leder. Lederen var 
allerede utvalgt av Herren. Han var seniormedlemmet i De tolv 
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apostlers quorum, Brigham Young… Kirken som organisasjon opp-
holdt ham som president på alle sine møter. Da han døde, sa ikke 
hans rådgivere at de skulle være president. De tolvs quorum presi-
derte en lang periode, og så ble deres seniormedlem oppholdt som 
Kirkens president. Det hersket fullkommen orden …

Jeg har undersøkt noen av disse tingene slik at det ikke skal 
være noen tvil. Joseph Smith valgte ikke seg selv som Kirkens pre-
sident. Heller ikke gjorde noen av dem som etterfulgte ham det. 
… Utnevnelsen kommer fra vår himmelske Fader gjennom hans 
inspirasjon, og disse menn mottar all den kraft som følger med 
denne utnevnelsen.5

Hvor takknemlige vi skulle være for at vi vet at dette verk ikke 
er menneskers verk, men Herrens verk, at denne kirke som bærer 
Jesu Kristi navn, blir ledet av ham, og han vil aldri tillate noen mann 
eller gruppe menn å ødelegge den. Han vil ikke tillate de menn som 
presiderer over denne kirken, å lede folket ut i villfarelse, men han 
vil oppholde dem med sin allmektige kraft. Han vil foredle dem i 
gode og store menns og kvinners øyne. Han vil velsigne deres tje-
nestegjerning, og den vil være fremgangsrik. De som motarbeider 
og finner feil, vil ikke finne glede i sin motstand. De som kritiserer 
og søker å rive ned Kirkens lederes innflytelse, vil måtte ta konse-
kvensene av sine ugjerninger.6

Vi må føle takknemlighet i vårt hjerte for at vi blir ledet av hellige 
menn som er inspirert av vår himmelske Fader til å undervise oss 
dag for dag.7 [Se forslag 2 på side 61.]

Gjennom sine tjenere lærer Herren oss 
veien til lykke og sikkerhet.

Helt siden fader Adams tid og til i dag har Herren formant sitt folk 
gjennom sine tjenere. Han har inspirert dem til et bedre liv når de 
har lyttet til ham, og fra tid til annen, når det har vært nødvendig for 
hans barn, har han sendt hellige menn til verden for å lære dem den 
livsførsel som fører til lykke, og han har inspirert dem til å undervise 
i de strålende sannheter som foredler og beriker menneskene.8

Jeg kjenner ikke til noe av stor viktighet som har hendt i verden, 
som Herren ikke på forhånd har informert sitt folk om gjennom 
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sine profeter, slik at de ikke har vært uvitende om utviklingen, men 
har kunnet planlegge sitt liv, om de så ønsket, til sitt eget beste …

Noahs tilfelle er et godt eksempel. Han ble befalt av Herren å 
bygge en ark som kunne redde de rettferdige fra flommen som 
skulle komme. Noah bygget arken og forkynte omvendelse til sin 
generasjon i en periode på 120 år, og hadde derfor til fulle advart 
dem. Folket var imidlertid så ugudelig at de ikke brydde seg om 
advarselen. De hadde sin handlefrihet, og de valgte ugudelighet 
fremfor rettferdighet. Regnet skyldte ned, og flommen kom, og bare 
Noah og hans familie på åtte sjeler ble reddet. Alle var blitt grundig 
advart, men på grunn av sin egensindighet og uvilje mot å omvende 
seg, druknet de. [Se Moses 8:13–30.] 9

Herren ønsker at vi skal være lykkelige. Det var derfor han ga oss 
Jesu Kristi evangelium. Det var derfor han overdro prestedømmet 
til oss. Han vil at vi skal ha glede. Det var derfor han organiserte 
denne kirken og fastsatte de forskjellige embeder i den, og alt dette 
er i orden… Hvis dere vil følge Herrens ledere og dem som Herren 
oppholder, vil dere ikke falle ut i mørke, miste lyset, overtre Guds 
lover og gi avkall på deres privilegier som han så gjerne vil at vi 
alle skal nyte godt av.10

Det finnes bare én vei som er trygg for meg i vår tid, og det er å 
følge dem som Herren har utnevnt til å lede. Jeg kan ha mine egne 
tanker og meninger, jeg kan gjøre meg opp min egen oppfatning om 
ting, men jeg vet at når min vurdering er i strid med læresetningene 
til dem som Herren har gitt oss til å vise vei, vil jeg endre min kurs. 
Hvis jeg ønsker frelse, vil jeg følge de ledere vår himmelske Fader 
har gitt oss, så lenge han oppholder dem.11 [Se forslag 3 på side 61.]

De som er ydmyke og trofaste, oppholder 
og forsvarer Herrens tjenere.

Jeg har kjent tusener av denne store kirkes vanlige medlemmer, 
menn og kvinner fra mange land som i ydmykhet og trofasthet har 
tatt imot evangeliet for å slutte seg til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige… [De] har bedt for og oppholdt sine ledere… og i løpet av 
min tid i Kirken har jeg ennå ikke møtt en eneste person som har 
holdt Herrens bud og som har hevet sin røst mot dem som var kalt til 
å presidere over denne Kirken. Det er virkelig verdt å merke seg …
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For meg er et av de største vitnesbyrd om dette verks guddom-
melighet at så mange … som har muligheten på stavskonferansen 
… til å uttrykke sin mening ved enten å stemme for å oppholde 
eller nekte å oppholde dem som presiderer over dem (idet de alle 
utøver sin handlefrihet), fortsetter å oppholde sine ledere. Herrens 
ånd tilskynder utvilsomt de trofaste, ydmyke menneskene til å opp-
holde hans utvalgte tjenere.12

Da Moses ledet Israel ut av Egypt gjennom ødemarken og inn 
i det lovede land, angrep Amalek Israel i Refidim. Moses befalte 
Josva å velge seg ut stridsdyktige menn til å beskytte Israel. Moses, 
Aron og Hur gikk opp på en høyde med utsikt over slagmarken. Så 
lenge Moses holdt Guds stav over hodet, gikk det Israel vel, men 
når han slapp hendene ned fordi han ikke orket mer, fikk Amalek 
overhånd. De fant en sten han kunne sitte på, og Aron og Hur holdt 
oppe hendene hans slik at Guds velsignelser kunne strømme til 
Israel og deres krigere få overtaket, og de vant slaget. Guds kraft var 
over Moses og ble hos ham til han hadde fullført sin oppgave. [Se 
2 Mosebok 17:8–13.] Så lenge han hadde folkets støtte, ble også de 
velsignet, og slik har det vært med hver eneste av Herrens tjenere 
som har presidert over Israel …

… Så lenge som [presidenten] presiderer over denne kirke, spiller 
det ingen rolle hvor mange år det blir, for vår himmelske Fader vil 
gi ham styrke, kraft, visdom, dømmekraft og inspirasjon til å tale 
til Israel i henhold til deres behov. Når vi følger hans ledelse, må vi 
være som Aron og Hur i gammel tid. Vi må holde oppe hendene 
hans, slik at Herren gjennom ham vil la himmelens velsignelser 
komme ned over oss og dette folk.13

Jeg vet at disse menn [generalautoritetene] er Herrens tjenere, 
og jeg vet at de ønsker å velsigne alle mennesker. Jeg håper ingen 
av dere … unnlater å oppholde dem, ikke bare med deres tro og 
bønner, men dersom de blir fremstilt på en uriktig måte og deres 
holdning blir uriktig fremstilt, at dere må være villige til og ivrige 
etter å forsvare dem, om nødvendig, for det kommer en tid da de 
vil trenge deres forsvar. Djevelen har ikke glemt dem, og for meg er 
ett av bevisene på disse menns guddommelige kall at onde menn 
taler ondt om dem og gode menn og kvinner taler vel om dem.14 
[Se forslag 4 på side 62.]
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Når vi kritiserer våre ledere eller ikke bryr oss om 
deres råd, lar vi djevelen lede oss på villspor.

Det finnes dem blant oss … som er forblindet av menneskenes 
filosofier og dumheter. Det finnes dem som forkaster råd og veiled-
ning fra den mann Gud har satt til å lede denne Kirken …

Personer som ikke er særlig opplyste, kommer plutselig med en 
lys idé og foreslår at «sånn skal det gjøres» eller «slik skal det gjøres», 
og selv om det er i strid med Herrens råd, lar noen seg overtale til å 
prøve det. Herren har gitt sikre råd og utnevnt denne kirkes presi-
dent til å tolke disse rådene. Hvis vi ignorerer hans råd som Kirkens 
president, vil vi kunne oppdage at vi har begått en alvorlig feil.15

Kirkens presidentskap … er vår himmelske Faders representan-
ter, ikke bare for dette folk, men de representerer ham for alle 
jordens innbyggere. Vi gjør lurt i å prise og hedre disse menn som 
han har satt til å lede oss. De er menn med menneskelige svakheter, 

«vi … må være som aron og Hur i gammel tid. 
vi må holde oppe [profetens hender].»
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de vil gjøre feil, men dersom vi er like overbærende med de feil de 
gjør som vi er med våre egne feil og mangler, vil vi se deres dyder 
slik vi ser våre egne.

Jeg står og ber dere innstendig, mine brødre og søstre, om ikke 
å slippe kritiske eller uvennlige ord ut av deres munn om dem som 
Herren har kalt til å lede oss. Vær ikke blant dem som snakker ned-
settende om dem eller prøver å svekke deres innflytelse blant men-
neskenes barn. Hvis dere gjør det, kan jeg si til dere at dere vil bli 
overlatt til djevelens makt. Dere vil bli påvirket av ham til å trekke 
dere så langt bort fra sannhetens vei som mulig, og hvis dere ikke 
omvender dere, vil det kanskje være for sent når dere oppdager at 
dere har mistet «den kostelige perle». På grunn av deres selviskhet 
og blindhet, vil dere ha blitt ledet bort, og deres nærmeste … vil 
sørge på den andre siden av sløret på grunn av deres svakhet og 
dårskap.16 [Se forslag 5 på side 62.]

Djevelen sover ikke. Han narrer mange og leder dem til synd… 
Det finnes noen som forkynner falsk lære, og noen som ønsker å 
overtale menn og kvinner til å bryte vår himmelske Faders bud… 
Hvis bare de medlemmer av Kirken som finner feil ved dens ledere 
og kritiserer dem som gir sitt liv for å velsigne og hjelpe oss, bare 
ville stoppe opp lenge nok til å stille følgende spørsmål i bønn: 
«Hvilke av disse lærere er det trygt å følge?», ville de ikke hatt noen 
vanskelighet med å finne den rette kurs, og ville ha oppholdt dem 
som Herren oppholder.17

Når vi oppholder våre ledere, forplikter vi oss til 
å følge deres råd og foredle våre egne kall.

Det må være en kilde til styrke for denne kirkes president å se 
inn i øynene til tusenvis av ærlige menn og kvinner, og se dem 
løfte sin hånd i pakt med vår himmelske Fader og oppholde ham 
i det embede han har blitt kalt til som president for denne store 
Kirken. Den forpliktelse vi inngår når vi løfter våre hender under 
slike omstendigheter, er meget hellig. Det betyr ikke at vi i stillhet 
vil gå vår egen vei mens vi er villige til å la Herrens profet lede dette 
verk. Hvis jeg forstår den forpliktelse jeg inngikk da jeg løftet min 
hånd, betyr det at vi vil stille oss bak ham, vi vil be for ham, vi vil 
forsvare hans gode navn, og vi vil strebe etter å gjennomføre hans 
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instruksjoner slik Herren vil lede ham til å instruere oss, mens han 
befinner seg i denne stilling.18

Når jeg tenker på de byrder som bæres av denne kirkes president 
og hans rådgivere, og forstår hvilke ansvarsoppgaver som er lagt 
på deres skuldre, ønsker jeg av hele mitt hjerte å hjelpe dem, så jeg 
ikke må være en klamp om foten for dem, men i den stilling jeg er 
kalt til, i likhet med dere, mine brødre og søstre, måtte vi alle innta 
vår plass og bære vår del av byrden og foredle vårt kall til Guds 
heder og ære.19 [Se forslag 4 på side 62.]

Gud gi at vi som har blitt så rikt velsignet, må holde hendene 
oppe til den Herrens tjener som presiderer over oss, at vi må hjelpe 
ham ikke bare ved vår tro og våre bønner, men ved kjærlig omtanke 
når anledningen byr seg, at vi må marsjere under den fane han skal 
heise, idet Gud fortsetter å oppholde ham som Kirkens president, 
som Herrens profet i disse siste dager.20

La oss oppholde disse menn som Gud har oppreist til å presidere 
over oss. La oss velsigne dem, ikke bare med våre lepper, men ved 
å gjøre alt vi kan for å lette denne byrde som hviler så tungt på 
deres skuldre… Be for dem, velsign dem og hjelp dem.21

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Les siste avsnitt av «Fra George Albert Smiths liv» (side 53–55). 
Hva er «[din] del av arbeidet»? Mens du studerer dette kapitlet, 
skulle du overveie hvordan du kan vise ved ord og handlinger 
at du oppholder Kirkens ledere.

 2. Gjennomgå første del av læresetninger (side 55–56), spesi-
elt andre og fjerde avsnitt. Hvordan er Herrens måte å velge 
ledere på forskjellig fra verdens måte? Hvilke erfaringer har 
styrket din tro på at våre ledere er utvalgt av Herren?

 3. Studer den delen som begynner på side 56, og les Lære og 
pakter 21:4–7. Hvilke konkrete råd har Herren gitt gjen-
nom Kirkens nåværende president? Gjennom din stavs- eller 
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vi oppholder våre ledere når vi «bærer vår del av byrden 
og foredler vårt kall til guds heder og ære».

distriktspresident? Gjennom din biskop eller grenspresident? 
Hvilke velsignelser har du mottatt når du har fulgt disse rådene?

 4. Gjennomgå den delen som begynner på side 57, og les siste 
avsnitt på side 60 og første hele avsnitt på side 61. Hva inne-
bærer det å oppholde Kirkens ledere? Hvordan blir vår familie 
og vårt hjem styrket ved at vi oppholder Kirkens ledere?

 5. Les det første hele avsnittet på side 60. Hvorfor er det farlig 
å kritisere Kirkens ledere? Hvordan skulle vi reagere dersom 
noen påpeker en feil ved en av våre lokale ledere?

Aktuelle skriftsteder: Amos 3:7; Efeserne 4:11–14; Hebreerne 5:4; 
Lære og pakter 84:109–10; 107:22; 112:20

Hjelp til undervisningen: En måte å oppmuntre til iherdig læring på, 
er å lytte oppmerksomt når noen stiller et spørsmål eller kommer 
med en kommentar. «Å lytte er et uttrykk for kjærlighet og krever 
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ofte at man ofrer. Hvis vi virkelig lytter til andre, gir vi ofte avkall 
på det vi selv ønsker å si, så de kan uttrykke seg» (Undervisning, 
intet større kall, 66).

Noter
 1. I Conference Report, okt. 1945, 174–75.
 2. I Conference Report, okt. 1946, 153–54.
 3. I Conference Report, april 1927, 86–87.
 4. I Conference Report, april 1931, 31.
 5. «The Church with Divine Authority», 

Deseret News, 28. sept. 1946, Church 
section, 6, 9.

 6. I Conference Report, april 1934, 29.
 7. I Conference Report, okt. 1917, 45.
 8. I Conference Report, okt. 1917, 40.
 9. I Conference Report, april 1945, 136.
 10. I Conference Report, april 1949, 192.

 11. I Conference Report, april 1937, 33.
 12. I Conference Report, april 1931, 32.
 13. I Conference Report, april 1942, 14.
 14. I Conference Report, okt. 1933, 29.
 15. I Conference Report, okt. 1936, 75.
 16. I Conference Report, april 1937, 34.
 17. I Conference Report, april 1937, 33.
 18. I Conference Report, juni 1919, 40.
 19. I Conference Report, okt. 1929, 24.
 20. I Conference Report, april 1930, 68–69.
 21. I Conference Report, okt. 1930, 69.
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«Jeg er takknemlig for at det har blitt åpenbart for oss og tydeliggjort i disse 
siste dager at dette liv ikke er slutten, at det bare er en del av evigheten.»
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K A P I T T E L  7

Den udødelige sjel

Vårt liv er evig, og kunnskap om dette hjelper oss å 
ta riktige valg og trøster oss når vi opplever sorg.

Fra George Albert Smiths liv

George Albert Smith var velsignet med en solid forståelse av livets 
hensikt, og dette gjorde ham i stand til å oppmuntre andre i møte 
med motgang. Han minnet ofte de hellige om at «vi lever et evig 
liv» – at evigheten ikke begynner etter dette liv, men at jordelivet er 
en avgjørende del av evigheten. «Jeg har noen ganger sagt til mine 
venner når de tilsynelatende har stått ved et veiskille, usikre på 
hvilken vei de ville ta: ”Dette er starten på deres evige lykke eller 
evige skuffelse.”» 1

President Smith vitnet om disse sannhetene i begravelsen til 
Hyrum G. Smith, Kirkens patriark, som hadde gått bort i relativt 
ung alder, og etterlatt seg sin hustru og åtte barn:

«Jeg har siden jeg ble bedt om å tale i denne begravelsen, følt at jeg 
kanskje ikke ville være i stand til det. Jeg har blitt beveget, og jeg har 
vært ute av stand til å kontrollere mine følelser, men siden jeg kom 
inn i denne bygningen, har en skjønn og god fred fylt min sjel …

Istedenfor å sørge, føler jeg for å takke vår himmelske Fader for 
hans elskede Sønns evangelium som igjen har blitt åpenbart i vår 
tid… Å vite at livet er evig er en vidunderlig velsignelse – å vite at 
de velsignelser denne gode mannen har levd for, vil bli hans i all 
evighet. Hans jordeliv er slutt, men dette er bare en del av det evige 
liv. Han har lagt en dyp og solid grunnvoll som han har bygget på, 
og som han vil fortsette å bygge på i all evighet. Den glede han har 
opplevd her på jorden, vil bli forøket …

Når jeg tenker på de erfaringer verdens innbyggere opplever 
ved anledninger som denne, undres jeg over hvor mye vi har blitt 
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velsignet. Jeg tviler ikke mer på det evige liv og sjelens udødelighet 
enn på at solen skinner midt på dagen… Det er trist å skilles fra 
våre kjære, selv om det er midlertidig. Vi sender dem på misjon, 
eller de reiser til andre deler av verden for å bosette seg der, og vi 
savner dem. Når noe slikt som dette skjer, synes det som om de er 
lenger borte, men de er faktisk ikke det, om vi bare forsto det… 
Istedenfor å overbringe min kondolanse slik man ofte gjør til de 
etterlatte, føler jeg i dag heller for å glede meg over at jeg vet at 
dette ikke er slutten …

… Så i dag, her jeg står i deres nærhet, og tårene kanskje skulle 
ha strømmet, er min sjel fylt av trøst og tilfredshet. Jeg ber om at 
denne trøst må bli alle de etterlatte til del.» 2 [Se forslag 1 på side 73.]

George Albert Smiths læresetninger

Vi levde som ånder før vi kom til jorden, 
og vår ånd vil leve videre når vi dør.

Vår forståelse av dette liv er at det er evig liv – at vi lever like mye 
i evigheten i dag som vi noensinne vil leve i evigheten. Vi tror at vi 
levde før vi kom hit. Det som er intelligens, det som er ånd, ikke har 
sin begynnelse i dette liv. Vi tror at vi mottok et åndelig tabernakel 
før vi kom til denne verden. Dette åndelegeme ble sendt til denne 
verden, og her fikk det et fysisk tabernakel, det legeme som vi ser. 
Den fysiske delen vi ser, er av jorden, jordisk [se 1 Korinterbrev 
15:47], men den delen som forlater legemet når vårt liv ebber ut, 
er den åndelige del, som aldri dør. Det fysiske tabernakel ligger i 
graven – det er en del av jorden, og det går tilbake til moder jord 
– men den intelligens som Gud har satt i det, den som har evnen 
til å resonnere og tenke, den som har evnen til å synge og snakke, 
kjenner ingen død. Den går ganske enkelt fra denne delen av det 
evige liv og venter der på det fysiske tabernakels renselse, helt til 
den igjen skal gjenforenes med dette tabernakel, som vil være her-
liggjort, akkurat slik den oppstandne Herres legeme var herliggjort, 
om vi bare har levd verdig til det.3

Som dikteren uttrykker det: «Livet er reelt, min venn,» og «graven 
dets mål er nok ei». [Henry Wadsworth Longfellow: «A Psalm of 
Life».] Den ånd som bor i tabernaklet, er udødelig. Den lever på 



k a P I t t e l  7

67

den andre siden av graven. Kroppen brytes ned og vender tilbake 
til jorden, men ånden lever videre.4

Jeg er takknemlig for at det har blitt åpenbart for oss og tydelig-
gjort i disse siste dager at dette liv ikke er slutten, at det bare er en del 
av evigheten, og at hvis vi benytter oss av våre privilegier her, er dette 
bare et springbrett til noe større og bedre.5 [Se forslag 2 på side 74.]

Hensikten med vårt liv her på jorden er å forberede 
oss til å leve hos vår himmelske Fader.

Noen tror at det er slutt når vi forlater denne eksistens. Det virker 
ufattelig for meg, når vi ser på naturens underverker, når vi gransker 
menneskets organisme, denne fullkomne kropp, hjertets slag, den 
vekst og utvikling som skjer fra barndom til manndom, og så det 
gradvise forfall frem mot dette livets slutt – at noen av vår Faders 
barn kan tro at mennesker blir født inn i verden bare for å vokse til 
menn og kvinner, gå over til alderdom og så dø, uten at det er en 
eller annen hensikt med at de har levd her.6

Dette liv er ikke gitt oss som et tidsfordriv. Det var en alvorlig 
hensikt med vår skapelse, med det liv som Gud har gitt oss. La oss 
studere hva denne hensikt er, så vi kan gå videre og oppnå evig liv.7

Siste-dagers-hellige er ikke det minste i tvil om hensikten med vårt 
jordeliv. Vi er her for å forberede oss og utvikle oss og kvalifisere 
oss så vi kan være verdige til bo i vår himmelske Faders nærhet.8

Vi tror at vi er her fordi vi holdt vår første prøvestand og gjorde 
oss fortjent til det privilegium det er å få komme til denne jord. Vi 
tror at vår eksistens er en belønning for vår trofasthet før vi kom 
hit, og at vi her på jorden nyter fruktene av våre anstrengelser i 
åndeverdenen. Vi tror også at vi i dag sår frøene til en avling vi vil 
høste når vi går videre. Evig liv for oss er summen av foruttilværel-
sen, denne tilværelsen og livets fortsettelse i udødelighet, hvilket 
for oss innebærer evnen til uendelig fremgang og forøkelse. Med 
denne følelse og forvissning tror vi at «som mennesket nå er, var 
Gud en gang, og som Gud nå er, kan mennesket bli». [Se Lorenzo 
Snow: «The Grand Destiny of Man», Deseret Evening News, 20. juli 
1901, 22.] Ettersom vi er skapt i Guds bilde, tror vi ikke det er upas-
sende eller urettferdig av oss å håpe at vi skal få del i Guddommens 
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egenskaper, og hvis vi er trofaste, bli Gud lik, for etter hvert som 
vi mottar og adlyder vår Faders naturlover som styrer dette liv, blir 
vi mer lik ham. Og hvis vi benytter oss av de muligheter som gis 
innen vår rekkevidde, forbereder vi oss til større muligheter i dette 
liv og i det liv som skal komme …

Vi skulle i sannhet være et lykkelig folk når vi har den kunnskap vi 
har om at denne prøvestand ikke har til hensikt å forberede oss til å 
dø, men til å leve, at Faderen ønsker at vi må unngå ethvert feiltrinn 
og motta enhver sannhet, og at vi ved å anvende sannhet blir mer lik 
ham og blir verdige til å bo i hans nærhet.9

Brødre og søstre, dette er en alvorlig sak. Vi skulle se alvorlig på det. 
Vi skulle evaluere vårt eget liv og finne ut om vi er forberedt for dette 
store fremtidige liv, og om vi, dersom vi skulle bli kalt dit i morgen, er 
rede til å avlegge regnskap for våre jordiske gjerninger, om vi kan føle 
at vil ville få høre vår himmelske Faders etterlengtede anerkjennende 
ord: «Vel gjort, du gode og tro tjener!» 10 [Se forslag 3 på side 74.]

I dette liv skulle vi søke etter det som har evig verdi.

Vi kan i dette liv få endel ting som vil gi oss tilfredsstillelse, mid-
lertidig, men det som er evig, det som er verdifullt, er de evige ting vi 
strekker oss etter og forbereder oss til å motta, og som vi tilegner oss 
ved den innsats vi selv yter.11

Er det ikke bemerkelsesverdig at det som verden har strebet etter 
siden begynnelsen, rikdom, makt, alt det som gjør menneskene 
komfortable, finnes i overflod i dag – bedre og mer klær enn noen-
sinne, mer mat enn vi klarer å spise, mer velstand av alle slag enn 
verden noensinne har hatt. Våre hjem er mer komfortable. Livets 
bekvemmeligheter har økt i imponerende grad siden evangeliet 
kom til jorden, og i dag har vi alt vi har slitt for å få. Utdannelses-
mulighetene er på sitt høyeste nivå. Menneskene har mer kunnskap 
enn noen gang før om det som hører denne jorden til. Alt folk har 
kjempet for helt siden tidens begynnelse og som regnes som mest 
ønskverdig, finnes på jorden i dag, og ikke desto mindre råder det 
usikkerhet og frykt for hva fremtiden vil bringe.

Hva er problemet vårt? Det er at vi har søkt materielle goder, vi 
har søkt menneskers heder, vi har søkt de ting som egoismen får 
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oss til å ønske. Vi har søkt å fremme oss selv og har prioritert oss 
selv fremfor Faderens andre barn.12

Vi må ikke la oss bli dysset i søvn, vi må ikke la oss narre av over-
floden av det gode i denne verden, for hva gagner det vel noen om 
han vinner hele verden, men mister sin egen sjel? [Se Markus 8:36.] La 
oss ikke glemme vår skapelses mål. La oss arbeide for vår sjels frelse.13

Noe av det sørgeligste som skjer i dette liv, er å se en mann eller 
kvinne lagt ned i moder jord når vi vet at vedkommende har nektet å 
motta de større velsignelser som Faderen har tilbudt ham eller henne, 
og har fortsatt å gripe etter den boble som siden har sprukket. Når 
jeg tenker på de mange millioner Guds barn i verden og vet hvor lite 
opptatt de er av det som virkelig betyr noe, blir jeg lei meg.14

Husk at det er den intelligens dere tilegner dere som er evig, den 
sannhet dere lærer her og anvender i deres liv, den kunnskap og 
erfaring dere oppnår og gjør nytte av – det er dette dere vil ta med 
dere når dere reiser hjem.15

De skatter vi vil finne når vi kommer til den andre siden, vil være 
de vi har samlet oss der ved å hjelpe Faderens andre sønner og døtre 
som vi har vært sammen med her. Han har gjort dette mulig for oss 
alle, og under vårt opphold her vil vi være lykkeligere når vi tjener 
våre medmennesker enn vi noensinne kan bli på noen annen måte.16

Det er ikke så viktig hvor mange verdier dere har, hvor mye dere 
eier og hvor mye av menneskenes heder dere oppnår, alt det som 
er så ettertraktet i verden. Det Gud har gitt dere som er verdt mer 
enn alt det andre, er muligheten til å oppnå evig liv i det celestiale 
rike og der få være sammen, i all evighet, med de sønner og døtre, 
ektemenn og hustruer dere har levd sammen med her på jorden.17 
[Se forslag 4 på side 74.]

På grunn av Jesus Kristus vil vi oppstå fra de døde.

Frelserens rettskafne liv er et fullkomment eksempel for alle, og 
hans oppstandelse var det første løfte til menneskene om at vi også 
skal komme frem fra graven.18

Da Jesus sto opp fra de døde, ble han oppstandelsens første-
grøde. Hans ånd, som ble avlet av Faderen (den intelligente delen 
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av hans sjel), tok igjen bolig i hans jordiske tabernakel som nå var 
renset, og han ble en herliggjort celestial person og inntok sin plass 
ved Faderens høyre hånd som medlem av Guddommen. Han hadde 
makt til å overvinne døden fordi han hadde fulgt alle Faderens lover 
som styrer den. Ved å overvinne døden vred han om nøkkelen slik 
at alle mennesker kunne gjenoppstå og alle kunne bli herliggjort 
ved å følge hans læresetninger, som er så enkle at alle kan rette seg 
etter dem hvis de ønsker det.19

Jesus Kristus var uten synd. På grunn av sin renhet, rettskaffen-
het og dyd, var han i stand til å låse opp fengselets dører og over-
vinne døden og graven, og bane vei … til den himmel vi forventer 
å komme til.20

Vi kan slå opp i Lære og pakter kapittel 88 og se hva Herren har 
sagt om vår oppstandelse, ikke bare Frelserens oppstandelse, men 
han forteller oss hva som kan skje med oss… I dette kapitlet får vi 
vite at våt legeme vil bli oppreist fra graven, ikke et annet legeme, 

«det … som er verdt mer enn alt det andre, er muligheten til å oppnå 
evig liv [sammen med] deres sønner og døtre, ektemenn og hustruer.»
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og at den ånd som er i besittelse av dette tabernakel nå, vil innta det 
samme tabernakel etter at det er renset og lutret og udødeliggjort. 
[Se L&p 88:14–17, 28–33.] 21

Mange mennesker i verden vet ikke hva oppstandelsen er. Lærer 
dere deres barn og deres omgangsfeller hva den innebærer? … 
[Frelserens] oppstandelse er lettfattelig for siste-dagers-hellige som 
forstår evangeliet, men det er så mange som ikke forstår hva det 
innebærer… Hensikten med Jesu Kristi evangelium er å forberede 
alle menn, kvinner og barn for den tid når alle som er døde, vil bli 
bragt frem fra sin grav, og når vår himmelske Fader vil opprette sitt 
rike på jorden og de rettferdige vil bo der og Jesus Kristus vil være 
vår konge og vår lovgiver.22 [Se forslag 5 på side 74.]

Vår kunnskap om sjelens udødelighet 
inspirerer, oppmuntrer og trøster oss.

Vi leser i Job: «Men det er menneskets ånd og Den Allmekti-
ges åndepust som gjør forstandig.» [ Job 32:8.] De som ikke har fått 
denne kunnskapen, vil ikke forstå betydningen av oppstandelsen fra 
de døde, og uten denne forståelsen finner jeg det lite sannsynlig at 
personer i fremskreden alder kan være særlig lykkelige når de ven-
ter på tiden da ånden skal forlate kroppen og gå til et ukjent sted.23

Hvor trist det ville vært om vi trodde at døden avsluttet vårt livs-
løp. Dersom vi ikke hadde noen mulighet til å utvikle oss videre når 
vårt livs arbeid på jorden var over, ville vi ha liten grunn til å leve 
slik vi skulle her. Kunnskapen om at alt det gode vi utretter her og 
all utvikling vi gjør, vil øke vår lykke i evigheten, og oppmuntrer 
oss til å gjøre vårt beste.24

Vi nærmer oss alle raskt den tid da vi vil bli kalt til den andre siden. 
Dersom vi ikke forsto at det er et liv etter dette, om vi ikke visste at det 
finnes noe mer enn den innflytelse vi har mottatt så langt, om det ikke 
var noe mer enn livets tomhet og ergrelser å leve for, tror jeg mange 
ville ha mistet motet i den kamp som følger med vår tilværelse her. 
Men vår himmelske Fader har i sin barmhjertighet skjenket oss de 
vidunderligste gaver som kan bli mennesker til del.25

Herren har velsignet oss med kunnskap om at han lever, at han 
har et fysisk legeme og at vi er skapt i hans bilde. Vi tror ikke at han 
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«Frelserens … oppstandelse var den første forsikring til 
menneskene om at vi også skal komme frem fra graven.»

er en slags essens eller at han er ubegripelig. Hvis dere har fått det 
samme vitnesbyrd som meg, og vet slik jeg vet at vår himmelske 
Fader har åpenbart seg til menneskenes barn, at han er en person-
lig Gud, at vi er skapt i hans bilde, at vår ånd ble avlet av ham, at 
han har gitt oss en mulighet til å leve på jorden for å motta et fysisk 
tabernakel og forberede oss til å kunne vende tilbake til hans nærhet 
og leve evig sammen med ham, hvis dere har mottatt en slik forviss-
ning, da har dere en grunnvoll som dere kan bygge deres tro på. Ta 
bort dette, kunnskapen om at Gud virkelig lever, vissheten om at 
Jesus Kristus var tilkjennegivelsen av Gud i kjødet, ta bort vissheten 
om at det vil finne sted en oppstandelse fra de døde i bokstavelig 
forstand, og dere vil befinne dere i den samme tilstand som Fade-
rens andre barn over hele verden, og jeg vil spørre dere: Hvilken 
forsikring har dere da igjen? Dette er de grunnleggende sannheter.26

Flere av mine kjære er ikke her. De befinner seg på den andre 
siden, og om ikke lenge vil også jeg, ifølge naturens gang, bli kalt 
til å gå videre. Jeg ser ikke frem til denne tid med angst og uro, men 
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med håp og forvissning om at forandringen, når den finner sted, vil 
medføre økt lykke og større fordeler som vi ikke kan få i jordelivet.27

Når vi forstår at døden bare er ett av trinnene som Guds barn vil 
ta i løpet av evigheten, og at den er et ledd i hans plan, blir døden 
fratatt sin brodd og vi står ansikt til ansikt med det evige livs reali-
tet. Mange familier har vært nødt til midlertidig å ta farvel med sine 
kjære. Hvis vi tillater det, kan slike hendelser få oss ut av balanse og 
gi oss dyp sorg. Men om våre åndelige øyne kunne bli åpnet og vi 
kunne se, er jeg sikker på at vi ville ha funnet trøst i det vi da ville 
ha sett. Herren har ikke forlatt oss uten håp. Tvert imot har han gitt 
oss enhver forvissning om evig lykke, om vi bare vil ta imot hans 
råd og veiledning mens vi er her i jordelivet.

Dette er ingen meningsløs drøm. Dette er realiteter. For dere som 
er medlem av Jesu Kristi Kirke, er dette en enkel, men sann historie. 
Vår himmelske Fader har satt hellige skrifter innen vår rekkevidde, 
som lærer oss at vi lever evig… Herren har gitt oss denne informa-
sjonen klart og tydelig, og jeg takker ham av hele mitt hjerte for 
den kunnskap han har gitt oss, så de som sørger, kan finne trøst, og 
så vi selv kan forstå hensikten med vår tilværelse her. Hvis de som 
har gått videre, kunne ha snakket til oss, ville de ha sagt: «Fremad, 
fremad mot det mål som vil gi oss evig lykke sammen.» Gjør det 
som Herren ønsker at dere skal gjøre, og dere vil ikke gå glipp av 
noe som er av verdi, dere vil tvert imot stadig legge dere opp skatter 
i himmelen, der møll og rust ikke tærer og tyver ikke bryter inn og 
stjeler. [Se Matteus 6:19–20.]

Jeg bærer mitt vitnesbyrd for dere om at jeg vet at vi lever evig, 
og at den midlertidige adskillelsen forårsaket av døden … bare er 
ett av trinnene på veien til evig fremgang som til slutt vil lede til 
lykke hvis vi er trofaste.28 [Se forslag 6 på side 74.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Mens du leser «Fra George Albert Smiths liv» (side 65–66), 
skulle du tenke på en situasjon da du har prøvd å trøste noen 
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etter at han eller hun har mistet en av sine kjære. Hva var det 
som ga president Smith trøst?

 2. President Smith sa at «dette [liv] bare er en del av evigheten» 
(side 64). Hva betyr dette for deg? Hvordan påvirker vår for-
ståelse av dette prinsippet de valg vi tar?

 3. Studer den delen som begynner på side 67. Hvordan skiller 
læresetningene i denne delen seg ut fra det resten av verden 
lærer om livets hensikt? Hvilke erfaringer har vi i løpet av jorde-
livet som kan hjelpe oss å «få del i Guddommens egenskaper»?

 4. Gjennomgå den delen som begynner på side 68, spesielt de 
fire siste avsnittene. Hvorfor er det å strebe etter verdslige ting 
som å «gripe etter [en] boble som siden har sprukket»?

 5. På side 70–71 viser president Smith til informasjon om opp-
standelsen i Lære og pakter 88. Hva lærer vers 14–17 og 28–33 
i dette kapitlet deg om oppstandelsen? Hvordan kan vi på en 
god måte undervise våre barn om oppstandelsen?

 6. Les den delen som begynner på side 71. Hvilke prøvelser i 
livet blir lettere å utholde når man har et vitnesbyrd om prin-
sippene som forklares i denne delen?

Aktuelle skriftsteder: 1 Korinterbrev 15:12–26, 35–42, 53–58; 
2 Nephi 9:6–13; Alma 12:24; 28:12; Lære og pakter 93:19–20, 29–34; 
130:18–19; Abraham 3:24–26

Hjelp til undervisningen: «Be klassens medlemmer velge en del de 
er interessert i, og lese den hver for seg. Del dem så i grupper på to 
eller tre som velger samme del, og be dem samtale om det de har 
lært» (fra side vii i denne boken).
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 3. «Mormon View of Life’s Mission», Deseret 
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 4. I Conference Report, april 1905, 62.
 5. I Conference Report, okt. 1923, 70–71.
 6. I Conference Report, april 1905, 59.

 7. I Conference Report, okt. 1906, 48.
 8. I Conference Report, okt. 1926, 102.
 9. «Mormon View of Life’s Mission», 2.
 10. I Conference Report, april 1905, 63.
 11. I Conference Report, okt. 1909, 78.
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Interiørbilde fra kirtland tempel, hvor oldtidsprofeten 
elijah viste seg for Joseph Smith og overdro til ham 

beseglingskraften og nøklene til arbeidet for de døde.
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Tempelvelsignelser for oss 
selv og våre forfedre

Hensikten med templer er å sørge  
for et sted hvor hellige ordinanser kan 
utføres for de levende og for de døde.

Fra George Albert Smiths liv

I 1905, da George Albert Smith var nyordinert apostel, reiste han 
sammen med president Joseph F. Smith og andre medlemmer av De 
tolvs quorum til en rekke steder som er av stor betydning i Kirkens 
historie. Et av stedene de besøkte var Kirtland, Ohio, hvor de tidlige 
hellige hadde bygget det første templet i denne evangelieutdeling. 
«Da vi nærmet oss byen,» fortalte eldste Smith, «var det første vi fikk 
se, det vakre templet i Kirtland… Det var der profeten Joseph Smith 
og [Oliver Cowdery] så Frelseren på forhøyningens brystvern. Det 
var der Moses ga dem nøklene til Israels innsamling, og Elias og 
Elijah kom i sitt kalls kraft og storhet og overdro de nøkler som var 
blitt gitt i deres varetekt da de virket på jorden.» 

Mens gruppen gikk rundt i templet, tenkte eldste Smith på de 
trofaste hellige som hadde bygget det. «Da vi tenkte på at bygnin-
gen var oppført av mennesker i ekstrem fattigdom, at modige menn 
arbeidet om dagen for å legge grunnvollen og bygge veggene, for 
så om natten å forsvare den med våpen i hånd mot dem som hadde 
sverget at bygningen aldri ville bli fullført, følte vi at det ikke var det 
minste underlig at Herren hadde akseptert deres offer og velsignet 
dem slik få mennesker har blitt velsignet på denne jord.» 1

Mange år senere, etter å ha blitt beskikket som Kirkens president, 
innviet president Smith Idaho Falls Idaho tempel. I innvielsesbøn-
nen takket han for det frelsesverk som ble utført i templet for de 
levende og de døde:
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«Vi takker deg, o Gud, for at du sendte Elijah, oldtidsprofeten 
som fikk ”… overgitt nøklene til å ha makt til å vende fedrenes 
hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene for at ikke hele jorden 
skal bli slått med en forbannelse”. [L&p 27:9.] Vi takker deg for at 
han ble sendt til din tjener Joseph Smith for å overdra nøklene og 
myndigheten til å utføre arbeidet for de døde, og for å åpenbare at 
frelsesplanen omfatter hele den menneskelige familie, at evangeliet 
er universelt i omfang og at du ikke gjør forskjell på folk, at du har 
sørget for at frelsens evangelium blir forkynt for både levende og 
døde. Vi er ytterst takknemlige til deg for at frelse er tilveiebragt for 
alle som ønsker å bli frelst i ditt rike.

Måtte ditt folk finne glede i å granske sin slektshistorie slik at de 
kan bli frelsere på Sions berg ved å forrette i dine templer for sine 
avdøde slektninger. Vi ber også om at Elijahs ånd må hvile tungt på 
alle mennesker overalt så de må få et ønske om å innhente og gjøre 
tilgjengelig sine forfedres slektshistorie, og at dine trofaste barn må 
bruke dine hellige templer til å utføre på vegne av sine døde alle 
ordinanser som angår deres evige opphøyelse.»

I sin bønn bekreftet også president Smith at templet i sannhet er 
Herrens hus og et sted hvor man kan føle Guds nærvær:

«I dag innvier vi herved templet til deg sammen med alt som 
tilhører det, så det kan være hellig i dine øyne, så det kan være et 
bønnens hus, et hus for lovprisning og tilbedelse, så din herlighet 
kan hvile på det og ditt hellige nærvær alltid må finnes der, og så 
det kan være en akseptabel bolig for din høyt elskede Sønn Jesus 
Kristus, vår Frelser, så det kan være både helliggjort og i alle sine 
bestanddeler være hellig for deg, og vi ber om at alle som trer inn 
i dette ditt hus, må føle dets hellighet …

Vil du, vår himmelske Fader, alltid la ditt nærvær føles her, så alle 
som samles her, må forstå at de er dine gjester og at dette er ditt 
hus.» 2 [Se forslag 1 på side 86.]
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George Albert Smiths læresetninger

I templet mottar vi hellige ordinanser, herunder 
ordinanser som binder sammen familier for evigheten.

For å forberede oss for [det celestiale] rike, gjenga Herren i sin 
barmhjertighet Jesu Kristi evangelium i disse siste dager, sammen 
med guddommelig myndighet, og så ga han sine barn en forståelse 
om at visse ordinanser kan mottas og utføres. I denne hensikt ble 
det bygget templer, og i disse templene har de som ønsker en plass 
i det celestiale rike, anledning til å komme og motta sine velsignel-
ser for å berike sitt liv og forberede seg for det riket.3

Vi er det eneste folk i verden som vet hva templer er til.4

Hvert [tempel] har blitt bygget i én stor og evig hensikt, nemlig 
å fungere som et Herrens hus, et sted som er hellig og passende 
til å utføre hellige ordinanser som binder på jorden slik de binder 
i himmelen – ordinanser for døde og levende som forsikrer dem 
som mottar dem og som er trofaste mot sine pakter, om at de skal 
få beholde og omgås med sin familie, verdener uten ende, og opp-
høyelse sammen med dem i vår Faders celestiale rike.5

Vi skulle være takknemlige for vår kunnskap om ekteskapspaktens 
evige natur. Dersom vi bare i dette liv hadde håp, ville vi i sannhet 
ha vært de ynkverdigste av alle mennesker [se 1 Korinterbrev 15:19]. 
Vissheten om at våre relasjoner her som foreldre og barn, som ekte-
menn og hustruer, vil fortsette i himmelen, og at dette bare er begyn-
nelsen på et stort og strålende rike som vår Fader har bestemt at vi 
skal arve på den andre siden, fyller oss med håp og glede.6

Dersom jeg hadde tenkt, slik så mange tenker, at min elskede 
hustru og mine kjære foreldre som nå er døde, har blitt borte fra 
mitt liv for godt og at jeg aldri vil få se dem igjen, ville det ha fratatt 
meg en av de største gleder jeg har i livet, nemlig tanken på å skulle 
møte dem igjen og motta deres velkomst og deres kjærlighet, og få 
takke dem av hele mitt hjerte for alt de har gjort for meg.

Det finnes imidlertid mange millioner av vår Faders barn som 
ikke vet at ved å ta del i bestemte ordinanser foreskrevet av vår him-
melske Fader, kan ektemenn og hustruer forenes for tid og evighet 
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og få være sammen med sine barn for alltid. Hvor takknemlige vi 
skulle være for denne kunnskapen.7

Det finnes bare noen få steder i verden hvor vi kan bli viet for 
evigheten, og det er i Guds templer… Det er også mange av våre 
brødre og søstre, som alle er barn av vår himmelske Fader, som 
er nektet dette privilegium av … uunngåelige grunner. Men hvis 
de lever verdig og ville ha benyttet seg av dette privilegiet om de 
hadde vært i stand til det, vil de ikke gå glipp av noe på grunn av 
disse midlertidig ugunstige omstendigheter. Men tenk så på hvor 
mye større ansvar de har som bor der menn og kvinner kan bli for-
enet for evig, og hvor de kan gå og utføre arbeidet for sine døde! 
Verdens innbyggere har ikke denne velsignelsen. Jeg undres om vi 
verdsetter den …

La oss undervise våre unge om dette fra den tidligste ungdom 
av, slik at når de nærmer seg tiden for ekteskap, vil det ikke finnes 
noen tvil i deres sinn om hvor og av hvem denne hellige ordinans 
skulle utføres – og det eneste sted hvor den kan utføres for tid og 
all evighet er i et tempel.8

Jeg takker [Herren] for alle de ordinanser jeg har mottatt i Herrens 
hus, hvorav ingen har vært tiltenkt meg alene, men jeg har fått lov 
til å motta en del av det som er tiltenkt alle hans barn, hvor de enn 
måtte være, om de bare er villige til å motta det han tilbyr dem, uten 
penger og uten prislapp.9

Alle … de templer som er bygget eller vil bli innviet i fremtiden, 
vil vise seg å være en overmåte stor velsignelse for alle som verdig 
benytter seg av privilegiet det er å bruke dem, både for sine egen 
del og for sine avdøde slektninger.10 [Se forslag 2 på side 86.]

Gjennom tempelarbeid gjør vi evige velsignelser 
tilgjengelige for våre avdøde slektninger.

Den genealogiske forening har brukt mange år på å innhente 
[slektshistoriske] opplysninger, og andre bruker mange år på å tre 
inn i Herrens hus for å bli døpt for de døde, for å få ektemenn og 
hustruer og barn beseglet til hverandre, for å forene familien slik 
vår himmelske Fader har befalt oss å gjøre. Vi skulle alle stille oss 
spørsmålet: Hva gjør jeg med det? Gjør jeg min del? Vår himmelske 
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Fader fortalte folket gjennom Joseph Smith at medmindre vi utførte 
arbeidet for våre døde, ville vi miste våre egne velsignelser og bli 
avskåret, og noe av det siste profeten prøvde å gjøre, var å fullføre 
et tempel hvor medlemmene kunne gå for å utføre arbeid for sine 
døde. Så viktig er det. Noen må utføre det.11

Jeg minnes en historie om to brødre som bodde i en by i det 
nordlige Utah: Den eldste broren, Henry, var bankmann og grossist, 
og var vel bemidlet. Den andre broren, George, var gårdbruker, og 
hadde ikke mye mer enn han trengte, men han hadde et ønske om 
å utføre tempelarbeid for deres døde. Han gransket deres slektshi-
storie og dro til templet og arbeidet for dem som hadde gått videre.

En dag sa George til Henry: «Jeg syns du skulle dra til templet 
og hjelpe til.»

Men Henry sa: «Jeg har ikke tid til denslags. Jobben tar all min 
tid.» …

«det finnes bare noen få steder i verden hvor vi kan bli 
viet for evigheten, og det er i guds templer.»
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Omtrent et år senere kom Henry hjem til George og sa: «George, 
jeg har hatt en drøm, og den bekymrer meg. Kanskje du kan fortelle 
meg hva den betyr?»

George spurte: «Hva drømte du, Henry?»

Henry sa: «Jeg drømte at du og jeg hadde gått videre fra dette liv 
og var på den andre siden av sløret. Vi gikk et stykke og kom til en 
vakker by. Folk var samlet i grupper på mange steder, og hvor vi 
enn kom håndhilste de på deg og slo armene rundt deg og velsignet 
deg og sa hvor takknemlige de var for å se deg, men,» sa han, «de 
brydde seg ikke det minste om meg. De var knapt nok vennlige. 
Hva betyr det?»

George spurte: «Du trodde at vi var på den andre siden av sløret?»

«Ja.»

«Det er jo dette jeg har snakket med deg om. Jeg har prøvd å få 
deg til å utføre arbeid for de menneskene som befinner seg der. Jeg 
har utført arbeid for mange av dem, men manges arbeid gjenstår 
fremdeles… Det er best du setter i gang, for du har fått en smak av 
hva du kan vente deg når du kommer til den andre siden, hvis du 
ikke gjør din del av dette arbeidet for dem.» [Se forslag 3 på side 86.]

Jeg har tenkt på historien om disse to brødrene mange ganger. 
Mange forstår ikke livets alvor og hellighet. De forstår ikke hvor hellig 
evig ekteskap er. Det finnes noen av våre medlemmer som ikke er det 
minste interessert i sin slektshistorie. De bryr seg ikke om sine forfe-
dre, eller man skulle i det minste ikke tro det når man ser på deres 
adferd. De går ikke inn i templet for å utføre arbeid for sine døde …

… Etter at vi har vært i Herrens hus for å motta våre egne velsignel-
ser, skulle vi tenke på vårt ansvar for våre forfedre. Hvordan vil dere 
bli mottatt når dere kommer til den andre siden? Vil dere være blant 
dem de vil møte og velsigne gjennom evighetens tidsaldre, eller vil 
dere være som den broren som selvisk løste sine problemer her og 
lot dem som ikke kunne hjelpe seg selv, klare seg uten hans hjelp? 12

Dere vet at vi alle er knyttet sammen ved det store arbeid som 
blir utført i vår Faders templer, hvor familier som ikke tidligere 
har blitt forent, blir føyet sammen ved Det hellige prestedømmes 
kraft. Herren ville at hver eneste av hans sønner og døtre skulle få 
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anledning til å bli velsignet, ikke bare her på jorden, men få nyte 
evige velsignelser.

Tenk på deres hengivenhet og trofasthet som dag etter dag går 
inn i disse templene og forretter for dem som har gått til den andre 
siden, og vær klar over at de som befinner seg på den andre siden, 
er minst like opptatt av oss. De ber for oss og for vår fremgang. De 
ber på sin egen måte for sine etterkommere, de slektninger som 
lever på jorden.13

Herren vil hjelpe oss når vi søker etter 
våre avdøde slektninger.

I Chicago for mange år siden, på Century of Progress-utstillingen, 
gikk jeg til Kirkens stand en dag og spurte misjonærene om hvem 
som hadde ansvaret for denne store kultur- og vitenskapsmessen.

«tenk på deres hengivenhet og trofasthet som dag etter dag går inn i 
disse templene og forretter for dem som har gått til den andre siden.»
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De sa at han het Dawes, og jeg spurte: «Er det broren til Charles G. 
Dawes, som var USAs visepresident og ambassadør til Storbritannia?»

De svarte: «Ja.»

«Jeg er glad for å få vite det», sa jeg. Jeg kjenner ham.»

Jeg tenkte: «Jeg tror jeg skal gå og snakke med ham. Det er Henry 
Dawes.» Jeg kjente Henry Dawes, så jeg tok en telefon til kontoret 
hans. Hans sekretær … fortalte Dawes at George Albert Smith fra 
Salt Lake City ønsket å møte ham, og han ba henne sende meg bort 
til ham. Så istedenfor å stille meg i kø bak hundre mennesker for å 
vente  på tur, fulgte hun meg til en sidedør, og der sto det en høy 
mann jeg aldri hadde sett før.

Han sa: «Jeg er Dawes.»

Han var veldig hyggelig, men dere kan tenke dere hvor forlegen 
jeg var. Han var mr. Dawes, og han var ambassadør Dawes’ bror, 
men han var Rufus Dawes. Jeg visste ikke at det fantes en Rufus 
Dawes i verden.

Jeg sa: «Jeg ville bare fortelle deg at dette er en storartet messe, 
og uttrykke min takknemlighet for alt du har gjort for å organisere 
og gjennomføre den. Det dere har fått til, er helt fantastisk og veldig 
lærerikt for svært mange. Jeg forstår at du er en travel mann, og jeg 
ville bare gratulere og takke deg.»

«Det var veldig omtenksomt,» sa han. «Kom inn.»

«Nei, det var alt jeg ville si,» svarte jeg.

Han sa: «Kom bare inn.»

Jeg sa: «Nei, det er hundre mennesker som venter på å få snakke 
med deg.»

«Ingen av dem vil si noe så hyggelig som det du nettopp har sagt.»

Så jeg gikk inn, tom for ideer og nesten stakkåndet. Han insisterte 
på at jeg skulle sette meg, og så sa jeg: «Forresten, mr. Dawes, hvor 
kommer slekten din fra?»

«Mener du i Amerika?», spurte han.

«Jeg mener hvor som helst.»

Han sa: «Er du interessert i slektshistorie?»
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«Ja visst er jeg det,» svarte jeg. «Vi har et av de beste slektshisto-
riske biblioteker i Salt Lake City.»

Han sa: «Unnskyld meg et øyeblikk,» og så gikk han ut fra kon-
toret og kom tilbake med en eske omtrent på størrelse med en 
gammel familiebibel. Han åpnet esken med kniven sin og tok opp 
noe som var innpakket i hvitt silkepapir. Han fjernet silkepapiret og 
la en bok på bordet med den peneste innbindning jeg noensinne 
har sett. Trykkearbeidet var forseggjort, innholdet var rikt illustrert 
og omslaget var elegant preget med gull.

Jeg kikket på den og sa: Det er et nydelig stykke arbeid, mr 
Dawes.»

«Det burde det være. Den kostet meg 25 000 dollar.»

«Det er den verdt,» svarte jeg.

Han sa: «Er den verdt noe for deg?»

Jeg sa: «Den ville vært det om jeg hadde den.»

Han sa: «Greit, du kan få den!» – slektshistorie til en verdi av 
25 000 dollar lagt i hånden min av en mann jeg hadde møtt bare 
fem minutter tidligere! Jeg var forbløffet. Vårt første møte var snart 
over. Jeg fortalte ham hvor glad jeg var for å få den, og sa at jeg 
ville plassere den i det slektshistoriske biblioteket i Salt Lake City.

Idet jeg skulle til å gå, sa han: «Dette er min mors, familien Gates’ 
slektshistorie. Vi arbeider også med min fars slektshistorie – familien 
Dawes. Den vil bli omtrent som denne. Når den er ferdig, vil jeg 
gjerne sende deg et eksemplar av den også.»

Slektshistorie for 50 000 dollar! – og bare fordi jeg prøvde å være 
høflig. Jeg tror ikke dette var tilfeldig …

Herren hjelper oss. Det er bemerkelsesverdig hvordan veien 
åpner seg og hvordan andre mennesker ofte blir tilskyndet til å 
utarbeide sin slektshistorie. Men noen ganger benytter vi oss ikke 
av de anledningene vi har til å utarbeide vår slektshistorie, til tross 
for at Herren klart og tydelig har sagt at dersom vi ikke utfører vårt 
tempelarbeid, vil vi bli forkastet sammen med våre døde [se L&p 
124:32]. Dette er meget alvorlig. Det er noe vi ikke kan forandre på 
hvis vi har kastet bort våre muligheter helt til livets slutt… Vi kan 
ikke forvente at andre skal gjøre dette arbeidet for oss.
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Så på den ene eller den andre måten oppmuntrer, råder og veile-
der Herren oss til å utføre vårt arbeid. Noen familier som ikke kan 
utføre arbeidet selv, får stadig andre til å arbeide med sin slektshi-
storie og sine opptegnelser.

Hvis vi gjør vårt, vil vår slektshistorie bli utfoldet for oss – noen 
ganger på én måte, noen ganger på en annen. Derfor vil jeg foreslå 
for dere, mine brødre og søstre, at vi gjør vår del.14 [Se forslag 4 
nedenfor.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Les utdragene fra innvielsesbønnen for Idaho Falls Idaho tem-
pel  på side 78, og les så L&p 109:1–5, 10–13 (fra innvielses-
bønnen for Kirtland tempel). Grunn på de følelsene du har når 
du går i templet, og tenk gjennom opplevelser som har styrket 
ditt vitnesbyrd om at templet er Herrens hus.

 2. Hvilke grunner oppgir president Smith for å bygge templer? 
(se side 79–80). Hva kan vi gjøre for å oppmuntre de unge til 
å forberede seg til å bli viet i templet?

 3. Les historien på side 81–82. Finnes det enkle måter for noen 
med mange andre ansvarsoppgaver, å utføre slektshistorisk 
arbeid på? Hva kan prestedømsquorumer og hjelpeforeninger 
gjøre for å delta?

 4. Gjennomgå den delen som begynner på side 83. Hvordan har 
Herren hjulpet deg i dine anstrengelser for å finne informasjon 
om dine forfedre? Hvilke andre velsignelser har du mottatt når 
du har deltatt i slektshistorisk arbeid?

Aktuelle skriftsteder: Malaki 4:5–6; Lære og pakter 97:15–16; 110; 
124:39–41; 128:9, 15–24.

Hjelp til undervisningen: Mens én leser høyt fra President Smiths 
læresetninger, ber du de andre klassemedlemmene om å «se etter 
spesielle prinsipper eller tanker. Hvis et skriftsted inneholder uvanlige 
eller vanskelige ord eller uttrykk, forklarer du disse før skriftstedet 
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leses. Hvis noen i gruppen måtte ha lesevansker, ber du om frivillige 
fremfor å la dem lese etter tur» (Undervisning, intet større kall, 56).

Noter
 1. I Conference Report, april 1906, 57.
 2. «Dedicatory Prayer … Idaho Falls 

Temple», Improvement Era, okt. 1945, 
564–65.

 3. I Deseret News, 13. feb. 1932, Church 
section, 7.

 4. I Conference Report, okt. 1950, 159.
 5. «The Tenth Temple», Improvement Era, 

okt. 1945, 561.
 6. I Conference Report, okt. 1905, 29.

 7. «Priceless Prospects», Improvement Era, 
juni 1950, 469.

 8. «The Tenth Temple», 561, 602.
 9. I Conference Report, okt. 1929, 25.
 10. «The Tenth Temple», 602.
 11. «The Tenth Temple», 602.
 12. «The Tenth Temple», 561, 602.
 13. I Conference Report, april 1937, 34–35.
 14. «On Searching for Family Records», 

Improvement Era, aug. 1946, 491, 540.
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«det er en storartet velsignelse vi nyter … å være trygg på å motta 
guddommelig veiledning, å ha fullkommen tro på en personlig 
gud som er interessert i oss og hører og besvarer våre bønner.»
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Åpne din sjel for Herren i bønn

Gjennom personlig bønn og familiebønn kan vi føle vår 
himmelske Faders innflytelse i vårt liv og i vårt hjem.

Fra George Albert Smiths liv

Bønn hadde en viktig plass i det hjemmet George Albert Smith 
vokste opp i. «Alle familiemedlemmene holdt bønn både i lønndom 
og i fellesskap,» sa han. «Jeg fant ganske tidlig ut at Herren ville 
svare på bønn, for han svarte på mine og viste mange tegn på sin 
årvåkne omsorg.» 1

Selv sent i livet hadde president Smith gode minner om hvordan 
hans mor, Sarah Farr Smith, lærte ham å be:

«Jeg fikk opplæring ved kneet til en siste-dagers-hellig mor. Noe 
av det første jeg husker, var da hun tok meg i hånden og leide meg 
ovenpå. I rommet var det to senger, den som mine foreldre sov i, 
og en liten uttrekksseng på den andre siden. Jeg husker det som 
om det var i går. Da vi kom opp, satte hun seg ned ved siden av 
den lille uttrekkssengen min. Hun ba meg knele foran henne. Hun 
foldet hendene mine og holdt dem i sine, og lærte meg min første 
bønn. Jeg vil aldri glemme det. Jeg ønsker ikke å glemme det. Det 
er et av de fineste minnene jeg har, en engel av en mor som satt 
ved siden av sengen min og lærte meg å be.

«Bønnen var svært enkel, men … den åpnet himmelens luker for 
meg. Denne bønnen ga meg min himmelske Faders utrakte hånd, 
for hun hadde forklart meg hva alt sammen betydde så langt som 
et lite barnesinn kunne forstå det. Siden den gang og den dag i dag, 
når jeg har jeg reist over hele verden og besøkt Faderens andre 
barn, dag og natt, hvor jeg enn har vært, når jeg har lagt meg i min 
seng og stått opp igjen, så har jeg følt nærhet til min himmelske 
Fader. Han er ikke langt unna.» 2
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Gjennom hele sitt liv brukte president Smith bønn ikke bare som 
et middel til å komme nærmere Gud, men også til å be ham om 
hjelp når han trengte det. En dag han svømte i Stillehavet, utenfor 
kysten av California, opplevde han følgende:

«Jeg ble regnet som en veldig god svømmer, og gledet meg stort 
over denne idretten. Denne dagen var tidevannet svært høyt, og det 
kom veldig brått. På vei ut fra stranden stupte jeg gjennom de store 
brenningene der de toppet seg og fosset over meg. Målet mitt var 
de store dønningene utenfor, hvor jeg kunne ligge på ryggen og bli 
med dønningene opp og ned.

Mens jeg bedrev denne interessante aktiviteten, kom det en eks-
tra stor bølge som toppet seg og veltet over meg før jeg fikk sum-
met meg etter å ha stupt gjennom den forrige. Den andre bølgen 
fanget meg og kastet meg rett til bunns. Jeg kjente at jeg ble dratt 
ut av understrømmen. Nå kom det mange bølger på rekke og rad, 
og jeg klarte ikke å hente meg inn igjen før den neste bølgen kom. 
Jeg innså at jeg raskt var iferd med å bli tappet for krefter, at jeg var 
avhengig av å få en eller annen form for hjelp. Idet jeg nærmet meg 
toppen på en enorm bølge, så jeg pilarene til en brygge i nærhe-
ten, og jeg tenkte at hvis jeg med en overmenneskelig anstrengelse 
kunne nå pilarene, kunne jeg klare å redde livet.

«Jeg ba en stille bønn til min himmelske Fader om at han måtte 
gi meg styrke til å nå målet mitt. Da jeg var en armlengde unna 
bryggen, strakte jeg ut armene og klamret meg til en av stolpene. 
De var dekket av skarpe, mørkeblå andeskjell, og da jeg klamret 
meg fast med armer og ben, fikk jeg kutt i bryst, ben og lår. Jeg 
holdt meg fast så lenge jeg taklet smerten, og holdt utkikk etter en 
stor og vennligsinnet dønning som kunne bære meg til en pilar 
nærmere stranden. Med en bønn i hjertet hver gang, anstrengte jeg 
meg for å bevege meg fra én pilar til den neste ved hjelp av den 
rullende dønningen.

Sakte, men sikkert, og med store anstrengelser, kom jeg meg inn 
dit hvor det var grunt nok til at jeg kunne gå opp på stranden. Da jeg 
endelig var i trygghet på den varme sanden, falt jeg utmattet om. Jeg 
var så svak etter å ha vært så nære drukning at jeg ikke var i stand til 
å gå hjem før jeg hadde hvilt en god stund. Der jeg lå i sanden, varm 
og trygg, tenkte jeg på den skremmende opplevelsen jeg nettopp 
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hadde hatt, og mitt hjerte ble fylt av takknemlighet og ydmykhet 
fordi Herren hadde … spart mitt liv.» 3 [Se forslag 1 på side 96.]

George Albert Smiths læresetninger

Ved hjelp av bønn kan vi snakke med vår 
himmelske Fader som om han var tilstede.

Det er en stor velsignelse vi nyter i denne spente og usikre tid, å 
være trygg på å motta guddommelig veiledning, å ha fullkommen 
tro på en personlig Gud som er interessert i oss og hører og besva-
rer våre bønner.4

For mange år siden … hørte jeg om en ni år gammel foreldreløs 
gutt som i all hast ble sendt til sykehus, hvor undersøkelsen viste 
at han måtte opereres umiddelbart. Han hadde bodd hos venner 
som hadde gitt ham et hjem. (Da de levde), hadde hans far og mor 
lært ham å be, så da han kom til sykehuset, ønsket han at Herren 
skulle hjelpe ham.

Legene rådførte seg med hverandre. Da han ble trillet inn i ope-
rasjonsstuen, så han seg rundt og så sykepleierne og legene som 
hadde snakket med hverandre om hans tilfelle. Han visste at det var 
alvorlig, og mens de forberedte narkosen, sa han til en av dem: «Dok-
tor, før du begynner å operere, vil du være så snill å be for meg?»

Legen, som virket pinlig berørt, unnskyldte seg og sa: «Jeg kan ikke 
be for deg.» Så spurte gutten de andre legene, med samme resultat.

Til slutt skjedde det noe svært bemerkelsesverdig. Denne lille 
gutten sa: «Hvis dere ikke kan be for meg, vil dere være så snille å 
vente mens jeg ber for meg selv?»

De fjernet lakenet, og han knelte på operasjonsbordet, bøyde 
hodet og sa: «Himmelske Fader, jeg er bare en foreldreløs gutt. Jeg 
er veldig syk. Vil du være så snill å gjøre meg frisk? Velsign disse 
mennene som skal operere, så de må gjøre det riktig. Hvis du vil 
gjøre meg frisk, skal jeg prøve å bli en god mann. Takk, himmelske 
Fader, for at du gjør meg frisk.»

Da han var ferdig med bønnen, la han seg ned. Legene og syke-
pleierne hadde tårer i øynene. Så sa han: «Jeg er klar.»
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Operasjonen ble utført. Den lille gutten ble trillet tilbake til rom-
met sitt, og da de hentet ham hjem fra sykehuset noen dager senere, 
var han på god vei til å bli fullstendig frisk. 

Noen dager senere dro en mann som hadde hørt om hendelsen, 
til kontoret til en av kirurgene og sa: «Fortell meg om operasjonen 
du utførte for noen dager siden – operasjonen på en liten gutt.»

Kirurgen sa: «Jeg har operert flere små gutter.»

Mannen tilføyde: «Denne lille gutten ønsket at noen skulle be 
for ham.»

Legen sa svært alvorlig: «Det var et slikt tilfelle, men jeg vet ikke 
annet enn at dette er for hellig til at jeg kan snakke om det.»

Mannen sa: «Doktor, hvis du vil fortelle meg om det, skal jeg 
behandle det med respekt. Jeg vil gjerne høre om det.»

Så fortalte legen historien omtrent som jeg har gjenfortalt den 
her, og tilføyde: «Jeg har operert hundrevis av mennesker, menn og 
kvinner som mente de hadde tro til å bli helbredet, men aldri før jeg 
sto over denne lille gutten, har jeg følt Guds nærvær slik jeg følte 
det da. Denne gutten åpnet himmelens luker og snakket med sin 
himmelske Fader slik man snakker til en annen ansikt til ansikt. Du 
skal vite at jeg er et bedre menneske etter å ha opplevd å stå der 
og høre en liten gutt snakke til sin Fader i himmelen som om han 
var tilstede.» 5 [Se forslag 2 på side 96.]

La oss leve slik at vi hver kveld når vi kneler ned for å be, og 
hver morgen når vi bøyer oss for Herren i takknemlighet, må ha 
kraften i oss til å åpne himmelen slik at Gud vil høre og besvare 
våre bønner og vi kan vite at han er tilfreds med oss.6

Hvis vi lever nær vår himmelske Fader, vil vi få 
inspirasjon så vi kan vite hva vi skal be om.

Da min far var en ung mann, var han nær ved å miste livet i 
Provo-elven… Hans far, som var i Salt Lake City, følte seg tilskyndet 
til å gå til et rom som var avsatt til bønn. Han … knelte ned … og 
sa: «Himmelske Fader, jeg føler at det er noe alvorlig galt med min 
familie i Provo. Du vet at jeg ikke kan være både hos dem og her. 
Himmelske Fader, vil du beskytte og bevare dem …»
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Akkurat da han ba, så langt det lar seg undersøke ut fra tiden, 
hadde min far falt i elven. Det var flom. Tømmer og stener strømmet 
ned fra dalen, og han var hjelpeløs. De som befant seg i nærheten, 
så hvilket uføre han var i, men kunne ikke nå ham. Virvelstrøm-
mene i vannet var så sterke at ingen kunne overleve der. De bare 
sto der i forferdelse. Far gjorde alt han kunne for å holde hodet 
over vann, men han ble slengt opp og ned og slått mot stenene og 
stokkene. Plutselig ble han løftet av en bølge og kastet opp på land. 
Det var et direkte svar på … bønn.7

Vi skulle holde våre lønnlige bønner. Vi skulle leve så nær vår 
himmelske Fader at vi, når vi bøyer oss for ham, kan vite at det vi 
ber om, vil være velbehagelig for ham, og at hvis det ikke gis oss 
slik vi ber om, så kan vi vite at vi vil motta den velsignelse vi er 
berettiget til, og at dette vil være en virkelig velsignelse.8 [Se forslag 
3 på side 96.]

«vi skulle leve så nær vår himmelske Fader at vi, når vi bøyer oss for 
ham, kan vite at det vi ber om, må være velbehagelig for ham.»
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Bønn er en mektig innflytelse i vårt 
liv, vårt hjem og vårt samfunn.

Herren … har forklart for oss hvordan vi kan motta velsignelser 
gjennom bønn. Det finnes mange i verden som ikke er klar over 
bønnens virkelige nytte. Bønn er en kraft. Den har en innflytelse 
som relativt få synes å forstå …

… Hvor mange er det i denne kirke som ikke vet at de har rett, 
den absolutte rett, til å be til sin Fader i himmelen og be ham lindre 
deres lidelser og lede dem til tilfredshet og lykke? 9

Det er merkelig at noe medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dag-
ers Hellige skulle måtte overtales til å holde sine bønner, men like-
vel er det slik at noen ikke holder sine lønnlige bønner eller sine 
familiebønner. Og medmindre vi ber, mister vi den beskyttelse som 
bønnen gir.10 [Se forslag 4 på side 96.]

Jeg vil understreke følgende: Jeg håper at de siste-dagers-hellige 
ikke unnlater å holde sine bønner, sine lønnlige bønner og sine 
familiebønner. Barn som vokser opp i hjem hvor de ikke holder 
familiebønn og personlige bønner, går glipp av mye, og jeg er redd 
at hjemmet, midt i verdens forvirring, kjas og mas, ofte blir forlatt 
uten bønn og uten Herrens velsignelser. Slike hjem kan ikke fort-
sette å være lykkelige. Vi lever i en tid hvor vi trenger vår himmelske 
Fader vel så mye som noen har trengt ham i noen annen tidsalder.11

Skyv ikke fra dere Guds kraft. Bevar bønnens og takksigelsens 
innflytelse i deres hjem, og la takknemlighet strømme til ham som 
er vår skaper og giver av alt godt.12

La vårt hjem bære preg av bønn, takksigelse og takknemlighet. 
… La oss be for de store menn og kvinner i verden som trenger 
Herren, men ikke forstår hans interesse for dem. Be for … våre 
guvernører, våre borgermestere, de som har politisk innflytelse i 
våre forskjellige samfunn, at de må gjøre det som vil være til beste 
for oss alle og gjøre oss lykkeligere og behage vår himmelske Fader. 
Dette er vårt privilegium. Jeg lover dere at bønnens kraft er noe 
som ikke kan måles.13
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Familiebønn skaper enhet i familier.

Vi [som familiemedlemmer] vil ikke alltid ha samme syn på ting, 
menn tenker ikke alltid på samme måte som sin hustru og omvendt, 
men om dere bare vil be sammen med et oppriktig ønske om å 
være ett, kan jeg love dere at dere vil være enige om alt som vir-
kelig betyr noe.

Jeg så … på en oppslagstavle: «En familie som ber sammen, hol-
der sammen.» Jeg vet ikke hvem som plasserte disse ordene der, 
men jeg lover at dersom dere vil tenke over det et øyeblikk, vil dere 
vite at det er sant. Jeg formaner dere til å be til Herren sammen, og 
med dette mener jeg ikke bare å uttale bønner. Jeg mener ikke å … 
gjenta noe om og om igjen, men å åpne deres sjel for Herren som 
ektemenn og fedre i deres hjem, og la deres hustru og barn være 
sammen med dere når dere gjør det. La dem delta. Da kommer det 
en innflytelse i deres hjem som kan føles av dem som kommer dit.14

«beskytt deres familie på ethvert tenkelig vis. Foren 
dem under bønnens innflytelse.»
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Som en av dem som Herren har bedt om å undervise, ber jeg 
dere inntrengende om å sette deres hus i orden. Ikke ta altfor mye 
for gitt. La dere ikke lede ut i verdens dårskap og svakheter. Beskytt 
deres familie på ethvert tenkelig vis. Foren dem under bønnens 
innflytelse. … Hvilken kraft bønnen har til å holde oss på veien til 
evig liv og lede oss til det celestiale rike! 15 [Se forslag 5 nedenfor.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. I «Fra George Albert Smiths liv»  (side 89–91) kan du prøve å 
merke deg hvordan president Smiths tidlige erfaringer med 
bønn påvirket ham gjennom hele livet. Hvordan kan vi på en 
god måte undervise våre barn om bønnens kraft?

 2. Gjennomgå historien om den ni år gamle gutten (side 91–92). 
Hvordan kan det ha seg at våre bønner noen ganger ikke føles 
som en samtale ansikt til ansikt med vår himmelske Fader? 
Tenk etter hva du kan gjøre i dine personlige bønner for å føle 
hans nærvær oftere.

 3. Mens du grunner på president Smiths læresetninger på side 
92–93, kan du prøve å tenke på en gang du følte deg tilskyn-
det til å be om noe i bønn. Hva ville du ha sagt til noen som 
føler at hans eller hennes bønner ikke har blitt besvart?

 4. Reflekter over president Smiths uttalelse: «Medmindre vi ber, 
mister vi den beskyttelse som bønnen gir» (side 94). Hvordan 
har du følt bønnens kraft og beskyttelse? Vurder å bære ditt 
vitnesbyrd om bønnens kraft for dem du besøker som hjem-
melærer eller besøkende lærerinne.

 5. President Smith sa at bønn vil «holde oss på veien til evig liv» 
(side 96). Hvorfor tror du det er slik? Hva kan familier gjøre 
for å sikre at de ber sammen regelmessig? Tenk gjennom hva 
du kan gjøre for at personlig bønn kan bli en mer meningsfylt 
del av ditt liv.

Aktuelle skriftsteder: Matteus 6:7–13; 7:7–11; 2 Nephi 4:35; Alma 
34:18–27; 37:37; 3 Nephi 18:20–21; Lære og pakter 88:63–64
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Hjelp til undervisningen: «[Eleven må] settes i virksomhet. Når en 
lærer inntar rampelyset og blir stjernen i showet, står for snakkingen 
og på annet vis overtar all aktivitet, vil han nesten med sikkerhet 
forstyrre klassemedlemmenes læringsprosess» (Asahel D. Woodruff, 
i Undervisning, intet større kall, 61).

Noter
 1. «Testimony of Elder George Albert 

Smith»,  Liahona: The Elders’ Journal, 2. 
feb. 1915, 501.

 2. I Conference Report, okt. 1946, 150–51.
 3. «How My Life Was Preserved», George 

Albert Smith Family Papers, University 
of Utah, boks 121, utklippsbok 1, side 
45–46.

 4. I Conference Report, april 1931, 31.
 5. «A Story of Two Boys», Improvement 

Era, juni 1949, 365.
 6. I Conference Report, april 1942, 17.
 7. «Pres. Smith’s Leadership Address», 

Deseret News, 16. feb. 1946, Church 
section, 1.

 8. I Conference Report, okt. 1934, 51.
 9. «Saints Blessed», Deseret News, 12. nov. 

1932, Church section, 5.
 10. I Conference Report, april 1941, 25.
 11. Prestedømsmøte, 4. okt. 1947, Kirke-

historisk bibliotek, Salt Lake City.
 12. «Pres. Smith’s Leadership Address», 6.
 13. I Conference Report, april 1948, 163–64.
 14. I Conference Report, april 1949, 190.
 15. I Conference Report, april 1933, 72.
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«[Skriftene] inneholder det deres og min Fader har ansett 
som viktig nok til å bevare og gi til menneskenes barn, og 

gjøre det tilgjengelig på mange av verdens språk.»
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Skriftene, verdens mest 
verdifulle bibliotek

Gud har gitt oss de hellige skrifter for å hjelpe oss 
og våre familier å forberede oss til evig liv.

Fra George Albert Smiths liv

Sent i livet mintes president George Albert Smith en gang sin ung-
dom da et skriftsted gjorde varig inntrykk på ham: «Da jeg var rundt 
fjorten år gammel, leste jeg Alma kapittel 40 i Mormons bok i Søn-
dagsskole-klassen vår. Det påvirket mitt sinn på en måte som har 
kommet til nytte når døden har tatt noen av mine kjære… Det er ett 
sted i Skriftene som forteller oss hvor vår ånd går hen når den forla-
ter denne kroppen [se vers 11–14], og siden den gang har jeg ønsket 
å komme til det stedet som kalles paradis.» 1 [Se forslag 1 på side 105.]

President Smith håpet andre ville gjøre egne meningsfylte erfa-
rainger når de leser i Skriftene. I sine offentlige taler og sine person-
lige samtaler med andre, oppfordret han alle til å studere Skriftene 
som et middel til å utvikle sitt eget vitnesbyrd om evangeliet. En 
gang han var på en togreise, innledet han en samtale med en mann 
som hadde vokst opp i en siste-dagers-hellig familie, men ikke 
lenger var aktiv i Kirken. «Under vår samtale,» fortalte han senere, 
«snakket jeg med ham om Jesu Kristi evangelium… Og mens vi 
snakket om evangeliets prinsipper, sa han: ”Disse tingene interes-
serer meg.” Vi snakket en lang stund, og da vi var ferdige, sa denne 
gode mannen, jeg tror han var en god mann: ”Jeg ville gitt alt jeg 
eier for å få den samme vissheten som du har …”

Jeg sa: ”Min bror, du behøver ikke å gi alt du eier for å få denne 
vissheten. Alt du trenger å gjøre, er å granske Skriftene med en 
bønn i hjertet. Gå dit hvor de kan bli forklart for deg. Søk sannhe-
ten, og sannhetens skjønnhet vil appellere til deg, og du kan vite 
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på samme måte som jeg vet det, at Gud lever, at Jesus er Kristus, at 
Joseph Smith er den levende Guds profet.”» 2

George Albert Smiths læresetninger

De sannheter som finnes i Skriftene, er langt 
mer verdifulle enn menneskenes filosofier.

Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle 
inneholder ikke bare menneskers visdom, men Guds. Selv om de 
ikke finner veien inn i mange hjem, inneholder de Herrens ord. 
Hvilken rolle spiller det om vi forstår Homer og Shakespeare og 
Milton? Jeg kunne ha ramset opp alle verdens store forfattere. Hvis 
vi ikke har lest Skriftene, har vi gått glipp av den beste delen av 
denne verdens litteratur.

Mine brødre og søstre, all sannhet som er … nødvendig for vår 
frelse, finnes i de bøkene jeg allerede har nevnt. Vi kan kanskje ikke 
ha et bibliotek med to eller tre tusen bind, men til en liten kostnad 
kan vi ha et uvurderlig bibliotek som har kostet det beste blod som 
noensinne har vært i denne verden.3

Det bekymrer meg ikke om dere ikke har bøkene fra verdens 
store biblioteker i deres hjem, så lenge dere har disse bøkene. Tenk 
på de millioner av bind som finnes i nasjonalbiblioteket i Wash-
ington, i England og i andre land, millioner av bind – og likevel 
finnes alt som Gud har åpenbart og utgitt til menneskenes barn, 
som er nødvendig for at de kan berede en plass for seg selv i det 
celestiale rike, i disse hellige bøkene. Hvor mange av oss vet hva 
de inneholder? Jeg kommer ofte inn i hjem hvor jeg ser alle de siste 
tidsskriftene. Jeg finner bøker som er annonsert som bestselgere i 
bokhyllene. Om dere hadde kastet dem alle og bare beholdt disse 
hellige skrifter, ville dere ikke ha gått glipp av noe av det Herren 
har tilveiebragt og gjort tilgjengelig for oss alle. Brødre og søstre, 
la oss derfor ikke, blandt alle våre andre velsignelser, glemme at 
Herren har gjort det mulig for oss å ha, nyte og forstå Skriftene og 
ha hans ord som er gitt gjennom alle tidsaldre for hans barns frelse.4

Når jeg leser Skriftene, … undrer jeg meg over Herrens godhet og 
hvordan han velsigner dem som aksepterer hans læresetninger, for 
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vi finner mer trøst i disse hellige opptegnelser enn i alle filosofier 
som noensinne er gitt oss ved menneskers visdom.5

Vi snakker om menneskers filosofier, og holder dem noen ganger 
opp som vakkert tankegods, men når de ikke er i samsvar med vår 
himmelske Faders læresetninger slik de finnes i hellige Skrifter, er 
de verdiløse. De vil aldri lede noen til evig lykke eller hjelpe dem 
å finne en plass i vår himmelske Faders rike.6

Jeg føler noen ganger at vi ikke verdsetter Bibelen og det den 
inneholder, og disse andre skrifter, Mormons bok, Lære og pakter 
og Den kostelige perle, som har blitt omtalt … som brev fra vår 
himmelske Fader. De kan mottas på den måten. De er i det minste 
hans råd og veiledning til alle menneskenes barn, som er gitt dem 
så de kan vite hvordan de kan benytte sine muligheter, så de ikke 
skal kaste bort sitt liv.7 [Se forslag 2 på side 105.]

Herren har gitt oss Skriftene for å hjelpe oss å overvinne 
våre prøvelser og forberede oss for opphøyelse.

Dette er en tid for å vise oss verdige, en tid med prøvelser. Dette 
er en tid da menneskenes hjerte svikter dem på grunn av frykt, 
da verdens folkeskarer spør seg hvordan dette vil ende. Noen få 
inspirerte mennesker vet hvordan det vil ende. Herren har fortalt 
oss hva som vil skje i [Skriftene], dette vidunderlige bibliotek som 
jeg holder i hånden. Han har gitt oss den informasjon vi trenger for 
å korrigere vårt liv og forberede oss, slik at uansett hva som måtte 
hende, så vil vi være på Herrens side av linjen.8

La meg lese hva Herren sier om disse siste dager i Lære og pakter 
kapittel 1: …

«Derfor kalte jeg, Herren, som kjenner til den ulykke som skal 
komme over jordens innbyggere, på min tjener, Joseph Smith jr., og 
talte til ham fra himmelen og ga ham bud …

Ransak disse bud, for de er sanne og troverdige, og profetiene 
og løftene som er i dem, skal alle bli oppfylt.

Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt, og jeg unnskylder meg ikke, 
og selv om himlene og jorden forgår, skal mitt ord ikke forgå, men 
alt skal bli oppfylt, enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres 
røst, det være det samme.
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For se, og gi akt, Herren er Gud, og Ånden bærer vitnesbyrd, og 
vitnesbyrdet er sant, og sannheten består evindelig og alltid. Amen.» 
[L&p 1:17, 37–39.]

Dette forordet er verdt deres helhjertede overveielse. Det er Fade-
rens formaning til oss alle. Det er kjærlige råd fra en kjærlig og 
ømsinnet far som vet hva vi trenger, og som han sa i det kapitlet vi 
nettopp leste, ga han disse befalingene fordi han vet hva som vil 
komme over jordens innbyggere.9

Noen ganger glemmer vi at Herren har talt, og vi unnlater å gjøre 
oss kjent med hans forordninger …

En mengde vers i Skriftene viser at vår himmelske Fader i sin 
barmhjertighet og kjærlighet har talt til menneskenes barn gjennom 
alle tidsaldre, og ikke bare fortalt dem hva som ville skje, men bedt 
dem innstendig om å vende om fra sine feilaktige veier så de skulle 
slippe å bli ødelagt …

Vår himmelske Fader har gjennom sine trofaste representanter 
fortalt oss om de viktige tingene som skulle finne sted, og vi kan 
lese om dem i hans hellige Skrifter. Hvis vi virkelig ønsker å bli 
frelst og opphøyet i hans celestiale rike, har han fortalt oss hvordan 
vi skal gå frem.10

[Skriftene er] det beste bibliotek som finnes i hele verden. Hva 
inneholder de? De inneholder det deres og min Fader har ansett 
som viktig nok til å bevare og gi til menneskenes barn, og gjøre 
det tilgjengelig på mange av verdens språk. Disse Skriftene er alle 
viktige, og skulle forstås av de siste-dagers-hellige. Jeg skal ikke be 
dere rekke opp hånden for å se hvor mange her som har lest disse 
bøkene, men jeg ønsker å gjøre dere oppmerksomme på det faktum 
at dette er dyrebare sannheter, og de inneholder Herrens åpenbarte 
ord, trykt og publisert til verden i den hensikt å forberede hans barn 
for en plass i det celestiale rike. Det er derfor jeg sier at de er så 
uvurderlige… Hvor takknemlige vi skulle være for at vi lever i en tid 
da vi kan lese hans råd og veiledning og få ting forklart som ellers 
ville ha vært utydelige og uvisse for oss.11 [Se forslag 3 på side 105.]
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Vi ansporer vår familie til tro ved at 
vi leser i Skriftene sammen.

Jeg vil at dere skal tenke etter: Hvor mange av dere har lest noe 
for deres familie fra disse bøkene fra tid til annen, kalt dem sammen 
for å lære dem det de burde vite? Jeg er redd mange av oss må si at 
vi har hatt det for travelt.12

Vi har allerede hørt om mange av de velsignelser Herren har 
gitt oss i de hellige opptegnelser som har blitt ført frem til vår tid, 
og som inneholder råd og veiledning fra en Fader som kjenner alt. 
Det virker underlig at så mange av våre medlemmer, med alle de 
muligheter de er gitt, ikke er kjent med innholdet i disse hellige 
opptegnelsene.13

Vil Faderen holde oss uskyldige når vi kommer hjem hvis vi ikke 
har lært våre barn viktigheten av disse hellige opptegnelsene? Jeg 
tror ikke det… Tror dere, når Herren har … gjort tilgjengelig for oss 
de utsøkte læresetninger som finnes i disse hellige opptegnelsene, 
at han vil anse oss som takknemlige hvis vi unnlater å undervise vår 
familie i dem og fortelle om dem til alle vi kommer i kontakt med?

Brødre og søstre, jeg vil igjen understreke Mesterens undervis-
ning: «Gransk skriftene.» Les dem trofast og med en bønn i hjertet, 
og undervis fra dem i deres hjem. Samle familien rundt dere og 
anspor dem til tro på den levende Gud ved å lese de ting som er 
blitt åpenbart. De er mer verdifulle enn alle verdens biblioteker.14

Ha dette biblioteket lett tilgjengelig for dere selv og deres barn, 
og vis så tilstrekkelig interesse for de gutters og jenters evige frelse 
som befinner seg i deres hjem, til at dere søker metoder og midler 
til å vekke deres interesse for det disse bøkene inneholder, så de 
kan vite hvor verdifulle de er i deres himmelske Faders øyne.15

Det var noe virkelig kjærkomment for meg da jeg var barn, at far 
og mor satte seg ned ved peisen og leste i Bibelen mens vi barna 
satt på gulvet …

Mine brødre og søstre, det råd som Jesus Kristus ga da han sa: 
«Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i 
dem – og disse er det som vitner om meg», er fortsatt like aktuelt. 
[ Johannes 5:39.] Forsøm ikke den gamle familiebibelen. Sett den 
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ikke i hyllen og glem den bort. Finn ut, om dere ikke allerede vet 
det, hva som står i den, og hvis dere har lest det før, les det om igjen 
ofte for deres barn og deres barnebarn. Les ikke bare Bibelen for 
dem, men også andre bøker med hellig skrift som Herren har gitt 
oss for vår opphøyelse og for å trøste og velsigne oss.16

Jeg formaner dere, o Israel, gransk Skriftene. Les dem i deres 
hjem. Lær deres familier hva Herren har sagt, og la oss bruke min-
dre tid på å lese vår tids uviktige og ofte skadelige litteratur, og 
heller gå til sannhetens kilde og lese Herrens ord.17 [Se forslag 4 
nedenfor.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

«Samle familien rundt dere og anspor dem til tro på den 
levende gud ved å lese de ting som er blitt åpenbart.»
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 1. Mens du leser første avsnitt på side 99, skulle du tenke på et 
tilfelle hvor et skriftsted har inspirert deg på lignende vis. Hvor-
dan ble du sikker på at Skriftene er sanne? Hvilke erfaringer har 
du hatt med dem i det siste som har styrket ditt vitnesbyrd?

 2. Les den delen som begynner på side 100, og vurder hvilken 
plass Skriftene har i ditt personlige bibliotek (blant de andre 
tingene du leser, ser på eller hører på). Hva kan du gjøre for å 
gi Skriftene en mer fremtredende plass i ditt hjem og i ditt liv?

 3. Gjennomgå den delen som begynner på side 101. Hvordan har 
Skriftene hjulpet deg å møte de siste dagers vanskeligheter? 
Tenk gjennom hvordan du kan bruke Skriftene til å hjelpe 
noen du kjenner, som opplever en vanskelig prøvelse.

 4. Grunn på president Smiths råd til familier på side 103–4. 
Hvilke velsignelser får familier som studerer Skriftene sammen? 
Hvordan kan vi effektivt vekke våre barns (eller barnebarns) 
interesse for Skriftene? Ta bønnen til hjelp og overvei hvordan 
dere kan bli flinkere til å studere Skriftene i familien.

Aktuelle skriftsteder: 5 Mosebok 6:6–7; Josva 1:8; Romerne 15:4; 
2 Timoteus 3:15–17; 2 Nephi 4:15; Helaman 3:29–30; Lære og 
pakter 33:16

Hjelp til undervisningen: «Du kan gi elevene større tillit til sin egen 
evne til å delta i en diskusjon hvis du reagerer positivt på alle opprik-
tige kommentarer. Du kan for eksempel si: ”Takk for svaret. Det var 
tankevekkende” … eller ”Det er et godt eksempel” eller ”Jeg har satt 
pris på alt dere har sagt i dag”» (Undervisning, intet større kall, 64).

Noter
 1. I Conference Report, april 1949, 83–84.
 2. I Conference Report, okt. 1948, 165–66.
 3. I Conference Report, okt. 1917, 43.
 4. I Conference Report, okt. 1948, 164–65.
 5. I Conference Report, okt. 1931, 120.
 6. I Conference Report, april 1946, 125.
 7. I Conference Report, okt. 1923, 70.
 8. I Conference Report, april 1942, 14.
 9. I Conference Report, okt. 1917, 42–43.

 10. I Conference Report, okt. 1940, 107–9.
 11. I Conference Report, okt. 1948, 164.
 12. I Conference Report, okt. 1950, 179.
 13. I Conference Report, april 1929, 30.
 14. I Conference Report, okt. 1917, 43–44.
 15. I Conference Report, okt. 1948, 165.
 16. «Pres. Smith’s Leadership Address», 

Deseret News, 16. feb. 1946, Church 
section, 6.

 17. I Conference Report, okt. 1917, 41.
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george albert Smith og hans hustru lucy. President Smith brukte noe 
han opplevde på et fly, til å undervise om viktigheten av åpenbaring.
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Åpenbaring fra Gud 
til hans barn

Vår himmelske Fader veileder oss enkeltvis 
og som kirke gjennom Den hellige ånd.

Fra George Albert Smiths liv

For å forklare hvor viktig åpenbaring er for å veilede Kirken, for-
talte George Albert Smith om noe han opplevde under en flytur fra 
Los Angeles, California til Salt Lake City, Utah:

«Nær Milford, Utah fløy vi plutselig inn i kanskje den tetteste 
tåken jeg noensinne har sett. Jeg prøvde å se ut av flyvinduet, men 
kunne ikke se noe som helst gjennom tåken. Ikke en ting var å se 
i noen retning utenfor flyet.

Jeg visste at vi nærmet oss fjellene i en hastighet på rundt 5 
kilometer i minuttet, og at vi var nødt til å passere over dem for å 
komme til Saltsjødalen. Jeg ble bekymret og tenkte: ”Hvordan kan 
piloten finne veien når han ikke kan se noe?” Han hadde kompass, 
men flyet kunne drive ut av kurs. Han hadde instrumenter som 
fortalte ham høyden over havet, men det var umulig for ham å vite 
hvor langt vi var fra bakken. Jeg tenkte kanskje han kunne fly høyt 
nok til å gå klar av fjellene mellom oss og Saltsjødalen, og prøve 
å finne flyplassen ut fra de blinkende lysene om vi kom nær nok, 
men det gikk kaldt nedover ryggen på meg da jeg tenkte på faren 
ved å komme ut av kurs og bomme på lysene og flyplassen.

I min engstelse gikk jeg frem til piloten og annenpiloten for å se 
hvordan det gikk med dem. Det var umulig for meg å vite om vi 
var 100 fot, 1000 fot eller 10 000 fot over bakken, og jeg ante ikke 
hvordan de kunne vite det, annet enn anslagsvis. Jeg la merke til at 
piloten hadde en liten innretning over øret, omtrent som de sentral-
bordbetjenter bruker. Jeg spurte annenpiloten hvordan de kunne 



k a P I t t e l  1 1

108

vite om vi fløy i riktig retning eller om vi var ute av kurs. Han svarte: 
”Når vi ikke kan se, styrer vi etter radiostrålen.”

”Hva er det?” spurte jeg. Han forklarte at strålen kunne sammen-
lignes med en elektrisk motorvei mellom to punkter, og i vårt tilfelle 
var punktene Milford og Salt Lake City. Han sa at innretningen over 
pilotens øre virket slik at når flyet fulgte strålen, hørte han en lav 
summing, men hvis flyet vek av til høyre eller venstre, ville lyden 
forandre seg og piloten bli advart med en klikking som minnet om 
klikket fra en telegrafnøkkel. Hvis han … styrte flyet tilbake på 
strålen, eller motorveien, til den trygge kurs, forsvant klikkingen, 
og summingen begynte igjen. Hvis vi bare fulgte strålen, ville vi 
komme trygt frem til bestemmelsesstedet.

Jeg satte meg i setet mitt igjen, trygt forvisset om at selv om vi var 
innhyllet i tåke og mørke, og vi hverken kunne se eller føle hvor vi 
var, mottok piloten kontinuerlig informasjon om at vi var på rett vei, 
og han visste at vi snart ville komme til bestemmelsesstedet. Noen 
minutter senere kjente jeg at flyet startet nedstigningen. Vi hadde 
passert over fjelltoppene og nærmet oss flyplassen. Da vi var nesten 
nede, kunne vi se de sterke lysene på flyplassen som viste hvor vi 
skulle lande, og flyet og dets dyrebare last tok bakken like mykt 
som en måke lander i vannet. Sakte, men sikkert stoppet flyet, og 
vi forlot transportmiddelet vårt og kom ned på bakken, glade for å 
være hjemme igjen …

Jeg har ofte tenkt på den lærdom jeg fikk på det flyet, og har 
anvendt den på erfaringer jeg har hatt i Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige …

Herren har ikke bare gitt oss de råd som allerede er nedtegnet i 
Skriftene til veiledning, men han har også satt en leder i denne Kir-
ken, en av hans sønner som har blitt utvalgt, ordinert og beskikket 
som president. Han er vår pilot, og han vil bli ledet av en røst som 
vil gjøre ham i stand til å lede oss på den vei vi skulle gå. Hvis vi 
er kloke, vil vi ikke dømme ham, men med glede respektere ham i 
hans stilling så lenge Herren oppholder ham.»

President Smith brukte også sin opplevelse på flyet til å illustrere 
at vi alle kan motta åpenbaring til veiledning for vårt eget liv hvis 
vi er verdige:
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«Hvis vi lever slik vi vet vi skulle, er vi berettiget til å motta den 
stille, lave røst som gjør oss oppmerksomme på farer, bekrefter at 
dette er den trygge vei og oppmuntrer oss til å vandre på den… 
Hvis vi gjør noe galt, vil røsten hviske til oss: ”Vend om, du har gjort 
en feil. Du har ikke fulgt din himmelske Faders råd.” Vend om fra 
deres gale valg mens det ennå er tid, for hvis dere går for langt bort 
fra den rette vei, vil dere ikke lenger høre røsten, og dere kan ha 
gått dere fullstendig vill …

Mitt råd til dere er å motta Guds ånd og holde på den, og den ene-
ste måten å holde på den er å leve nær ham ved å holde hans bud. 
… Lytt til den stille hvisken som alltid, hvis dere er verdige, vil lede 
dere på en vei som innebærer evig lykke.» 1 [Se forslag 1 på side 114.]

George Albert Smiths læresetninger

Gud tilkjennegir seg for sine barn i vår tid, 
akkurat slik han har gjort i tidligere tider.

For et privilegium det er å få leve i en tid da vi vet at Gud lever, 
da vi vet at Jesus Kristus er verdens Frelser og vår Forløser, og da vi 
vet at Herren fortsetter å tilkjennegi seg for sine barn som har forbe-
redt seg til å motta hans velsignelser! Jeg ser ut over en stor forsam-
ling i dag [på et generalkonferansemøte], og de fleste av dem nyter 
godt av Den allmektiges inspirasjon, og når de ber, ber de til sin 
Fader i himmelen i visshet om at deres bønner vil bli besvart med 
velsignelser over deres hode… Vi vet at det er en Gud i himmelen, 
at han er vår Fader, at han er interessert i vårt liv og at han har vært 
det siden verden ble skapt, da hans første barn ble satt på jorden.2

Forskjellen mellom denne store Kirken og alle andre kirker siden 
begynnelsen, har vært at vi tror på guddommelig åpenbaring. Vi 
tror at vår Fader taler til mennesker i dag slik han har gjort helt 
siden Adams tid. Vi tror og vi vet – på en måte som overgår ren 
tro – at vår Fader har holdt sin hånd over denne verden for å frelse 
menneskenes barn.3

Det er ikke bare fordi vi tror på disse bøkene [Mormons bok, 
Lære og pakter og Den kostelige perle] at vi anses som et eien-
dommelig folk, men også fordi vi har en sikker tro på at vår Fader 
i himmelen har talt i vår egen tid. Vi vet faktisk at det går an å 
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kommunisere med himmelen. Vi tror at Jehova har de samme følel-
ser for oss og den samme innflytelse over oss som han hadde over 
sine barn som levde i denne verden i tidligere tider.

For de vantro har medlemmer av Jesu Kristi Kirke til alle tider 
vært betraktet som et eiendommelig folk. Når Herren har talt gjen-
nom sine tjenere, har det til forskjellige tider vært mange i verden 
som har sagt: «Jeg tror ikke på åpenbaring.» Vår tid er intet unntak 
til denne regelen. De tusener, ja, millioner av vår Faders barn som 
lever på jorden, gjentar bare historiens gang når de fornekter at Gud 
igjen har åpenbart sin vilje til menneskene, og sier at de ikke har 
noe behov for ytterligere åpenbaring.4

Vi tror ikke at himmelen er lukket over våre hoder, men at den 
samme Fader som elsket og verdsatte Israels barn, elsker og verd-
setter oss. Vi tror at vi har like stort behov for vår himmelske Faders 
veiledning i vårt liv som de hadde. Vi vet at forseglingen er brutt i 
den tid vi nå lever i, og Gud har igjen talt fra himmelen.5 [Se forslag 
2 på side 114.]

Herren veileder sitt folk gjennom 
åpenbaring til Kirkens president.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble organisert etter 
direkte befaling fra vår himmelske Fader. Denne Kirken ble grunn-
lagt på åpenbaringens klippe, og ved åpenbaring har den blitt ledet.6

I vår tid er det unikt å tilhøre en kirke hvor medlemmene tror at 
Herren taler gjennom deres ledere. Når vi blir undervist av denne 
Kirkens president, tror vi at han forteller oss hva Herren ønsker av 
oss. For oss er det noe mer enn bare et menneskes råd. Vi tror på 
det, det får oss til å granske vår sjel, og vi blir motivert til å fornye 
vår beslutning om å være slik Gud ønsker at vi skal være.7

Vi har hatt villedede sjeler i Kirken som i sin uvitenhet har gått 
imot råd fra [Kirkens president], uten å innse at de gikk imot Herren, 
og de har falt ut i mørke og sorg, og medmindre de omvender seg, 
vil de ikke finne en plass i det celestiale rike.

La oss huske at denne Kirkens president er offisielt utpekt som 
Kirkens pilot her i jordelivet, og representerer himmelens og jordens 
Mester.8
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Når en mann har kommet til en eller flere personer, slik de noen 
ganger har gjort for å fremme seg selv, og sagt: «Jeg har hatt en 
drøm, og her er det Herren ønsker at vi skal gjøre», kan dere være 
sikre på at de ikke er på Herrens side. Drømmer og syner og åpen-
baringer fra Gud til menneskene har alltid kommet gjennom hans 
rettmessig utnevnte tjener. Dere kan få drømmer og tilkjennegivelser 
for egen trøst eller egen oppbyggelse, men dere vil ikke få dem for 
Kirken… Vi trenger ikke å bli bedratt.9

Min sjel er fylt av takknemlighet over vissheten om at hvis vi fort-
setter vårt medlemskap i Kirken, har vi en pilot som kan veien, og 
hvis vi vil følge hans veiledning, … vil vi unngå de åndelige ulykker 
som verden rammes av. Vi vil gå omkring og gjøre vel, velsigne 
menneskeheten og fryde oss over samværet med våre kjære.10 [Se 
forslag 3 på side 114.]

Vi er alle berettiget til personlig inspirasjon 
fra Den hellige ånd hvis vi holder budene.

Jeg har tro på dere, mine brødre og søstre… Dere er berettiget til 
den samme kunnskap som han som presiderer over Kirken. Dere 
er berettiget til den samme inspirasjon som strømmer til dem Gud 
har latt bli ordinert til sine ledere. Dere er berettiget til Åndens 
inspirasjon og kunnskapen om at Han er deres Fader, og når jeg 
sier «dere», mener jeg alle som har adlydt vår Faders bud og har fått 
del i den gode innflytelse av Herrens ånd i Kristi kirke… Vi er alle 
berettiget til Herrens inspirasjon i forhold til den grad vi lever et 
gudfryktig liv.11

Dra hvor du vil, og du vil ikke finne noen annen gruppe samlet 
hvor hver enkelt har tro på Gud. Dersom vi spurte hvor mange av 
dere som har et vitnesbyrd, ikke en tro fordi en annen har sagt det, 
men hvor mange av dere som er sikre på at dette er Guds verk, at 
Jesus er Kristus, at vi lever evig, at Joseph Smith var den levende 
Guds profet, ville dere svare at dere har dette vitnesbyrd som holder 
dere oppe og styrker dere og gir dere tilfredsstillelse på deres vei 
i denne verden …

… Jeg fant som gutt ut at dette er Herrens verk. Jeg ble klar over 
at det finnes levende profeter på jorden. Jeg lærte at Den allmektiges 
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inspirasjon ville påvirke dem som levde slik at de kunne motta den, 
og at vi derfor ikke er avhengige av en eller to eller et halvt dusin 
personer. Det finnes tusenvis av medlemmer av denne kirke som 
vet – og det har ingenting med en fantasiforestilling å gjøre – de vet 
at Gud lever og at Jesus er Kristus og at vi er Guds barn.12

Dere behøver ikke bare sette deres lit til historien eller noe men-
neskes læresetninger for å kunne vite at dette er Herrens verk. Dere 
har fått denne visshet brent inn i deres sjel ved Den hellige ånds 
gave. Det finnes ingen tvil i deres sinn når det gjelder deres opphav 
eller hvor dere vil gå hen når dette liv er omme, dersom dere bare 
er tro mot den tillit som er vist dere.13

Et vitnesbyrd er ikke noe som en annen kan gi oss. Overbevis-
ningen kommer fra vår himmelske Fader.14

Jeg står her i dag dypt takknemlig for den kunnskap som har 
blitt meg til del. Jeg er takknemlig for at jeg ikke er avhengig av 

«vi er alle berettiget til Herrens inspirasjon i 
forhold til den grad vi lever et godt liv.»
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en annen person for mitt vitnesbyrd. Jeg er naturligvis takknemlig 
for den oppmuntring jeg får av andre som er i besittelse av lys og 
sannhet, og som gir oppmuntring ved sitt rettskafne liv, men jeg er 
ikke avhengig av noen av dem for å ha visshet om at Gud lever, at 
Jesus er menneskehetens Forløser og at Joseph Smith er en Herrens 
profet. Disse tingene vet jeg selv.

… Jeg fryder meg over å kunne vitne om at jeg vet at evangeliet 
er sant, og jeg takker min himmelske Fader av hele min sjel for at 
han har åpenbart dette for meg.15

Av alle de velsignelser som har blitt meg til del i livet, er den 
mest verdifulle kunnskapen at Gud lever og at dette er hans verk, 
for dette innbefatter alle andre velsignelser jeg kan håpe å oppnå i 
dette liv eller i det neste liv.16 [Se forslag 4 på side 114.]

Den hellige ånd er en sikker veiviser 
på veien gjennom jordelivet.

[Guds] ånds veiledning … er en trygg veiviser på veien gjennom 
jordelivet og en sikker forberedelse til å motta et hjem i hans celes-
tiale rike.17

Vi leser i Job at det er ånd i mennesket, og Den allmektiges inspi-
rasjon gir ham forstand [se Job 32:8]. Hvis vi holder Guds bud, har vi 
krav på denne inspirasjon, og hvis vi lever slik Guds sønner skulle 
leve, vil vi få denne inspirasjonen, og ingen kan forhindre det, og 
resultatet vil bli vår egen fysiske, mentale og moralske utvikling i 
jordelivet, samt fortsatt utvikling gjennom evighetens tidsaldre.18

Herrens ånds veiledning er et middel mot tretthet, … mot frykt 
og alt det som noen ganger tar overhånd over oss i livet.19

Da Frelserens disipler var sammen med ham, beundret de ham 
selv om de ikke visste hvor stor han egentlig var, men ikke før Den 
hellige ånds kraft kom over dem, ikke før de hadde mottatt dåpen 
med ild, var de i stand til å møte de problemer og utholde de for-
følgelser som nesten gjorde livet uutholdelig. Da Den allmektiges 
inspirasjon ga dem forstand, visste de at de levde et evig liv, og 
dersom de viste seg trofaste, visste de at når de nedla sitt legeme i 
døden, ville de bli oppreist fra graven til herlighet og udødelighet.
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Dette var resultatet av Guds ånds inspirasjon som kom over dem, 
Den allmektiges inspirasjon som ga dem forstand …

Jeg ber om at den Ånd som holder oss på sannhetens og rettferdig-
hetens vei, må være hos oss, og jeg ber om at det ønske som kommer 
ved vår himmelske Faders inspirasjon, må lede oss på livets vei.20

Når livets arbeid er fullført, måtte vi da vite at vi har lyttet til den 
stille, lave røst som alltid leder oss på rettferdighetens vei, og vite 
at dette innebærer at døren til det celestiale rike står åpen for oss, 
for oss selv og våre kjære, så vi kan gå fremover gjennom alle tider, 
… lykkelige i all evighet.21 [Se forslag 5 på side 115.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Mens du leser «Fra George Albert Smiths liv» (side 107–9), 
skulle du overveie hvordan president Smiths analogi kan 
anvendes på vår reise gjennom jordelivet. Hva kan tåken, 
radiostrålen og den klikkende lyden symbolisere? Hvordan 
har Herren advart deg mot fare og hjulpet deg å holde deg på 
veien til evig liv?

 2. På side 109–10 erklærer president Smith at åpenbaring er like 
nødvendig i dag som den var på bibelsk tid. Hvordan vil du 
svare noen som sier at åpenbaringene i Skriftene er tilstrekke-
lige for vår tid? Hvilke erfaringer har lært deg at vår himmelske 
Fader «er interessert i vårt liv»?

 3. Gjennomgå den delen som begynner på side 110. Hvordan 
har du fått visshet om at profetens råd kommer fra Herren 
og er «mer enn bare et menneskes råd»? (side 110). Hvordan 
kan personlig åpenbaring hjelpe deg å akseptere og anvende 
åpenbaringer som gis gjennom profeten?

 4. Mens du studerer den delen som begynner på side 111, skulle 
du tenke på hvordan du fikk et vitnesbyrd om evangeliet. 
Hvordan hjalp andres vitnesbyrd deg? Hva gjorde du for selv 
å få vite at det er sant?
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 5. I siste del av læresetninger (side 113–14), skulle du se etter ord 
og uttrykk som beskriver hvordan Den hellige ånd kan hjelpe 
oss. Overvei hva du kan gjøre for oftere å være verdig til Den 
hellige ånds veiledning.

Aktuelle skriftsteder: Johannes 15:26; 1 Nephi 10:17–19; 2 Nephi 32:5; 
Moroni 10:3–5; Lære og pakter 1:38; 42:61; 76:5–10; 9. trosartikkel

Hjelp til undervisningen: «Bli ikke bekymret hvis klassen er taus 
noen sekunder etter at du har stilt et spørsmål. Besvar ikke ditt eget 
spørsmål, men la elevene få tid til å tenke ut et svar. En svært lang 
taushet kan imidlertid tyde på at de ikke forstår spørsmålet, og at 
du må formulere det på nytt» (Undervisning, intet større kall, 69).

Noter
 1. I Conference Report, okt. 1937, 50–53.
 2. I Conference Report, april 1946, 4.
 3. I Conference Report, april 1917, 37.
 4. «Some Points of ”Peculiarity”»,  

Improvement Era, mars 1949, 137.
 5. I Proceedings at the Dedication of the 

Joseph Smith Memorial Monument, 55.
 6. «Message to Sunday School Teachers», 

Instructor, nov. 1946, 501.
 7. I Conference Report, okt. 1930, 66.
 8. I Conference Report, okt. 1937, 52–53.
 9. I Conference Report, okt. 1945, 118–19.
 10. I Conference Report, okt. 1937, 53.

 11. I Conference Report, okt. 1911, 44.
 12. I Conference Report, april 1946, 124–25.
 13. I Conference Report, april 1905, 62.
 14. «Opportunities for Leadership», Impro-

vement Era, sept. 1949, 557.
 15. I Conference Report, okt. 1921, 42.
 16. I Conference Report, april 1927, 82.
 17. «To the Latter-day Saints Everywhere», 

Improvement Era, des. 1947, 797.
 18. I Conference Report, april 1944, 31.
 19. I Conference Report, okt. 1945, 115–16.
 20. I Conference Report, april 1939, 124–25.
 21. I Conference Report, april 1941, 28.
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«det er Jesu kristi evangelium vi har med oss. det er ønsket om å 
frelse menneskenes barns sjeler som brenner i vårt hjerte.»
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Et entusiastisk ønske om å 
dele evangeliet med andre

Våre brødre og søstre over hele verden trenger 
det gjengitte evangeliums budskap, og det 

er vårt privilegium å gi det til dem.

Fra George Albert Smiths liv

En nær venn av George Albert Smith skrev: «President George 
Albert Smith er en naturlig misjonær. Fra sin ungdom av har han 
hatt et brennende ønske om å dele evangeliets læresetninger med 
sine medmennesker, og gjøre kjent for ”Guds sønner og døtre”, 
som han ser på som sine brødre og søstre, de sannheter som ble 
åpenbart for profeten Joseph Smith.

Jeg har ofte hatt gleden av å få reise med tog sammen med pre-
sident Smith. Hver gang har jeg vært vitne til at så snart reisen er 
godt i gang, har han tatt frem noen kirkebrosjyrer fra vesken sin, lagt 
dem i lommen og så gått rundt blant passasjerene. På sin vennlige, 
behagelige måte ble han snart kjent med en medpassasjer, og etter 
en kort stund kunne jeg høre ham fortelle historien om Kirkens 
grunnleggelse ved profeten Joseph Smith, eller om de helliges utvan-
dring fra Nauvoo og deres prøvelser og vanskeligheter på veien over 
slettene til Utah, eller forklare noen av evangeliets prinsipper for sin 
nye venn. Samtale etter samtale fulgte med den ene passasjeren etter 
den andre til reisen var over. Så lenge jeg har kjent president Smith, 
i over 40 år nå, har jeg sett at hvor enn han kommer, er han først og 
fremst en misjonær for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.» 1

Det ble også skrevet om president Smith: «Han kunne snakke om 
religion med en skorsteinsfeier som jobbet hjemme hos ham. Han 
gikk sjelden glipp av en anledning til å forklare ”det gjengitte evan-
geliums evige sannheter”, enten det var for venner eller fremmede. 
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Hans oppfatning var at dette var den største vennlighet noen kunne 
vise, for Kristi budskap var den viktigste gave han hadde å gi.» 2 [Se 
forslag 1 på side 126.]

Ettersom det å forkynne evangeliet var et emne president Smith 
ofte talte om, er dette det første av tre kapitler om emnet i denne 
boken. Dette kapitlet fokuserer på hvorfor vi forkynner evangeliet, 
kapittel 13 presenterer flere måter å delta i dette viktige arbeidet 
på, og kapittel 14 forklarer hvordan vi kan være så effektive som 
mulig i våre anstrengelser.

George Albert Smiths læresetninger

Verden trenger det vi har – Jesu Kristi 
evangelium gjengitt i sin fylde.

Verden er i nød, i smerte, fra én ende til den annen. Menn og 
kvinner leter her og der og prøver å finne ut hvor de skal gå for å 
gjøre de ting som vil gi dem fred… Jesu Kristi evangelium er gjen-
gitt. Sannhet åpenbart fra himmelen er her, og det er denne sann-
het, dette evangelium, som kunne vært universalmiddelet mot hele 
verdens onder, dersom de bare kjente til det. Det er det eneste som 
kan gi dem fred så lenge de befinner seg på jorden.3

Denne verdens innbyggere trenger å finne veien tilbake til den 
grunnvoll som ble lagt av himmelens og jordens Mester, den grunn-
voll som består av tro, omvendelse og dåp ved nedsenkning til syn-
denes forlatelse og å motta Den hellige ånd gjennom dem som er i 
besittelse av guddommelig myndighet. Det er dette verden trenger. 
Jeg er virkelig takknemlig for at mange søker i den retningen. De 
har gått i blinde på en vei som fører til sorg og lidelse, men de har 
fått et botemiddel mot alle onder innen rekkevidde – Jesu Kristi 
evangelium. Selv om den er smal og vanskelig å følge, har alle fått 
staket ut en vei som fører tilbake til vår Fader, og det finnes ingen 
annen vei som fører dit.4

Verdens kirkesamfunn prøver på sitt eget vis å gi menneskene 
fred i hjertet. De har mange dyder og mange sannheter, og utretter 
mye godt, men de mangler guddommelig myndighet. Deres prester 
er heller ikke guddommelig utnevnt.5
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De siste-dagers-hellige er de eneste som bærer vår himmelske 
Faders myndighet til å forrette evangeliets ordinanser. Verden tren-
ger oss.6

Det finnes stor hunger i verden etter Herrens ord, og mange 
ærlige sjeler søker oppriktig etter å få vite hva vår himmelske Fader 
ønsker av dem. Jeg har møtt en rekke ledere for verdens kirke-
samfunn, og funnet blant dem mange høysinnede og karakterfaste 
mennesker som vier seg til det gode, men jeg har sjelden funnet 
blant de ulike kirkeorganisasjoners prester, menn som forstår hen-
sikten med sin tilværelse eller hvorfor de er i denne verden. Men-
nesker kan ikke undervise om noe de ikke selv vet. Disse gode 
menn, som ikke forstår evangeliet og behovet for dets ordinanser, 
begrenser i stor grad sine lærdommer til moralprekener og til å lese 
salmene for sine forsamlinger. Enkeltstående skriftsteder danner 
utgangspunkt for taler om dyd, ærlighet osv., og alt dette er nyttig 
og oppbyggende, men få prekener handler om hvilke krav som 
stilles til enhver sjel for å komme inn i himmelens rike. Det er denne 
informasjonen verden trenger aller mest. Få prester har budskap til 
sine forsamlinger som vekker tro hos dem på Jesu Kristi guddom-
melighet og nødvendigheten av å delta i de evangeliets ordinanser 
som han har foreskrevet.7 [Se forslag 2 på side 126.]

Mange ville ha mottatt sannheten 
dersom de fikk mulighet til det.

Faderens barn overalt er ivrige etter å få vite hva de skal gjøre, 
men på grunn av onde innflytelser som har gjennomsyret jorden, 
har de blitt narret. Jordens hederlige mennesker er forblindet for 
sannheten… Satan er i sving, og den eneste kraft som kan nøytra-
lisere hans innflytelse, er Jesu Kristi evangelium.8

Folk har vært mistenksomme overfor hverandre. De har ikke 
trodd det de har hørt, og de har ikke vært villige til å gjøre det som 
Filip, en av Frelserens disipler, anbefalte Natanael da de snakket 
sammen. Filip sa: «Herren har kommet.»

Han beskrev ham så, og Natanael spurte: «Hvor kommer han fra?»

Og Filip svarte: «Han kommer fra Nasaret.» Og den gode mannen 
sa: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» Filip sa: «Kom og se.» (Se 
Johannes 1:43–46.)
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Natanael hadde lært å tro at intet godt kunne komme fra Nasaret, 
og likevel var han den mannen Frelseren senere omtalte som en 
israelitt uten svik – en god mann, men villedet på grunn av histo-
riene han hadde hørt.

Men så fort han lærte, da han takket ja til disiplenes oppfordring 
om å «komme og se», kom han og så.

Vi har følt stor glede under hans Ånds innflytelse. Vi ønsker at 
alle skal nyte denne velsignelse, så når de har spurt: «Hva slags folk 
er dette?» har vi svart: «Kom og se.» 9

«Min himmelske Fader … har kalt meg til å reise til mange områ-
der av verden, og jeg har tilbakelagt millioner av kilometer siden jeg 
ble kalt til president. Jeg har reist i mange land og himmelstrøk, og 
overalt hvor jeg har vært, har jeg funnet gode mennesker, sønner og 
døtre av den levende Gud som venter på Jesu Kristi evangelium, og 
det er tusener, hundretusener av dem, som ville tatt imot sannheten 
om de bare visste det vi vet.10

Det finnes mange flotte kirkeorganisasjoner i verden, mange gud-
fryktige menn og kvinner som lever i samsvar med vår himmelske 
Faders vilje slik de forstår den …

Alle som lever opp til det lys som Herren har gitt dem og søker 
ham i oppriktig bønn, vil bli berørt i sitt hjerte og påvirket i sitt sinn, 
og de vil få anledning til å vite at Gud igjen har talt.11 [Se forslag 3 
på side 126.]

Vi sprer evangeliet med entusiasme 
fordi vi elsker vår neste.

Kanskje utenforstående iakttagere vil oppfatte det som at det 
finnes en uvanlig entusiasme blant de siste-dagers-hellige. Én mann 
sa nylig: «Jeg finner det underlig at deres medlemmer utfører arbei-
det med slik glede. Det spiller ingen rolle om jeg snakker med en 
ungdom eller en moden mann, en gartner eller en politimann blant 
deres medlemmer. De er alle glade og tilfredse og trygge på at de 
er i besittelse av Jesu Kristi evangelium.» …

… Er det til å undre seg over at det finnes entusiasme i vår reli-
gionsutøvelse, at vi er tilbøyelige til å være ivrige etter å dele disse 
strålende sannheter med vår neste? Er det til å undre seg over at 
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når tiden kommer da våre sønner blir kalt ut på misjonsmarken, 
eller vi blir kalt til å legge til side våre plikter og reise ut som den 
levende Guds tjenere, ikledd kraft fra det høye, med myndighet 
som har blitt overdratt i disse siste dager for at vi skal kunne dele 
denne vidunderlige sannhet som har gjort vårt liv så rikt, med alle 
mennesker, … at vi reagerer villig og med glede? 12

Det er Jesu Kristi evangelium vi har med oss. Det er ønsket om 
å frelse menneskenes barns sjeler som brenner i vårt hjerte. Det 
er ikke for at vi kan bygge oss opp og bli et mektig folk økono-
misk sett. Det er ikke for å få verdens ære for det vi gjør. Det er 
for at Guds sønner og døtre, hvor de enn måtte være, kan få høre 
dette evangelium, som er Guds kraft til frelse for alle som tror og 
adlyder dets forskrifter. Og de som tror, vil følge det mønster som 
ble gitt av Frelseren da han sa til sine disipler: «Den som tror og 
blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.» 
[Markus 16:16.] 13

«de som tror, vil følge det mønster som ble gitt av Frelseren da han 
sa til sine disipler: «den som tror og blir døpt, skal bli frelst.”»
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Tenk på hvilket ansvar som påhviler oss hvis vi lever vårt liv i 
skjødesløshet og likegyldighet, uten å forsøke å dele sannheten med 
dem Herren elsker like høyt som han elsker oss, og som er dyrebare 
i hans øyne. Jeg tror noen av denne Kirkens medlemmer trenger 
å våkne opp. Jeg tror det skulle gjøres en større innsats for å dele 
med vår Faders barn all den sannhet som finnes i denne Kirken.14

Når en mann er syk, hvis han er vår nabo, hjelper vi ham gladelig. 
Hvis noen i hans familie har gått bort, prøver vi å trøste ham. Men år 
ut og år inn lar vi ham vandre på veier som vil spolere hans mulighet 
til evig liv, og vi går forbi ham som om han var noe betydningsløst.15

Er vi klar over at enhver mann er skapt i Guds bilde og er en Gud 
sønn, og at enhver kvinne er hans datter? Uansett hvor de befinner 
seg, er de hans barn, og han elsker dem og ønsker at de skal bli 
frelst. Som medlemmer av denne Kirken kan vi ikke være passive. 
Vi kan ikke motta den velvilje vår himmelske Fader har vist oss, 
kunnskapen om evig liv, og selvisk holde den for oss selv og tro at 
den da vil være til velsignelse for oss. Det er ikke det vi mottar som 
beriker vårt liv, men det vi gir.16

La oss være tilstrekkelig interessert i menneskenes frelse til å 
utvise hellig iver for deres omvendelse, så vi kan nyte deres evige 
takknemlighet og kjærlighet og vår himmelske Faders verdsettelse, 
på grunn av vår uegennyttige interesse for hans barn.17

Vår misjon til vår Faders barn … er å bringe fred og vise velvilje til 
alle mennesker. Det er et intenst og glødende ønske om å dele med 
alle vår Faders barn de gode ting han har skjenket oss i så rikt mål, og 
det er i håp om at de må forstå at vi går ned på våre knær dag etter 
dag og ber om at deres hjerter må bli berørt, at Guds ånd må komme 
inn i deres sjel, så de kan forstå den sannhet som blir gitt dem.18

Måtte denne store Kirke, med den kraft som er gitt den av Gud, 
bli i stand til å spre sannheten enda raskere og redde nasjonene fra 
ødeleggelse. Vi vokser hurtig som organisasjon, men jeg gleder meg 
ikke så mye over de økte tallene som jeg gjør over troen på at den 
innflytelse vi øver, kan merkes blant vår Faders barn, fra nord til syd 
og fra øst til vest, og at de hører det budskap om liv og frelse som 
de er avhengige av for å kunne bo i nærvær av menneskehetens 
Forløser.19 [Se forslag 4 på side 126.]
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Herren vil holde oss ansvarlige for vår innsats 
for å dele evangeliets gave med andre.

Vi har mottatt en vidunderlig gave, men med denne gaven følger 
et stort ansvar. Herren har velsignet oss med større kunnskap enn 
våre medmennesker, og med denne kunnskap følger kravet om at 
vi deler den med hans barn hvor enn de måtte være.20

Jeg kan ikke skjønne at vi tjener Gud av all vår styrke hvis vi 
forsaker hans barn, eller om vi tilbringer så mye tid på selvisk opp-
byggelse av oss selv og å skaffe oss ting i dette liv, mens vi lar hans 
barn forbli i mørke når vi kunne ha bragt dem inn i lyset. Jeg forstår 
det slik at min viktigste misjon i livet, for det første er å holde Guds 
bud slik de har blitt lært meg, og dernest å lære dem bort til de av 
min Faders barn som ikke forstår dem.21

Det finnes intet annet evangelium som kan frelse, og vi, mine 
brødre som bærer Det hellige prestedømme, har ansvar for å bringe 
dette budskap ikke bare til verdens nasjoner, men å etterleve det 
på eksemplarisk vis og forklare det for vår neste som ikke deler vår 
tro. Jeg vil i dag advare og si at Herren holder oss ansvarlige for å 
rope omvendelse til hans barn og bekjentgjøre hans sannhet. Hvis 
vi ikke benytter oss av våre muligheter til å undervise Guds sønner 
og døtre som finnes blant oss, og som ikke deler vår tro, i dette vår 
Herres evangelium, vil han holde oss ansvarlige på den andre siden 
av sløret for det vi ikke har gjort. 22

Etter en stund vil vi måtte stå til regnskap, og hvis vi har vært 
trofaste, er jeg sikker på at han som er Far til oss alle som lever i 
verden, vil takke oss og velsigne oss for å ha bragt så mange av 
hans sønner og døtre til forståelse av livets hensikt og hvordan det 
kan nytes under Åndens innflytelse.23

Når vi har evangeliets ånd, ønsker vi å kunne lære så mange av 
vår Faders barn som det er mulig for oss å nå, de strålende sann-
heter som er nødvendige for deres opphøyelse, slik at når tiden 
kommer da vi skal stå foran menneskenes Forløser, vil vi kunne 
si til ham: «Med all den kraft du ga meg, og med all den visdom 
og kunnskap du har gitt meg, har jeg søkt i ømhet og oppriktig 
kjærlighet, og med en fast beslutning og med vennlighet å bringe 
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så mange av dine barn til kunnskap om evangeliet som jeg har hatt 
mulighet til.» 24 [Se forslag 5 på side 126.]

Hvis vi deler evangeliet med Guds barn, vil vår 
belønning bli stor med dem i det celestiale rike.

Mange av oss tilbringer mesteparten av vår tid til å søke etter ting 
i dette liv som vi vil bli tvunget til å forlate når vi går her fra, samti-
dig som det finnes udødelige sjeler overalt rundt oss som vi, om vi 
bare ville, kunne undervise og motivere til å undersøke sannheten 
og plante i deres hjerte en kunnskap om at Gud lever. Hvilken skatt 
i hele verden kan være like verdifull for oss? For vi vil få kjenne 
deres takknemlighet her og deres grenseløse og evige takknem-
lighet i den kommende verden. Dette er en ytterst viktig misjon.25

Tenk på hva det vil bety om vi, istedenfor bare å ha vært selviske 
og forsøkt å frelse vår egen lille familie, kan telle dusinvis og hund-
revis av menn og kvinner som vi har påvirket til å ta imot vår Herres 
evangelium. Da vil vi i sannhet føle oss velsignet, og få kjenne deres 
kjærlighet og takknemlighet for evig.26

For en glede det vil være på den andre siden av sløret over å 
finne disse gode menn og kvinner som lever opp til det lys de har, 
og prøver å gjøre sin plikt overfor Gud, og som på grunn av sin 
kontakt med oss, på grunn av vår iver og villighet til å dele med 
dem, vil motta ytterligere informasjon om vår Herres evangelium 
og motta ordinansene i hans hellige hus og bli forberedt til med-
lemskap i det celestiale rike. Hvor lykkelige dere vil bli, når den tid 
kommer at dere står i den store Dommers nærvær for å redegjøre 
for de få årene av livet som ble tilbragt i jordelivet, hvis disse vår 
Faders barn som han elsker like høyt som han elsker oss, står ved 
vår side og sier: «Himmelske Fader, det var denne mann, det var 
denne kvinne som første gang ga meg informasjon om din strå-
lende sannhet og vakte et ønske i meg om å søke mer innstendig 
etter deg enn jeg tidligere hadde gjort. Det var denne mannen 
eller denne kvinnen som ga meg denne velsignelsen.» Og ikke 
nok med det.

Når den tid kommer, når dere går gjennom alle tidsaldre, og 
det er lang tid, vil dere få oppleve kjærlighet og takknemlighet fra 
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enhver mann, enhver kvinne og ethvert barn dere har medvirket til 
å gi evig lykke. Er ikke dette av stor verdi? Vi kan leve vårt liv her 
og skaffe oss noen hundre eller noen tusen dollar, vi kan ha flokker 
og hjorder, hus og jordeiendommer, men vi kan ikke ta disse med 
oss til den andre siden. De er ikke nødvendige for evig liv, de er 
bare nødvendige for oss her. Men dersom vi har gjort oss fortjent 
til Guds andre barns takknemlighet og kjærlighet, vil den strømme 
til oss for evig. Tenk på hva dette vil bety! Når tiden kommer da 
denne verden skal bli lutret og renset ved ild og blir det celestiale 
rike, når all urenhet og alt som ikke er ønskelig, har blitt feid bort, 
hvor godt vil det ikke da være å finne at vi har selskap med dem 
vi har hjulpet i jordelivet og deler en arv med, og at vi blir ledet av 
Jesus Kristus vår Herre for evig – er ikke dette av stor verdi? Er ikke 
dette en frydefull anledning? 27 [Se forslag 6 på side 126.]

«når vi har evangeliets ånd, ønsker vi å kunne [undervise] så 
mange av vår Faders barn som det er mulig for oss å nå.»



k a P I t t e l  1 2

126

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Gjennomgå «Fra George Albert Smiths liv» (side 117–18). Hvor-
for tror du president Smith var så entusiastisk når det gjaldt 
misjonærarbeid? Hva vil det si for deg å «først og fremst være 
misjonær for Kirken»?

 2. Hva har det gjengitte evangelium å tilby verden i tillegg til de 
«moralprekener» som tilbys av de fleste religioner? (Du finner 
noen eksempler på side 118–19.)

 3. Les den delen som begynner på side 119 (se også L&p 123:12). 
Hvilke eksempler har du sett på at mennesker overvinner mis-
oppfatninger om Kirken ved å ta imot oppfordringen om å 
«komme og se»? Hvordan kan du gi en slik oppfordring på en 
effektiv måte?

 4. Les andre hele avsnitt på side 122. Hvorfor tror du vi noen 
ganger er motvillige til å dele evangeliet med vår neste? Mens 
du studerer side 120–22, skulle du tenke på hva vi kan gjøre 
for å overvinne denne motviljen.

 5. Mens du leser den delen som begynner på side 123, kan du 
grunne på om du gjør det Herren forventer av deg for å dele 
evangeliet med andre. Hold en bønn og overvei hvordan du 
kan bli bedre til å holde dette budet.

 6. Gjennomgå siste del av læresetninger (side 124–25), og tenk 
på vedkommende som først presenterte Jesu Kristi gjengitte 
evangelium for deg eller din familie. Hva kan du gjøre for å 
vise eller uttrykke din takknemlighet til vedkommende?

Aktuelle skriftsteder: Amos 8:11–12; Mosiah 28:1–3; Alma 26:28–30; 
Lære og pakter 4:4; 18:10–16

Hjelp til undervisningen: «Det er bedre å plukke ut noen få gode 
ideer og få til en god diskusjon – og god læring – enn å mase og 
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stresse i et forsøk på å få med hvert eneste ord i håndboken. … En 
avslappet stemning er helt avgjørende om dere ønsker å ha Herrens 
ånd tilstede i klassen» ( Jeffrey R. Holland: «Undervisning og læring 
i Kirken»,  Liahona, juni 2007, 71).
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george albert Smith var president for den 
europeiske misjon fra 1919 til 1921.
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La oss gjøre vår del for 
å spre evangeliet

Det er mange måter å delta på i det store arbeidet 
med å spre Jesu Kristi gjengitte evangelium.

Fra George Albert Smiths liv

I tillegg til å virke i nesten 48 år som generalautoritet, utførte 
George Albert Smith tre heltidsmisjoner for Kirken, herunder to år 
som president for Den europeiske misjon. Han oppfordret Kirkens 
medlemmer til å forberede seg åndelig for misjonærtjeneste på hel-
tid og å ta imot slike kall når de kommer. Han lærte dem imidlertid 
også at de ikke behøver å motta et formelt misjonskall for å for-
kynne evangeliet. George Albert Smith var misjonær hele livet, og 
han minnet ofte Kirkens medlemmer på deres mange anledninger 
til å dele evangeliet med naboer og venner, og oppfordret dem til 
å være gode eksempler på en Kristi disippel.

President Smiths tjeneste i Den europeiske misjon begynte like 
etter 1. verdenskrig. På grunn av krigen hadde antallet misjonærer 
i misjonen blitt drastisk redusert, og tiltak for å øke dette antallet 
ble hemmet av at misjonærene ble nektet visum. I tillegg spredte 
Kirkens fiender falske rykter om siste-dagers-hellige, og det oppsto 
derfor fordommer som var vanskelige å overvinne. Til tross for 
disse begrensningene var president Smith trygg på at arbeidet ville 
gå fremad på grunn av de eksempler trofaste siste-dagers-hellige 
viste. Han sa at etter hvert som Kirken blir bedre kjent, «blir dens 
medlemmer respektert for sin dyd», og kritikere «mister snart sine 
uberettigede fordommer ved å komme i direkte kontakt med de 
siste-dagers-hellige i hverdagen… Da vil de dømme oss etter våre 
frukter, etter personlig iakttakelse, og når de deler denne informa-
sjonen med andre, vil dette ha en gunstig virkning for oss.» 1
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Kort tid etter at han tok fatt på sin tjeneste som misjonspresident, 
skrev han til Kirkens medlemmer i Europa og minnet dem på deres 
ansvar for å spre evangeliet og hjelpe verket fremover:

«Med full tillit til at Herren vil gjøre alle verdige menneskers hjer-
ter mottakelige for evangeliet når de forstår det, la oss i fellesskap 
benytte oss av anledningen til å arbeide mens det ennå er tid. La oss 
spre Mesterens lære for å frelse, både timelig og åndelig, de gode 
mennesker i Storbritannia og andre land i Den europeiske misjon.» 2

Noen få måneder senere skrev han: «Ethvert medlem av Kirken 
skulle fryde seg over å få lære bort sannheten. Vi skulle alle gjøre noe 
hver dag for å bringe lyset til våre medmennesker. Alle er dyrebare 
i vår himmelske Faders øyne, og han vil belønne oss rikelig for at vi 
opplyser dem. Vi kan ikke legge vårt ansvar over på andre skuldre.» 3

Etter å ha kommet hjem fra Europa i 1921 rapporterte George 
Albert Smith følgende på generalkonferansen: «De fordommer om 
oss som har vært fremherskende tidligere, har i stor grad forsvunnet, 
og hundretusener av menn og kvinner har blitt oppmerksomme på 
det arbeidet vi utfører.» Han formante så de hellige til konstant å 
søke etter måter å dele evangeliet med andre på: «Problemet vårt er 
å finne en måte å presentere vår Herres evangelium for alle menne-
sker. Det er vårt problem, og med guddommelig hjelp vil vi finne 
en måte å løse det på. Det er vår plikt å forvisse oss om at det ikke 
finnes noen mulighet for at vi kunne ha gjort mer enn vi allerede 
har gjort, dersom vi ønsker å oppfylle vår himmelske Faders krav.» 4 
[Se forslag 1 på side 138.]

George Albert Smiths læresetninger

Ethvert medlem av Kirken har ansvar 
for å dele evangeliet med andre.

Jeg er så takknemlig for mine privilegier i Jesu Kristi Kirke, for 
mitt samvær med denne og andre kirkers menn og kvinner. Jeg 
er takknemlig for at jeg har mange venner i verdens ulike kirke-
samfunn, spredt på forskjellige steder. Jeg er takknemlig for disse 
vennene, men jeg vil ikke være tilfreds før jeg kan dele med dem 
noe av det de ennå ikke har mottatt.5
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Vi sender misjonærer til verdens nasjoner for å forkynne evan-
geliet slik det er åpenbart i disse siste dager. Men dette er ikke 
hele vår plikt. Rett utenfor døren har vi hundrevis og tusenvis av 
vår himmelske Faders utvalgte sønner og døtre. De bor midt iblant 
oss, vi blir venner, men vi unnlater å undervise dem i den grad vi 
skulle om det evangelium vi vet er Guds kraft til frelse. Kirkens pre-
sidentskap gjør alt som står i deres makt. De vier sin tid om dagen 
og ofte til sent på kveld til å fremme Kirkens sak. De brødre som er 
deres medhjelpere, gir fritt av sin tid og reiser rundt og underviser 
de siste-dagers-hellige og bringer evangeliet ut til vår Faders barn. 
Stavspresidenter, høyrådsmedlemmer, biskoper og deres medhjel-
pere arbeider uavlatelig for å velsigne folket, og deres belønning 
er sikker. Men gjør vi alt vi skulle, slik at når vi står foran vår him-
melske Fader, vil han da si at vi har gjort vår fulle plikt overfor våre 
medmennesker, hans barn? 6

En av de første åpenbaringene … i Lære og pakter lyder:

«Se, et vidunderlig verk er iferd med å komme frem blant men-
neskenes barn …

Derfor, hvis dere har et ønske om å tjene Gud, da er dere kalt til 
arbeidet.» [L&p 4:1, 3.]

Det er ikke nødvendig at dere blir kalt ut på misjonsmarken for å 
forkynne sannheten. Begynn med mannen i nabohuset ved å vinne 
hans tillit, ved å vinne hans kjærlighet på grunn av deres rettferdig-
het, og deres misjonærarbeid har allerede begynt,

«for se, marken er allerede hvit til innhøstning.» [L&p 4:4.] 7

Det er ikke andres ansvar å spre sannheten. Det er ditt og mitt 
ansvar å sørge for at Jesu Kristi evangelium blir forkynt for menne-
skenes barn i sin renhet. Føler dere ikke takknemlighet ved tanken 
på dette? 8

Det finnes en stor anledning for oss alle. Jeg vil legge vekt på 
at hver og en av oss utfører misjonærarbeid blant våre naboer. 
Hvis vi gjør vårt beste, vil vi bli overrasket over hvor mange som 
er interessert, og ikke bare vil de være takknemlige til oss for at vi 
bringer dem sannheten og åpner deres øyne for de herligheter og 
velsignelser som vår himmelske Fader har beredt, men de vil elske 
oss og være takknemlige til oss gjennom evighetens tidsaldre.
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Det er så mye som Herren har skjenket oss som andre mennesker 
ennå ikke har mottatt. Selvsagt ønsker vi ikke å være selviske. Vi skulle 
føle et ønske om å dele med enhver annen sjel, så langt det er mulig 
for oss, de frydefulle sannheter som finnes i Jesu Kristi evangelium.9

Så når vi, hver enkelt som har innflytelse på våre naboer og 
venner, setter i gang, la oss ikke være for redde. Vi trenger ikke å 
irritere folk, men la oss få dem til å føle og forstå at vi er interessert, 
ikke i å gjøre dem til medlemmer av Kirken for medlemskapets 
skyld, men i å bringe dem inn i Kirken så de kan få de samme vel-
signelser som oss.10 [Se forslag 2 på side 138.]

Hvis vi lever et eksemplarisk liv, vil vi kanskje kunne 
påvirke andre til å ønske å lære om evangeliet.

Husk at vi alle har et ansvar. Vi vil kanskje ikke motta et bestemt 
kall, men vi har alle anledninger i vårt nabolag til å utstråle en 
fredens og kjærlighetens og lykkens ånd, slik at andre kan forstå 
evangeliet og bli samlet inn til Guds hjord.11

For bare noen dager siden fikk en av våre søstre som besøkte 
Øststatene, i en samtale med en velutdannet mann, høre ham si: 
«Jeg kan ikke tro på det du tror på, men jeg skulle ønske jeg kunne. 
Det er vakkert.» Og slik er det med mange av vår Faders barn, som 
etter å ha sett dette verks beskaffenhet og iakttatt de menn og kvin-
ner som har mottatt sannheten, blir fulle av undring over det som 
er utrettet, og den fred og lykke som preger den oppriktig troende, 
og ønsker at de også kunne fått del i disse tingene – og det kunne 
de om de bare hadde tro.12

Jeg har ofte sett, og jeg tror de fleste av dere som har erfaring 
som misjonærer, vil være enige med meg i at ingen god mann eller 
kvinne kan komme i kontakt med trofaste medlemmer av Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige, uten å få et positivt inntrykk av det 
de ser når de er sammen med oss. Når de forlater oss, er det noen 
ganger annerledes, men mens de er under den innflytelse som kom-
mer fra Herren, som hans tjenere er i besittelse av, er de som regel 
tilbøyelige til å snakke positivt om det de har sett og følt.13

Djevelen har anstrengt seg til det ytterste for å hindre at evan-
geliets sannheter blir spredt. Det er deres og min plikt, ved takt og 
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broderlig kjærlighet og tro, å overvinne de fordommer som djevelen 
har sådd i vår Faders barns hjerter, å bryte ned de misoppfatninger 
som iblant finnes til og med blant gode menn og kvinner, og å lære 
dem vår Herres evangelium, som er Guds kraft til frelse for alle som 
tror på det og adlyder det.14

Jeg tror denne storartede organisasjon som vi tilhører, burde 
kunne være et slikt eksempel at de i våre nabolag som ikke er 
medlem av Kirken, og som ser våre gode gjerninger, vil føle trang 
til å prise vår himmelske Faders navn. Dette er min oppfatning 
angående den saken. Alt vi behøver å gjøre, er å være et eksempel, 
være gode menn og kvinner, og de vil se det. Da vil de kanskje gi 
oss anledning til å lære dem de tingene de ikke vet noe om.15

Dersom vi, som medlemmer av Kirken, holdt Guds bud, om vi 
satte så stor pris på sannheten som vi skulle, om vi levde i sam-
svar med dens vakre læresetninger slik at våre naboer som ser vår 

«I alle nabolag finnes anledninger til å utstråle en 
fredens og kjærlighetens og lykkens ånd.»
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adferd, ville føle trang til å søke sannheten, da ville vi gjøre glim-
rende misjonærarbeid.16 [Se forslag 3 på side 138.]

Vi deltar i misjonærarbeidet ved å hjelpe til 
med å forberede fremtidige misjonærer og 

ved å støtte dem mens de er på misjon.

Det er ikke bare vår oppgave å lære bort Jesu Kristi evangelium 
og etterleve det, men det er vår oppgave å sende våre sønner og 
døtre ut i verden når de fra tid til annen blir kalt på til å arbeide for 
Kirkens sak. Når de reiser ut, skulle de være så godt opplært at de 
er ubøyelige i møte med djevelens fristelser. De skulle være så rene 
og dydige og rettskafne som det er mulig å bli, og da vil innflytelsen 
av deres nærvær være følbar for dem de kommer i kontakt med. 
Guds ånd vil ikke dvele i urene tabernakler, men hans ånd vil dvele 
hos dem som holder seg rene og gode.

La oss derfor [oppdra] våre gutter og piker under Guds ånds 
innflytelse.17

La ikke deres barn vokse opp uten å lære dem prinsippene i Jesu 
Kristi evangelium. Ikke vent til dere sender dem ut på misjonsmar-
ken med å lære dem hva evangeliet betyr. Jeg husker at da jeg var i 
Sydstatene [som misjonær] for 55 eller 60 år siden, sa en mann som 
kom fra en svært stor familie: «Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet 
ikke hva jeg skal fortelle disse menneskene.»

En av brødrene sa: «Undervis dem fra Bibelen. Finn frem Bibelen 
din og les i 1. Mosebok.» Han sa: «Jeg vet ikke hvor i Bibelen 1. Mose-
bok står,» selv om han hadde kommet fra et … siste-dagers-hellig 
hjem for å bringe budskapet om liv og frelse til innbyggerne i Syd-
statene. Det tok imidlertid ikke lang tid før han ombestemte seg. Han 
hadde fått et vitnesbyrd om sannheten gjennom studium og bønn, 
og han visste at evangeliet var her, og han var i stand til å reise seg 
og fritt bære vitnesbyrd om at Jesu Kristi evangelium er sannheten.18

Jeg føler sterkt at det er viktig å forberede seg for dette arbeidet. 
Det er ikke tilstrekkelig at en gutt på grunn av sin tillit til sine for-
eldre tilkjennegir sitt ønske, om å gjøre det de ønsker at han skal 
gjøre, å reise ut i verden for å forkynne evangeliet. Det er ikke til-
strekkelig at han reagerer positivt på oppfordringene vår himmelske 
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Fader fra tid til annen gir gjennom sine tjenere om å utføre misjo-
nærtjeneste. Det er også nødvendig at han gjør seg kvalifisert til 
arbeidet, gransker Skriftene og lærer det som Herren ønsker at han 
skal lære. Det er viktig at våre sønner og døtre blir faste i sin tro og 
vet det som foreldrene vet, at dette er Faderens verk …

Et dusin menn som er kvalifisert til arbeidet, er mye mer verdt på 
misjonsmarken enn hundre som er uvitende om sannheten og som 
selv trenger å bli undervist før de er å stand til å forklare det for andre.

Dette er Faderens verk, og det er ikke noe vi skulle ta lett på. Det 
er av største betydning for oss. La oss … bestrebe oss på å bygge 
opp våre barns tro, slik at de er villige til å ta imot ethvert kall og fra 
dypet av sin sjel kunne si: «Jeg er rede til å dra hvor min himmelske 
Fader ønsker at jeg skal dra.» 19 [Se forslag 4 på side 138.]

Vi har fått en inntrengende henstilling … om å sende våre sønner 
og døtre ut på misjonsmarken… Det har vært en glede for meg å se 
menn og kvinner spare og planlegge for at deres barn skal kunne 
reise ut i verden. For noen uker siden dro en ung mann … ut på 
misjonsmarken, og hans to søstre … sender ham en del av sin lille 
lønning for at han skal kunne motta velsignelsene ved en misjon. 
Han er den første i en familie med mange barn som reiser ut på 
misjonsmarken for å spre sannheten… Jeg vet hvilken glede som vil 
bli disse to flotte kvinnene til del, som har tro til å gi av sine midler 
til sin bror, så han kan tjene Herren på misjonsmarken. De vil motta 
den velsignelse som kommer av å forkynne evangeliet, så langt det 
er mulig å motta den uten selv å reise ut.20

Jeg tenker … på våre representanter på misjonsmarken, spredt 
rundt på forskjellige steder her i landet og i noen fremmede land. 
Be for dem, brødre og søstre. De trenger Herrens hjelp, og de tren-
ger vår tro og våre bønner. Skriv til dem og oppmuntre dem så de, 
når de får et brev hjemmefra, kan vite at de blir husket hele tiden.21

Vi deltar i misjonærarbeidet ved å 
forberede oss til selv å reise ut.

Om ikke lenge vil det bli behov for dyktige menn og kvinner i 
denne Kirken til å forkynne sannheten i deler av verden hvor vi hit-
til ikke har kommet inn, og hvis vi vil oppnå evig glede i Faderens 
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rike sammen med dem han har velsignet oss med her, la oss være 
uselviske. La oss forberede oss til arbeidet og reise ut i verden og 
forkynne sannheten når anledningen byr seg, og være redskapene 
Faderen kan bruke til å trekke sine barn tilbake til seg ved å lære 
dem sitt evangeliums vakre sannheter.22

For noen år siden var mange av mine venner velstående. De 
hadde livets nødvendigheter og en hel del luksus, og når det ble 
antydet at de kanskje kunne reise ut på misjonsmarken, sa noen 
av dem: «Jeg kan ikke reise fra bedriften min. Jeg kan ikke klare 
meg om jeg skal reise fra det jeg har.» Deres bedrifter har imidlertid 
forlatt dem. De tingene de trodde de ikke kunne klare seg uten, 
har blitt borte, og mange av disse mennene ville i dag vært glade 
om de kunne ha gått tilbake ti år i tid og, når de ble kalt til Herrens 
tjeneste, kunne sagt: «Jeg vil tilpasse mine forretninger. Jeg er glad 
for den anledning som er gitt meg til å gi andre liv og frelse.»

… Tenk på deres muligheter og privilegier, å få lov til å sitte ned 
hjemme hos verdens hederlige mennesker og lære dem Jesu Kristi 
evangelium. Tenk på hva det kan bety å få sitte ned sammen med 
mennesker som ikke har guddommelig myndighet, og lære dem 
frelsesplanen og forklare hvordan de også kan motta de velsignelser 
av guddommelig myndighet som dere nyter.

Jeg føler at noen av oss er selviske. Vi er så glade for å kunne 
nyte våre velsignelser, vi er så glade for å være omgitt av livets 
bekvemmeligheter og få omgås med de beste menn og kvinner 
som finnes i verden, at vi glemmer vår plikt overfor andre. Tenk 
hvor lykkelige vi kunne ha vært dersom vi strebet etter å utrette 
mer godt i verden ved å hjelpe dem som ennå ikke har forstått vår 
Herres evangelium.

Mange av oss er over middel-alder, mange av oss er ferdige i 
yrkeslivet. Kirken trenger misjonærer ute på misjonsmarken. Menn 
som forstår evangeliet og som er villige til å gi sitt liv for det om 
nødvendig, og når jeg sier at vi trenger misjonærer, mener jeg at 
verden trenger dem.23

Vår misjonsmark ligger foran oss. Vår Faders sønner og døtre tren-
ger oss… Det er tusenvis av menn og kvinner i denne Kirken som er 
i stand til å forkynne evangeliet, og som kan bli enda dyktigere ved 
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å gjøre sin plikt på misjonsmarken. De vil bli velsignet med tilstrek-
kelige midler til å utføre det arbeidet som Herren ønsker av oss.24

Nå som tiden nærmer seg da grenser vil bli sprengt og barrierer 
som er reist mot evangeliets utbredelse, vil bli fjernet, da Herrens 
røst kommer til dere gjennom hans tjenere og sier: «Forbered dere 
til å reise ut i verden og forkynne evangeliet,» da må dere ikke gjøre 
slik Jonas gjorde. Prøv ikke å flykte fra deres plikt. Bruk ikke som 
unnskyldning at dere ikke har de nødvendige midler til å kunne 
reise. La ikke tåpelige ting hindre dere i å se det evige liv i vår 
himmelske Faders nærhet, som bare kan komme gjennom tro og 
hengivenhet til hans sak. La enhver mann sette sitt hus i orden. La 
enhver prestedømsbærer sette seg selv i orden, og når kallet kom-
mer fra Herrens tjenere om å reise ut i verden for å forkynne sann-
heten og advare menneskenes barn, slik Faderen ønsker at de skal 
bli advart, la ingen mann gjemme seg bak en eller annen tåpelig 

«det er tusenvis av menn og kvinner i denne kirken som 
er i stand til å forkynne evangeliet, og som kan bli enda 

dyktigere ved å gjøre sin plikt på misjonsmarken.»
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unnskyldning. La ham ikke bli slukt, om ikke av en stor fisk, så av 
verdens tåpelige ting. [Se Jonas 1:1–17.] 25

Det er ingen enkel oppgave, og det er kanskje ikke behagelig å 
bli kalt ut i verden og forlate våre nærmeste, men jeg lover dere at 
det vil gi de trofaste, de som utfører den plikt som avkreves dem, 
en fred og lykke som overgår vår forstand, og forberede dem til, 
når dette livs arbeid en gang er fullført, å kunne stå i sin Skapers 
nærhet, akseptert av ham på grunn av det de har gjort. 26

Jeg ber om at hans Ånd må gjennomsyre Kirken, at kjærlighet til 
Faderens barn må finnes i vårt hjerte, at vi må forstå viktigheten av 
vår misjon i verden og at vi, mens vi klamrer oss til de ting som ikke 
er våre, som bare er lånt oss som forvaltere, ikke må glemme den 
uvurderlige gave, det uvurderlige privilegium som finnes innen vår 
rekkevidde til å forkynne evangeliet og frelse menneskenes barns 
sjeler.27 [Se forslag 5 nedenfor.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Grunn på president Smiths ord i «Fra George Albert Smiths 
liv» (side 129–30). Hvorfor tror du han var så optimistisk når 
det gjaldt misjonærarbeidet i Europa på tross av den motstand 
han møtte? Hvordan kan hans eksempel hjelpe deg hvis dine 
familiemedlemmer eller venner avslår din invitasjon til å lære 
om evangeliet?

 2. Gjennomgå første del av læresetninger (side 130–32). Hvilke 
metoder har vært mest effektive for deg i dine anstrengelser 
for å dele evangeliet med naboer og venner?

 3. Mens du leser den delen som begynner på side 132, skulle du 
tenke på et tilfelle du kjenner til, hvor et medlems eksempel 
har påvirket noen til å ønske å lære mer om Kirken. Hva er 
noen grunner til at etterlevelse av Kirkens normer er så viktig 
for misjonærarbeidet?

 4. Gjennomgå side 134–35, og se etter ting fremtidige misjonærer 
må gjøre for å forberede seg åndelig for sin misjon (se også 
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L&p 4). Hva kan foreldre gjøre for å hjelpe sine sønner og 
døtre å forberede seg? Hvordan kan prestedømsquorumer og 
søstre i Hjelpeforeningen hjelpe?

 5. Gjennomgå siste del av læresetninger (side 135–38). Hva er 
noen av de «tåpelige tingene» som kanskje kan hindre oss i å 
reise på misjon? Hva er noen av velsignelsene som kommer 
gjennom seniormisjonærers tjeneste? Grunn på hva du må 
gjøre for å forberede deg til misjonærtjeneste.

Aktuelle skriftsteder: Matteus 5:14–16; Markus 16:15–16; 1 Timoteus 
4:12; Alma 17:2–3; Lære og pakter 31:1–8; 38:40–41

Hjelp til undervisningen: «Når du bruker forskjellige læreaktiviteter, 
vil elevene bedre forstå evangeliets prinsipper og huske dem. En 
nøye valgt teknikk kan gjøre et prinsipp tydeligere, mer interessant 
og verd å huske» (Undervisning, intet større kall, 89).
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1. jan. 1920, 2.
 4. I Conference Report, okt. 1921, 37–38.
 5. I Conference Report, okt. 1950, 159.
 6. I Conference Report, april 1916, 46.
 7. I Conference Report, okt. 1916, 50–51.
 8. I Conference Report, okt. 1929, 23.
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«vi ønsker å gjøre godt mot alle og hjelpe alle å forstå den plan 
for liv og frelse som Herren har åpenbart i disse siste dager.»
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Hvordan spre evangeliet 
mer effektivt

Vår innsats for å spre evangeliet er mest 
effektiv hvis vi elsker våre brødre og søstre 

og har Den hellige ånds veiledning.

Fra George Albert Smiths liv

I sin utrettelige innsats for å dele evangeliet med andre fulgte 
George Albert Smith denne erklæringen fra sin personlige trosbe-
kjennelse: «Jeg vil ikke forsøke å tvinge folk til å leve opp til mine 
idealer, men isteden elske dem til å gjøre det som er rett.» 1 Han 
mente at den mest effektive måten å spre evangeliet på, var å se 
etter det gode i mennesker av en annen tro og så, med frimodighet 
og vennlighet, tilby seg å gi dem de ytterligere sannheter som finnes 
i Jesu Kristi gjengitte evangelium. Han fortalte om følgende opple-
velse han hadde mens han presiderte over Den europeiske misjon:

«Jeg reiste med toget en dag. Mitt selskap i kupeen var en pres-
byteriansk prest, en veldig hyggelig og god mann, og så fort han ga 
meg anledning til det, fortalte jeg at jeg var medlem av Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige. Han ble overrasket og så forbløffet på 
meg. Han sa: ”Skammer du deg ikke over å tilhøre en slik gruppe?”

Jeg smilte og sa: ”Min bror, jeg ville skammet meg over å ikke 
tilhøre denne gruppen, når jeg vet det jeg vet.”Dette ga meg den 
muligheten jeg ønsket til å snakke med ham og forklare noe av det 
vi tror på …

Dette var en god mann som ikke hadde noe begrep om hva vi 
prøvde å gjøre. Vi var ikke der for å gi ham sorg eller ubehag. Vi 
prøvde å hjelpe ham. Og mens vi snakket om situasjonen, sa jeg til 
ham: ”Du har misforstått Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges 
mål i dette landet. Jeg er her som en av dens representanter, og 
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om du bare vil la meg fortelle deg noen få ting, tror jeg du vil bli 
bedre stemt overfor oss.”Jeg sa: ”For det første vil vi at alle dere 
gode mennesker skal beholde alle de strålende sannheter dere har 
i deres kirker, som dere har utledet av deres skrifter. Behold alt 
dette, behold all den storartede utdannelse dere har skaffet dere, all 
den kunnskap og sannhet dere har ervervet dere fra enhver kilde. 
Behold alt som er godt i deres karakter som har blitt dere til del på 
grunn av deres gode hjem. Behold all den kjærlighet og skjønnhet 
som finnes i deres hjerte etter å ha bodd i et vakkert og storartet 
land som dette… Alt dette hører inn under Jesu Kristi evangelium. 
La oss så sette oss ned og fortelle dere om noe av det dere ennå 
ikke har fått del i, som har beriket vårt liv og gjort oss lykkelige. Vi 
tilbyr dere det fritt og uten at det koster noe. Det eneste vi ber om, 
er at dere lytter til det vi har å si, og hvis det appellerer til dere, står 
det dere fritt å akseptere det …’

«Dette er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges holdning.» 2 [Se 
forslag 1 på side 148.]

George Albert Smiths læresetninger

Misjonærarbeidet er mest effektivt når vi utfører det 
med kjærlighet og vennlighet, ikke press eller kritikk.

Vår himmelske Fader … har sendt oss, hans representanter, ut i 
verden, ikke for å presse eller tvinge, men for å invitere. «Kom, følg 
meg,» var det Frelseren sa, og «jeg vil gi fred». Det er dette evangeliet 
lærer oss, og det er dette vi skulle gjøre.3

Det er ikke denne Kirkens hensikt å komme med uttalelser som 
kan såre dem som ikke forstår visse ting. Denne Kirken har ikke til 
hensikt å kritisere og finne feil hos andre, men med kjærlig omtanke 
og et ønske om å hjelpe bringer dens representanter evangeliets 
budskap til verdens nasjoner.4

I alle kirkesamfunn finnes det gode menn og gode kvinner. Det 
er det gode i disse ulike trossamfunn som holder dem sammen. Jeg 
har hatt gleden av å være sammen med folk i mange deler av ver-
den, og å få komme hjem til personer fra verdens ulike trossamfunn, 
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både kristne og jøder. Jeg har vært sammen med muslimer. Jeg har 
vært sammen med dem som tror på Konfucius, og jeg kunne ha 
nevnt mange andre. Jeg har funnet herlige mennesker i alle disse 
organisasjonene, og jeg føler et enormt ansvar når jeg er blant dem, 
for ikke å fornærme dem, såre dem eller kritisere dem fordi de ikke 
forstår sannheten.

Som Kirkens representanter har vi ansvar for å gå ut blant dem i 
kjærlighet, som Herrens tjenere, som representanter for himmelens 
og jordens Mester. De vil kanskje ikke alltid sette pris på det. De 
vil kanskje oppfatte det som egoistisk og urimelig, men det foran-
drer ikke min innstilling. Jeg vil ikke gjøre dem lei seg hvis jeg kan 
unngå det. Jeg ønsker å gjøre dem glade, spesielt når jeg tenker på 
de fantastiske muligheter som har blitt meg til del på grunn av mitt 
medlemskap i denne velsignede kirke.5

Vårt arbeid må utføres med kjærlighet og overbærenhet, og vi 
ønsker å gjøre godt mot alle og hjelpe alle å forstå den plan for liv 
og frelse som Herren har åpenbart i disse siste dager.6

Vi kan ikke drive disse unge menneskene og våre naboer og ven-
ner inn i himmelens rike ved å kjefte på dem og finne feil hos dem, 
men jeg lover dere at vi kan elske dem i retning av vår himmelske 
Fader og kanskje etter hvert også lede dem dit.

Dette er vårt privilegium. Kjærlighet er den store kraft som kan 
påvirke denne verden.7

La oss som vet, de av oss som har et vitnesbyrd, gå ut hver dag 
med kjærlighet og oppriktig vennlighet blant disse menn og kvin-
ner, enten de er i Kirken eller utenfor Kirken, og finne en måte å 
røre ved deres hjerte og lede dem inn på den vei som vil sikre dem 
kunnskap om sannheten.8

Jeg ber inderlig om at vi som Herrens tjenere må ha nestekjærlig-
het, at vi må ha tålmodighet med dem som gjør feil, og med venn-
lighet og kjærlighet gå ut og lære dem evangeliets enkle prinsipper, 
og være til velsignelse for enhver sjel vi kommer i kontakt med.9 [Se 
forslag 2 på side 148.]
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Vi trenger ikke skamme oss over å 
fortelle om noe vi vet er sant.

Jeg føler noen ganger at vi mangler tilstrekkelig forståelse av 
evangeliets viktighet, og at vi ikke forkynner det så helhjertet som 
det fortjener.10

Jesu Kristi evangelium er Guds kraft til frelse, slik apostelen Pau-
lus erklærte [se Romerne 1:16]. Dette er Forløserens verk. Det er den 
eneste måten å oppnå den høyeste opphøyelse på som menneske-
nes Frelser ville at de som fulgte ham, skulle få. Jeg sier ikke dette 
av egoisme, jeg sier det av kjærlighet til vår Faders barn som tilhører 
andre kirkesamfunn. Jeg sier det av kjærlighet til hans sønner og 
døtre som ikke forstår, men han har befalt oss å si dette. Det er hans 
vilje at folk skal vite det.11

Jeg vet at Gud lever. Jeg vet at Jesus er Kristus. Jeg vet at Joseph 
Smith var en Herrens profet. Jeg har aldri vært noe sted hvor jeg har 
skammet meg over å vitne om disse sannhetene. Jeg forstår ikke 
hvorfor noen skulle skamme seg over å kjenne disse sannhetene 
fordi en annen ikke kjenner dem, spesielt når det gjelder det evan-
gelium som er Guds kraft til frelse.12

Det er ikke å skryte om vi kjenner sannheten og uttrykker dette. 
Det skulle ikke anses som egoistisk så lenge vi kan si til Faderens 
andre barn: «Dette vet jeg, og du kan også vite det hvis du ønsker det.»

Det er det vakre ved Jesu Kristi evangelium. Det er ikke forbe-
holdt noen få. Det er meningen at enhver sjel som blir født inn i 
verden, skal vite det… Det finnes i dag noen som vet at Gud lever, 
og det finnes tusenvis av andre som kunne ha visst det om de ville. 
… Disse menneskene er ikke avhengige av oss for å få vite det, men 
de er avhengige av at vi lærer dem hvordan de kan få vite det.13

Jeg vet at vår himmelske Fader har talt i vår tid, at hans evan-
gelium finnes på jorden, og selv om jeg ikke vil tvinge noen til å 
ta imot det, ber jeg om at vi om ha styrke og visdom til å nå ut til 
disse våre neste som ikke forstår sannheten. La oss gjøre vår plikt 
og trekke dem inn i Mesterens hjord, slik at de, som oss, kan vite at 
han lever.14 [Se forslag 3 på side 148.]
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Vi ønsker å øke den lykke og godhet som 
Guds barn allerede er i besittelse av.

Når noen har spurt meg: «Hva er det med denne organisasjonen 
du tilhører? Hva er det dere er så opptatt av, ettersom dere sender 
deres misjonærer over hele verden?» Da har jeg noen ganger svart: 
«Vi vil at dere alle skal være lykkelige. Vi vil at dere skal fryde dere 
slik vi fryder oss.» 15

Tusener av misjonærer … har reist ut i verden, og med kjærlighet 
og vennlighet har de gått fra dør til dør og sagt til vår Faders barn:

«La oss resonnere med dere. La oss forklare noe for dere som vi 
er sikre på vil gjøre dere like lykkelige som det har gjort oss!»

Dette er misjonærarbeidets historie i den kirke vi identifiserer 
oss med.16

En gang var det en mann som etter at vi hadde snakket ganske 
lenge sammen, sa til meg: «Så vidt jeg kan skjønne, er din kirke like 
god som noen annen kirke.» Jeg antar han trodde at han ga oss 
en stor kompliment, men jeg sa: «Hvis den kirke jeg representerer 
ikke er viktigere for menneskenes barn enn noen annen kirke, da 
har jeg ingenting her å gjøre. Vi har ikke kommet for å ta fra dere 
den sannhet og dyd dere er i besittelse av. Vi har ikke kommet for 
å finne feil hos dere eller kritisere dere… Behold alt det gode dere 
har, og la oss gi dere mer godt så dere kan bli lykkeligere, og så 
dere kan forberede dere til å tre inn i vår himmelske Faders nærhet.» 
[Se forslag 4 på side 148.]

… På den tiden Frelseren befant seg på jorden, i tidenes midte, 
var det også andre kirker. Det var en rekke trossamfunn og sekter, og 
de trodde at de tjente Herren. De store synagogene i Judea var fulle 
av menn som trodde at de hadde prestedømmets myndighet. Etter 
deres oppfatning hadde de fulgt Abrahams og Mose læresetninger. 
De fortsatte å forkynne verdens Frelsers komme. De hadde oppfor-
dret menn og kvinner til rettferdige gjerninger. De hadde bygget et 
tempel og mange gudshus. De hadde reist minnesmerker over de 
profeter som hadde båret vitnesbyrd om Guds eksistens, og noen av 
dem som hadde blitt drept og hadde beseglet sitt vitnesbyrd med sitt 
eget blod. Det var disse menneskene Frelseren kom til… Det var mye 
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godt i dem. Det var mange gode menn og kvinner blant dem. Det 
fantes mye rettferdighet blant dette folket. Frelseren kom ikke for å ta 
fra dem noe av det gode de hadde. Da han kom blant dem, var det 
ikke for å fordømme dem, men for å kalle dem til omvendelse. Det 
var for å rette opp de tingene som var blitt feil, og for å oppfordre 
dem til å beholde all den sannhet de hadde.

… Når vi forkynner for menneskene, slik vi gjør, at menneskene 
har kommet bort fra evangeliet, forkynner vi ikke noe som ikke har 
hendt i verden tidligere. Når vi sier at gode menn og kvinner har blitt 
ledet til å tro på ting som ikke er riktige, sier vi ikke dette som en for-
dømmelse, vi uttaler oss ikke med ønske om å såre, men med ønske 
om at menneskene må stoppe opp lenge nok til å gå inn i seg selv 
og finne ut hvor de er på vei og hva som vil bli deres endelige mål.17

Tenk om vi kunne få folk til å forstå våre følelser, slik at det kunne 
gå opp for dem at vi ikke ønsker å innskrenke deres muligheter, 
men at de må føle at vi strekker oss ut til dem i kjærlighet og venn-
lighet, uten det minste ønske om å såre. Vår oppgave i verden er å 
frelse sjeler, velsigne dem og sette dem i stand til å komme tilbake 
til vår Faders nærhet, kronet med herlighet, udødelighet og evig liv.18

Hvis vi underviser med Den hellige ånd, vil han bære 
vitnesbyrd om sannheten for dem vi underviser.

Misjonærer har blitt sendt ut fra denne Kirken til jordens fire 
hjørner, og de har forkynt Jesu Kristi evangelium. Mange har ikke 
utdannelse fra verdens store universiteter. Deres utdannelse er i stor 
grad begrenset til livets praktiske erfaringer, men de har hatt noe 
som har større kraft til å inspirere menneskene, nemlig Den hellige 
ånds veiledning.19

Når jeg reiser hist og her på misjonsmarken, ser jeg utviklingen 
hos disse flotte unge menn og kvinner som tjener så uselvisk. Jeg 
ser at ikke bare lærer de språket i de land de virker, men de vet at 
de er begavet av Herren for å kunne spre en sannhet som menne-
skene ikke kan finne på noe annet vis.20

Mange av dere og deres forfedre har hørt evangeliet slik det har 
blitt forkynt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige… Noen 
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ganger har dere hørt det på gaten, hvor en ydmyk misjonær har 
forkynt det som Herren har kalt ham til å forkynne.

Det var noe som rørte ved hjertet til dem som hørte på. Jeg har 
opplevd dette på misjonsmarken. Jeg har sett store folkemengder 
stå og lytte mens en ydmyk misjonær forklarte livets hensikt og 
snakke med dem og oppfordre dem til å omvende seg fra sine syn-
der, og jeg har noen ganger hørt folk si: «Aldri før har jeg følt det 
samme som jeg føler når jeg hører den mannen tale.» 21

Uansett hvor begavet vi måtte være eller hvor utsøkt vårt språk 
er, så er det vår Faders ånd som trenger inn i hjertet og overbeviser 
om at dette verk er guddommelig.22

Dette er Herrens verk. Mennesker kunne ikke ha bragt det frem 
med så stort hell som det har blitt gjort ved de enkle midler som 
vi har benyttet oss av. Vanlige mennesker kunne ikke ha overført 
til deres sjel den kunnskap dere er i besittelse av. Heller ikke kan 

«la oss arbeide dag etter dag slik at vår Fader kan velsigne oss. Hvis vi har 
hans hellige Ånd, vil de mennesker vi kommer i kontakt med, føle det.»
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vi som mennesker inspirere resten av verden med vissheten om at 
Gud lever og at dette er hans Kirke, men hvis vi gjør vår del, vil vår 
himmelske Fader velsigne vår innsats.23

La oss arbeide dag etter dag slik at vår Fader kan velsigne oss. 
Hvis vi har Hans hellige ånd, vil de mennesker vi kommer i kontakt 
med, føle det, for den vil gjennomsyre våre omgivelser, og de vil få 
del i den og suge den til seg.24

Det er relativt få som har tatt imot evangeliet slik det har blitt 
åpenbart i de siste dager, men det finnes millioner av vår Faders 
barn som ønsker å få vite hans vilje, og når sannheten blir bragt 
til dem og Åndens innflytelse vitner om sannheten for dem, vil de 
fryde seg over å ta imot det.25 [Se forslag 5 nedenfor.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Studer de siste to avsnittene av «Fra George Albert Smiths liv» 
(side 141–42). Tenk på en du kjenner som ikke er medlem av 
Kirken. Hvilke egenskaper beundrer du hos vedkommende? 
Hvilke av evangeliets sannheter tror han eller hun allerede 
på? Hvilke andre av evangeliets sannheter ville vært spesielt 
nyttige for ham eller henne? Hvordan kan det å tenke på andre 
på denne måten påvirke hvordan vi deler evangeliet med dem?

 2. Mens du leser første del av læresetninger (side 142–43), skulle 
du tenke på en gang du ble påvirket til det gode ved den kjær-
lighet som noen viste deg. Hvorfor er det så viktig å unngå å 
være kritisk overfor folk som har en annen tro enn oss?

 3. Les den delen som begynner på side 144. Hva vil det si å 
forkynne evangeliet «helhjertet»? Hvordan kan vi bære vitnes-
byrd om det gjengitte evangelium uten å virke skrytende eller 
egoistiske?

 4. Hva tror du president Smith mente da han sa: «Hvis den kirke 
jeg representerer, ikke er viktigere for menneskenes barn enn 
noen annen kirke, da har jeg ingenting her å gjøre»? (side 



k a P I t t e l  1 4

149

145). Hva har Jesu Kristi Kirke å tilby som kan gjøre noen 
lykkeligere?

 5. Mens du leser siste del av læresetninger (side 146–48), skulle 
du tenke på en gang da du delte evangeliet med noen. Hva var 
det som gjorde at du lyktes? Hva kan du gjøre for å bli flinkere 
til å dele evangeliet med andre?

Aktuelle skriftsteder: Johannes 13:34–35; 2 Timoteus 1:7–8; 2 Nephi 
33:1; Alma 20:26–27; Lære og pakter 50:13–22

Hjelp til undervisningen: Vurder om du skal dele klassen i små 
grupper på tre til fem personer. Utpek en leder for hver gruppe. 
Tildel hver gruppe forskjellige deler av kapitlet. Be dem som gruppe 
om å lese sin del og drøfte de tilhørende spørsmålene på slutten av 
kapitlet. La så gruppene presentere det de kom frem til, for resten 
av klassen. (Se Undervisning, intet større kall, 179.)
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President Smith mente at teknologiske fremskritt «virkelig [kan] 
bli til velsignelse for oss hvis vi bruker dem i rettferdighet til å 
spre sannheten og fremme Herrens verk blant menneskene».
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La oss fremme Herrens verk

Gud leder dette verk, og han kaller hvert eneste 
medlem av Kirken til å bidra til å hjelpe det videre.

Fra George Albert Smiths liv

Da George Albert Smith ble kalt til De tolv apostlers quorum i 
1903, var Kirkens medlemstall like over 300 000. I løpet av hans tid 
som Kirkens president steg det til over 1 million. President Smith 
frydet seg over denne veksten fordi den betydde at frelsens bud-
skap nådde stadig flere mennesker. «Hvor lykkelige vi skulle være,» 
sa han på en generalkonferanse i 1950, «ikke over at vi har blitt 
flere i den organisasjon vi tilhører, men over at flere av vår Faders 
barn, flere av hans sønner og døtre har blitt bragt til forståelse av 
sannheten, og kommer inn i den organisasjon som han har beredt 
for å lære oss livets vei og lede oss på veien til evig lykke.» 1

I tiden mellom 1903 og president Smiths død i 1951 opplevde 
Kirken mange utfordringer mot sin fremgang over hele verden. 
Hendelser som 1. og 2. verdenskrig og den store depresjonen satte 
betydelige begrensninger på antall misjonærer som kunne sendes 
ut av landet. På tross av disse vanskelighetene var George Albert 
Smith hele tiden trygg på at Kirken ville fortsette å vokse og nå sitt 
mål om å fylle hele jorden (se Daniel 2:35). I 1917, mens første ver-
denskrig raste for fullt, fortalte han de hellige: «Jeg blir ikke motløs 
fordi denne sannhet ikke finner veien i høyere tempo. Tvert imot 
ser jeg i vår tids hendelser en allvis Faders inngripen for å berede 
veien for å spre det evangelium han har gjengitt til jorden i vår tid.» 2

Selv om det var betydelige utfordringer i første halvdel av 
1900-tallet, fikk man også ny teknologi som president Smith mente 
ville fremme Herrens verk. Han var en sterk forkjemper for luftfart-
sindustrien, og så på den som en mulighet til å kunne gjennomføre 
sine reiseoppdrag som generalautoritet mer effektivt. Han støttet 
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også Kirkens bruk av radio og TV for bringe Herrens ord til et 
større publikum. «Vi må se på disse [oppfinnelsene] som velsignelser 
fra Herren,» sa han. «De øker våre muligheter i stor grad. De kan 
virkelig bli til velsignelse for oss hvis vi bruker dem i rettferdighet 
til å spre sannheten og fremme Herrens verk blant menneskene. 
Verdens største utfordring i dag ligger i hvordan vi bruker mange av 
disse oppfinnelsene. Vi kan bruke dem til å ødelegge, slik vi noen 
ganger har gjort tidligere, eller vi kan bruke dem til å opplyse og 
velsigne menneskene, slik vår himmelske Fader ønsker.» 3

I en generalkonferansetale i 1946 profeterte president Smith om 
bruken av den slags teknologi: «Om ikke lenge vil Herrens tjenere, 
både fra denne talerstol og andre steder, kunne gi budskap til iso-
lerte grupper som er så langt unna at de ikke kan nås. På den måten 
og på andre måter vil Jesu Kristi evangelium, den eneste Guds kraft 
til frelse i forberedelse til det celestiale rike, bli hørt i alle deler av 
verden, og mange av dere som er her, vil oppleve den tiden.» 4 [Se 
forslag 1 og 4 på side 158.]

President Smith forsto at Kirkens arbeid lykkes fordi det er Her-
rens verk, og han lærte de hellige at anledningen til å delta i dette 
verk er en velsignelse som Herren tilbyr ethvert medlem av sin kirke. 
Under den første generalkonferansen etter at han ble beskikket som 
Kirkens president, sa han: «Jeg er klar over mitt store ansvar. Jeg vet 
at uten vår himmelske Faders hjelp kan ikke den organisasjon vi til-
hører, ha fremgang. Ingen mann eller gruppe kan få den til å lykkes, 
men hvis Kirkens medlemmer vil fortsette å holde Guds bud, etter-
leve sin religion, sette et eksempel for verden og elske sin neste som 
seg selv, vil vi gå fremover, og stadig større lykke vil bli vår del.» 5

George Albert Smiths læresetninger

Alle medlemmer gis rikelig anledning 
til å delta i Herrens verk.

Ansvaret for å utføre dette arbeidet tilfaller ikke bare [Kirkens 
president], hans rådgivere eller De tolv apostlers quorum. Det til-
faller enhver mann og kvinne som er døpt av Guds tjenere og blitt 
medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige… Vi kan ikke 
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skyve ansvaret over på andre. Faderen har lagt det på våre skuldre, 
og vi må stramme oss opp og bære det til seier.6

Jeg har tro på dere, mine brødre og søstre. Jeg har tillit til deres 
tro og deres integritet… Hver og en av dere er ansvarlige overfor 
[Herren] for å fremme dette verk, i likhet med dem som presiderer 
over dere. Jeg kan ikke si: «Er jeg min brors vokter?» Jeg kan ikke 
fraskrive meg ansvaret… men sammen med Faderens barn må jeg 
bære min del, jeg må bære den delen av byrden som Herren legger 
på meg, og om jeg unndrar meg, vet jeg at jeg mister de velsignelser 
som ville ha blitt meg til del om jeg var lydig mot Faderens bud.7

Hvor ivrige vi skulle være etter å gjøre godt. Det er en doven 
tjener som venter til han blir befalt i alle ting. [Se L&p 58:26–27.] 
Vår himmelske Fader forventer at vi foredler vårt kall, uansett hvor 
det måtte være, uansett hvor beskjeden vår lodd i livet måtte være.8

Det er ikke nødvendig å være medlem av De tolvs quorum eller 
Kirkens presidentskap for å oppnå de største velsignelser i vår him-
melske Faders rike. Dette er kun embeder som er nødvendige i 
Kirken, og det finnes mange trofaste og hengivne menn som er ver-
dige til å fylle disse embedene, og deres tid og talenter er det behov 
for over hele Kirken… Husk at det overalt i Kirken finnes rikelige 
anledninger for enhver mann og enhver kvinne til å gjøre noe til 
velsignelse for sine medmennesker og for å fremme Herrens verk.9

Endel som bærer prestedømmet og endel som har stillinger i Kir-
ken, er tilbøyelige til å forsømme nadverdsmøter og andre viktige 
plikter og begrense sin innsats til et eller annet spesielt kall. De er 
kanskje funksjonærer og lærere i Søndagsskolen, og når de utfører 
sitt arbeid på sabbaten, anser de det som tilstrekkelig. Eller de kan 
være i Unge menn eller Unge kvinner eller Primær, eller være eks-
perter på slektshistorie eller velferd eller en eller annen oppgave, 
og når de har utført sine forpliktelser i den forbindelse, tror de at 
hele deres plikt er utført.

Selv om vi elsker og velsigner alle disse for den tjeneste de utfø-
rer, må vi huske at det kreves av oss alle å leve ved hvert ord som 
utgår fra vår himmelske Faders munn [se L&p 84:44]. Generelt sett 
vil ikke spesielle oppdrag frita oss fra våre andre forpliktelser, og 
spesielle møter kan som regel ikke erstatte eller avløse Kirkens 
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regulære møter. Og helt uavhengig av våre spesielle forpliktelser, 
forventes vi hver dag å oppføre oss som siste-dagers-hellige i ordets 
videste forstand, slik at om vi ser nød eller mangler, eller behov for 
råd eller veiledning i en eller annen sammenheng, skulle vi omgå-
ende opptre som Herrens tjenere i praksis.

Og så finnes det dem som bare er medlem av Kirken i navnet, og 
synes å mene at de er fritatt fra enhver form for tjeneste. Før eller 
siden vil de imidlertid føle uro og tvil, slik vi alle gjør hvis vi ikke 
gjør det vi vet er vår fulle plikt. En mann som lever i samsvar med 
Jesu Kristi evangelium, er aldri i tvil om dets fremgang, men den 
mann som forsømmer sin plikt, som ikke holder sine pakter, mister 
Herrens ånd og begynner så å lure på hva som vil skje med Sion …

Når man gjør sin fulle plikt, vil man vite like sikkert som man 
lever at dette er Faderens verk og at han vil sørge for dets triumf.10

Kan dere ikke se at et underlig og forunderlig verk har rullet 
frem? Kan dere ikke se at vi som enkeltpersoner ikke bare har 
bidratt med vår skjerv, men at medlemmene har forenet seg og at 
Herrens ord har blitt spredt blant menneskenes barn, ikke på en 
militant måte, men på en vennlig og kjærlig måte, med et ønske om 
å velsigne alle mennesker? 11 [Se forslag 2 på side 158.]

Motstand vil ikke stanse Kirkens fremgang, 
for det er Guds verk, ikke menneskers.

Kirken begynte med bare seks medlemmer. Den har vokst dag 
for dag til tross for djevelens motstand. Uten rettferdighetens mek-
tige arm, uten vår himmelske Faders omsorg, ville denne kirken ha 
blitt knust som et skall for lenge siden. Herren har imidlertid sagt at 
han ville passe på oss, og har lovet oss beskyttelse hvis vi vil hedre 
ham og holde hans bud.12

Kirkens vekst har ikke kommet fordi den har vært populær. Den 
har kommet til tross for motstand fra verdens vise menn. Den har 
kommet til tross for motstand fra religionslærere, og den har fortsatt 
å samle inn, her og der, utvalgte ånder som har levd på en slik måte 
at de kunne forstå sannheten.13

Jeg har lest en av min bestefar George A. Smiths dagbøker… Jeg 
har lest om hans personlige erfaringer, noen ytterste smertefulle 
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og andre mirakuløse. I sin ungdom ble han sendt ut for å forkynne 
Herrens evangelium. Han opplevde mye av det samme som andre 
menn som har blitt kalt til tjeneste. Ondsinnede mennesker frem-
satte falske beskyldninger mot ham og hans medhjelpere, men han 
fortsatte trofast, og Herren rettferdiggjorde og foredlet dem i folkets 
øyne og ga dem et vitnesbyrd om dette verks guddommelighet som 
var så positivt at ingen oppgave var for vanskelig for dem når det 
gjaldt å spre sannheten.

Bestefar var med i den gruppen som ble sendt til England for å 
forkynne evangeliet i 1839. Der forsøkte djevelen å ta motet fra dem 
på alle måter. Deres dagbøker fra den tiden viser det faktum at de ble 
uriktig fremstilt av ugudelige mennesker og angrepet av onde ånder, 
men Herren bevarte dem og de utførte et stort arbeid. Åtte av De 
tolv apostlers quorum var der på den tiden. Blant dem som ble kalt 
til å reise til England, var menn uten mulighet til å finansiere reisen, 

«overalt i kirken finnes rikelig anledning for enhver mann 
og enhver kvinne til å gjøre noe til velsignelse for sine 

medmennesker og for å fremme Herrens verk.»
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men de dro hjemmefra til fots. På grunn av langvarig sykdom var en 
av disse mennene for svak til å gå 3 kilometer for å komme seg på 
en vogn, men fikk hjelp av en venn til å komme seg dit. De hadde 
tro på Gud. De visste at dette var hans kirke, så de dro av sted, og 
venner utenfor Kirken ble oppreist for å gi dem penger og betale for 
reisen over havet, hvor de overbragte sitt budskap, og mange trofaste 
mennesker tok imot sannheten på grunn av deres arbeid.14

Dette er Guds verk. Det er ikke noe menneskes verk. Ingen mann 
eller gruppe menn kunne ha frembragt det og lyktes med det i 
møte med verdens motstand. Mange ganger har de [som strider mot 
verket] trodd at Kirken var ferdig, og hver gang har Herren, ved sin 
makts storhet, løftet det opp, og det har rullet frem fra by til by, fra 
landsby til landsby, fra nasjon til nasjon.15

Jeg vet det er mange problemer, og det vil komme større problemer 
i tiden fremover, men den samme Fader i himmelen som ledet Israels 
barn, som reddet Daniel og de tre hebreerne fra en sikker død, den 
samme himmelske Fader som beskyttet våre forfedre som kom inn 
i [Saltsjødalen] og hjalp dem å etablere seg her, og velsignet dem og 
gjorde det mulig for folket i deres fattigdom å få dette store [Salt Lake] 
tempel og andre storslagne templer, … denne samme Fader, deres og 
min Fader, er rede til å utøse sine velsignelser over oss i dag.16

Det er ingen grunn til motløshet. Jesu Kristi evangelium fortsetter 
å rulle frem. Vår himmelske Fader har lovet oss at det vil fortsette å 
rulle frem. Ingen annen evangelieutdeling har hatt det samme løfte 
som oss. I tidligere evangelieutdelinger har evangeliet blitt tatt bort 
fra jorden. Da det ble gjengitt i vår tid, var det med løftet om at det 
aldri igjen ville bli borttatt fra jorden eller gitt til et annet folk. Så 
jeg ber dere som har lagt hånden på plogen, innstendig om å ikke 
snu. Tjen Gud og hold hans bud.17

Vi behøver ikke bekymre oss for Sions fremgang, for det gode 
gamle skipet vil seile stolt videre, og de som er trofaste og sannfer-
dige, vil med henne komme trygt frem til Guds havn og bli kronet 
med herlighet, udødelighet og evig liv. Jeg er ikke det minste bekym-
ret for de aldrende menn og kvinner som har bevart troen. Jeg er ikke 
det minste bekymret for de gutter og piker som vandrer i lydighet 
mot Herrens bud… Men de siste-dagers-hellige som kjenner Fade-
rens vilje og ikke har fulgt den, de som hører Herrens læresetninger 
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fra tid til annen og vender ryggen til dem – jeg er redd de ikke vil 
nå målet medmindre de snur og omvender seg av hele sitt hjerte.18

Hans verk er fremadskridende, og vi må være aktive hvis vi vil 
holde tritt med det. For hvert år som har gått siden Kirken ble orga-
nisert, har den vokst seg sterkere enn året før. I dag er utsiktene til 
vedvarende fremgang bedre enn noensinne. Stadig flere får vite sann-
heten om oss og vår holdning til dem. Fordommer grunnet uvitenhet 
blir overvunnet etter hvert som lyset blir spredt blant massene …

Det burde være tydelig for alle, og det vil bli det en dag, at 
motstanden mot dette verk ville ha overvunnet det for lengst om 
det ikke var guddommelig. La hele verden få vite at det ikke kan 
kullkastes, for det er «Guds kraft til frelse for alle som tror på det». 
[Se Romerne 1:16.] 19 [Se forslag 3 på side 158.]

Gud tilpasser tilstandene i verden slik at hans 
verk kan bre seg ut over hele jorden.

[Gud] har bestemt at det budskap som ble forkynt av hans tjenere i 
tidligere tider, fornyet og bekjentgjort av hans tjenere i de siste dager, 
skal bli hørt, og ved sin veldige kraft vil han tilpasse tilstandene i 
denne verden og ydmyke menneskenes barn til de angrer og er villige 
til å lytte. De sannheter vi forkynner, eller med andre ord de sannhe-
ter Gud har bestemt at vi skal forkynne i verden, finner veien.20

Herren åpenbarte for en av sine profeter at ved frembringelsen 
av Mormons bok ville han innlede sitt verk blant nasjonene for å 
gjenopprette sitt folk. [Se 2 Nephi 30:3–8; 3 Nephi 21:1–14; 29:1–2.] 
Når vi blir klar over hvilket tempo Jesu Kristi evangelium kan spres 
med nå, sammenlignet med i 1830, ser vi at Herren har løftet sin 
hånd, og menneskene er gitt anledning til å vite det. Det vil ikke 
ta lang tid før evangeliet kan høres i alle deler av verden gjennom 
Herrens tjenere som forkynner det med kraft. Vår himmelske Fader 
vil tilpasse forholdene i verden slik at evangeliet kan bli forkynt.21

Frelseren sa at dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele 
jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. 
[Se Joseph Smith–Matteus 1:31.] Herren vil ikke kreve av oss noe 
som er umulig. Han fjerner hindringene, og evangeliet «skal bli 
forkynt».22
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Sion vil bli forløst, og verden, som nå misforstår «mormonismens» 
arbeid, vil få vite at den er Guds kraft til frelse for dem som vil holde 
Faderens bud. Jeg vitner om at verket vokser raskt, og at menneske-
nes barn mottar «mormonismen» i sin sjel, at det er Faderens verk. 
Vi er kanskje ubetydelige og svake selv, men hvis vi vil være dydige 
og rene, hvis vi vil gjøre det vi vet er rett, vil menn og kvinner bli 
oppreist for å videreføre Herrens verk, helt til Faderens verk er utført 
slik som han ønsker. De som misforstår oss nå, vil kjenne oss bedre. 
De som tror vi har selviske motiver, vil få sine øyne åpnet, og våre 
brødre og søstre i verden som ønsker sannheten og ønsker å vite 
hva Herren ønsker av dem, vil bli rørt i sitt hjerte og ta imot evange-
liet. Sion vil stå opp og skinne, og vil bli hele jordens herlighet, for 
Herren, Israels Gud har sagt det.23 [Se forslag 4 nedenfor.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. President Smith profeterte at «vår Herre Jesu Kristi evangelium 
… vil bli hørt i alle deler av verden» (side 152). Hvilken tekno-
logi bidrar til å gjøre dette mulig? På hvilke andre måter bidrar 
ny teknologi eller vitenskapelige fremskritt til Herrens verk?

 2. Mens du leser første del av læresetninger (side 152–54), skulle 
du tenke på ditt nåværende kall eller oppdrag i Kirken. Hvor-
dan er du med på å «fremme Herrens verk» ved å utføre ditt 
kall? Hvordan bidrar din innsats som hjemmelærer eller besø-
kende lærerinne til dette verk? På hvilke måter kan vi alle 
delta, i tillegg til våre formelle kall og oppdrag?

 3. På side 154–57 bærer president Smith vitnesbyrd om at Herren 
leder arbeidet i sin kirke. Hvilke erfaringer har du hatt som 
viser deg at dette er sant? Hvordan viser det at vi underviser 
og etterlever evangeliet i vårt hjem, vår tro på Herrens verk?

 4. På side 151–52 og 157–58 kan du se etter ting president Smith 
sa Herren ville gjøre for å berede veien for at hans evangelium 
kunne bli forkynt. Hvilke tegn ser du på at disse tingene har 
skjedd eller er i ferd med å skje i verden i dag?
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Aktuelle skriftsteder: Daniel 2:44–45; Joel 2:27–28; Mosiah 27:13; 
Lære og pakter 64:33–34; 65:1–6; 107:99–100; Moses 1:39

Hjelp til undervisningen: «Det kan … forekomme at du ikke vet sva-
ret på et spørsmål. Hvis det skjer, sier du bare at du ikke vet det. Du 
kan gjerne si at du vil forsøke å finne svaret, eller du kan oppfordre 
elevene til å finne svaret og gi dem tid under en annen leksjon til å 
rapportere det de finner» (Undervisning, intet større kall, 64).

Noter
 1. I Conference Report, april 1950, 6.
 2. I Conference Report, april 1917, 37.
 3. I Deseret News, 10. mai 1947, Church 

section, 10.
 4. I Conference Report, okt. 1946, 6.
 5. I Conference Report, okt. 1945, 173.
 6. I Conference Report, april 1904, 64.
 7. I Conference Report, okt. 1911, 44.
 8. I Conference Report, april 1934, 30.
 9. I Conference Report, juni 1919, 42–43.
 10. «Our Full Duty», Improvement Era, mars 

1946, 141.
 11. I Conference Report, april 1930, 68.
 12. I Conference Report, okt. 1945, 170–71.

 13. I Conference Report, okt. 1916, 47.
 14. I Conference Report, april 1931, 32–33.
 15. I Conference Report, okt. 1931, 122–23.
 16. I Conference Report, okt. 1945, 174.
 17. I Deseret News, 20. aug. 1921, Church 

section, 7.
 18. I Conference Report, okt. 1906, 49.
 19. «New Year’s Greeting», Millennial Star, 

1. jan. 1920, 3.
 20. I Conference Report, april 1917, 37.
 21. I Conference Report, april 1927, 82–83.
 22. «New Year’s Greeting», 2.
 23. I Conference Report, april 1906, 58.
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«Respekter sabbatsdagen og hold den hellig, 
siste-dagers-hellige, og det vil gi dere stor glede.»
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«Ofre dine sakramenter 
på min hellige dag»

Ved å holde sabbatsdagen hellig og verdig ta 
del i nadverden får vi større åndelig styrke.

Fra George Albert Smiths liv

Som barn lærte George Albert Smith viktigheten av å holde sab-
batsdagen hellig. På søndager kom ofte noen gutter fra nabolaget 
hjem til ham etter Søndagsskolen og ba ham bli med ut og spille 
ball. «Jeg var som de andre guttene,» sa han. «Jeg tenkte det ville 
vært veldig moro å spille ball og leke andre leker. Men jeg hadde en 
herlig mor. Hun sa ikke: ”Du får ikke lov,» men hun sa: ”Gutten min, 
du vil være lykkeligere hvis du lar være…” Jeg vitner for dere at jeg 
er takknemlig for den slags undervisning i hjemmet.» 1 Virkningen 
av morens undervisning vises ved at president Smith ofte minnet de 
hellige på at det gir store velsignelser å holde sabbatsdagen hellig.

Som generalautoritet fikk George Albert Smith anledning til å 
delta på søndagens møter på mange forskjellige steder. Når han iakt-
tok de hellige som tjente Gud sammen på sabbaten, var han fornøyd 
med deres ærbødige holdning til nadverden: «Jeg tror det er viktig for 
Kirkens medlemmer å forstå hvor hellig Herrens nadverd er. … Jeg 
fryder meg når jeg ser våre brødre og søstre komme til det hellige 
sted og delta … verdig i disse symbolene.» 2 [Se forslag 1 på side 168.]

George Albert Smiths læresetninger

Guds bud til oss om å holde sabbaten hellig, 
er ingen byrde, men en velsignelse.

[Herren] har lært oss at vi må være nøye med å holde sabbats-
dagen hellig. En av syv dager har han øremerket som sin dag, og 
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med tanke på alle velsignelser han skjenker oss de andre dagene, 
synes det meg naturlig at vi skulle finne glede i å gjøre det han ber 
oss gjøre på sin hellige dag, og jeg tror ikke vi kan være lykkelige 
om vi ikke gjør det… Han vil at vi skal være lykkelige, og har lært 
oss hvordan vi kan gjøre oss fortjent til denne lykke.3

Vi skulle tenke på hensikten med [Herrens] dag og få del i guds-
tjenestens innflytelse. Tenk hvordan verden ville ha blitt om alle vår 
himmelske Faders barn – og vi er alle hans barn – ville respektere 
hans ønske om at sabbaten skulle være en dag for gudstjeneste. 
Det er umulig å anslå hvilken positiv endring som ville ha funnet 
sted, ikke bare i vår egen nasjon, men i alle verdens nasjoner, om 
vi respekterte sabbatsdagen og holdt den hellig.4

Sabbaten har blitt lekedagen … – den dagen mange mennesker 
har satt av til å bryte det bud som Gud ga for lenge siden, og jeg 
er sikker på at mye av den sorg og lidelse som rammer og vil fort-
sette å ramme menneskene, kan spores tilbake til det faktum at de 
har ignorert hans formaning om å holde sabbatsdagen hellig.5 [Se 
forslag 2 på side 168.]

En av de første prekener som er holdt her i Saltsjødalen, ble 
holdt av president Brigham Young, og han advarte folket mot å ikke 
respektere sabbaten og holde den hellig, og uansett hvor vanskelige 
deres omstendigheter var, skulle de ikke utføre manuelt arbeid på 
sabbatsdagen… Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har oppfor-
dret sine medlemmer til å huske sabbatsdagen og holde den hellig 
fordi det behager vår himmelske Fader at vi gjør det.6

La oss lære [Kirkens] gutter og piker som vokser opp, om det som 
Herren ønsker at de skal gjøre på sabbatsdagen, og det vil være 
overraskende hvilken innflytelse de kan ha på lokalsamfunnene 
de bor i. Medmindre verden omvender seg fra sin skjødesløshet og 
likegyldighet, medmindre vi siste-dagers-hellige, i mange tilfeller, 
omvender oss fra vår likegyldige holdning til vår himmelske Faders 
hellige dag, vil vi ikke kunne oppnå all den glede og lykke vi 
ønsker å nyte her, og den vil ikke bli oss til del i evigheten.7

Enkelte later til å tro at når de har deltatt på sine religiøse møter 
eller utført en del av den tjeneste som kreves av dem på søndag, 
står de deretter fritt til å søke fornøyelser og delta i aktiviteter som 
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er uforenlige med Sabbatens ånd, og fortsette å nyte vår Faders 
gunst. Jeg lover dere at hvis Kirkens medlemmer, mot bedre viten, 
fortsetter å vanhellige sabbatsdagen på jakt etter verdslige fornøy-
elser, vil de miste sin tro, og vår himmelske Faders ånd vil trekke 
seg bort fra dem.8

Det er ingen ubetydelig ting å vanhellige sabbatsdagen. Jeg lover 
dere at dere taper hver gang dere vanhelliger sabbatsdagen, dere 
taper mer enn dere noensinne kan vinne, uansett hva dere tror dere 
kan oppnå.9

Å glemme at [sabbatsdagen] er Herrens dag, slik noen av oss 
synes å gjøre, er utakknemlig. Han har avsatt en av syv dager, ikke 
for å gjøre den til en byrde, men for å gi oss glede og sørge for at 
vårt hjem er familiens samlingssted, at foreldre og barn kan samles 
i hjemmet og få større kjærlighet til hverandre …

Respekter sabbatsdagen og hold den hellig, siste-dagers-hellige, 
og det vil gi dere stor glede og deres himmelske Fader vil gi dere 
de velsignelser som følger av lydighet til hans råd og veiledning.10

Å gå i kirken er en viktig del av det 
å holde sabbatsdagen hellig.

Hvis vi vil gjøre det vår himmelske Fader ønsker at vi skal gjøre, 
vil vi gå til hans hellige hus på sabbatsdagen og der ta del i nadver-
den til minne om det offer som ble gitt for oss av menneskehetens 
Forløser.11

Denne [sabbatsdagen] er Herrens hellige dag. Dette er den dag 
han har fastsatt som en dag til å tjene ham, og i disse siste dager har 
han gitt et nytt bud om at vi skal gå til bønnens og fastens hus på 
hans hellige dag, og der erkjenne våre feil og bære vårt vitnesbyrd 
i hverandres nærvær [se L&p 59:9–12]…

I denne fantastiske tid da folk kan sitte komfortabelt i sitt hjem 
og lytte til verdens musikk og offentlige taler og prekener, vil de 
kanskje velge å holde seg ved sitt eget ildsted og føle at de mottar 
alt de kunne ha mottatt om de hadde dratt til det sted som er utpekt 
til religiøse møter.
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De siste-dagers-hellige behøver ikke la seg lure på denne måten. 
Det er ikke bare ordene vi hører som gjør oss godt, men også inn-
flytelsen fra vår himmelske Fader som finnes i våre møtehus, er 
betydningsfull. Vi har kanskje en radio hjemme, men vi vil ikke ha 
åndelig fordel av den i like stor grad som om vi går til Herrens hus 
på hans hellige dag, hvor vi kan delta i nadverden og hvor vi ber og 
nedkaller vår himmelske Faders velsignelser og mottar et vitnesbyrd 
om den sannhet som har til hensikt å frelse menneskeheten.12 [Se 
forslag 3 på side 168.]

Det er et hellig privilegium å få delta 
i nadverden på sabbatsdagen.

Jeg tror de fleste av oss vet hvilken gave vi mottar ved de anled-
ninger da vi kan møtes i fred og ro for å delta i symbolene på 
Mesterens brutte legeme og utgytte blod. Vi skulle alle være klar 
over, og jeg tror alle er det, hvilken ytterst hellig anledning det er til 
å fornye våre pakter med ham som ga sitt liv for at vi kunne oppstå 
fra de døde og motta opphøyelse. Når vi tar del i disse symbolene, 
er jeg sikker på at vi alle er klar over at nadverden, som ble inn-
stiftet av ham før han gikk bort, er ment å skulle bygge oss opp og 
inspirere og velsigne oss i all evighet.13

Nadverden er av stor betydning. Herren selv foreskrev at vi skulle 
ta del i disse symbolene. Det finnes mange som tror det er nød-
vendig å bli døpt og å få andre av evangeliets ordinanser utført for 
seg, og likevel blir de likegyldige og skjødesløse når det gjelder 
Herrens nadverd. Vår himmelske Fader regnet den som så viktig 
at han, gjennom sin elskede Sønn og apostlene og profetene, slik 
det er nedtegnet i Skriftene, formante de hellige til å delta i den 
regelmessig. Tre av evangelistene omtaler den [se Matteus 26:26–28; 
Markus 14:22–24; Lukas 22:19–20], og vi ser at Skriftene mange 
steder understreker dens viktighet, slik Herren selv lærte oss mens 
han hadde bolig i kjødet. Vår Fader i himmelen gir oss ingen bud 
eller råd som ikke er viktige. Han underviser oss for å bygge oss 
opp, for at vi skal vokse og utvikle oss, og hvis vi vil følge hans 
råd, vil det forberede oss til å komme tilbake til hans nærhet… Hver 
sabbatsdag forventes vi å komme sammen og ta del i symbolene på 
vår oppstandne Forløsers legeme og blod …
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Vi finner også dette nevnt i 3. Nephi 18, hvor Frelseren under-
viser folket på dette [det amerikanske] kontinent, akkurat slik han 
lærte sine disipler i den gamle verden å overholde nadverden. Det 
lyder som følger:

«Og da forsamlingen hadde spist og var mettet, sa han til disip-
lene: Se, én blant dere vil bli ordinert, og til ham vil jeg gi myndig-
het så han skal bryte brød og velsigne det og gi det til min kirkes 
folk, til alle som tror og blir døpt i mitt navn.

Og dette skal dere alltid se til å gjøre på samme måte som jeg har 
gjort, slik som jeg har brutt brød og velsignet det og gitt det til dere.»

… Neste vers lyder som følger:

«Og dette skal dere gjøre til minne om mitt legeme, som jeg har 
vist dere. Og det skal være et vitnesbyrd for Faderen at dere alltid 
husker meg. Hvis dere alltid husker meg, skal min Ånd være hos 
dere.» [3 Nephi 18:5–7.]

«nadverden, som ble innstiftet av [mesteren] før han gikk bort, er 
ment å skulle bygge oss opp, inspirere og velsigne oss i all evighet.»
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… I tillegg til dette vet vi at Herren i vår egen tid har gitt oss 
åpenbaring om dette emnet. I kapittel 20 i Lære og pakter gir Her-
ren oss instruksjoner om det. I denne åpenbaringen sier han, fra 
og med vers 75:

«Det er tjenlig at medlemmene møter ofte sammen for å nyte 
brød og vin til minne om Herren Jesus.

Og eldsten eller presten skal forrette, og på denne måten skal 
han forrette: Han skal knele med menigheten, påkalle Faderen i 
høytidelig bønn og si:»

Legg merke til den vakre bønnen som følger … :

«O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Sønns Jesu Kristi navn, 
å velsigne og hellige dette brød for alle deres sjeler som nyter av 
det, så de kan ete til minne om din Sønns legeme og vitne for deg, 
O Gud, du evige Fader, at de er villige til å påta seg din Sønns navn 
og alltid minnes ham og holde hans bud som han har gitt dem, så 
hans Ånd alltid kan være hos dem. Amen.» [L&p 20:75–77.]

Bønnen og velsignelsen over vannet er ganske lik [se L&p 
20:78–79].

Hvor hellige, hvor uutgrunnelig hellige de tanker er som uttryk-
kes i nadverdsbønnen. Jeg formaner dere, mine brødre, om at når 
vi forretter nadverden, må vi nøyaktig gjengi … de ord som er gitt 
ved åpenbaring, og gjøre det med Herrens ånd. Når vi leser disse 
bønnene, skulle vi føle betydningen av ordene vi uttaler.14

Jeg er redd det noen ganger er slik når nadverden forrettes på 
noen av våre møter, at vi mangler den høytidelige stemning som 
skulle råde der. Det er et ytterst hellig privilegium… De som [tar del] 
i nadverden, skulle tenke på den forpliktelse bønnen inneholder.15 
[Se forslag 4 på side 168.]

Verdig deltagelse i nadverden fornyer vår åndelige styrke.

Vi spiser fysisk føde – eller med andre ord, vi inntar brød og 
vann for å gi næring til vårt fysiske legeme. Det er imidlertid like 
nødvendig at vi tar del i symbolene på vår oppstandne Herres 
legeme og blod for å øke vår åndelige styrke. Vi har sett at menn og 
kvinner som går i lengre tid uten å delta i Herrens nadverd, gradvis 
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mister vår himmelske Faders ånd. De gir avkall på dens veiledning 
der hvor de hadde anledning til å få del i denne velsignelse, men 
unnlot å benytte seg av den …

Jeg har slått opp et skriftsted i 1. Korinterbrev kapittel 11, og jeg 
leser fra og med vers 23:

«For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til 
dere, at Herren Jesus den natt da han ble forrådt, tok et brød,

takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør 
dette til minne om meg!

Likeså tok han også kalken etter aftensmåltidet og sa: Denne kalk 
er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker 
den, til minne om meg!

For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, for-
kynner dere Herrens død, inntil han kommer.

Derfor, den som eter brødet eller drikker Herrens kalk på uverdig 
vis, blir skyldig i Herrens legeme og blod.

La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke 
av kalken.

For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom 
dersom han ikke akter på Herrens legeme.

Derfor er det mange svake og syke blant dere, og ikke få som 
sovner inn.» [1 Korinterbrev 11:23–30.]

… Jeg vil gjøre dere oppmerksomme på det faktum at det er 
farlig å gjøre det [ta del i nadverden] uverdig. Før vi tar del i nad-
verden, skulle vi sørge for å ha et rent hjerte. Vi skulle være blottet 
for enhver fiendskap overfor våre omgangsfeller. Vi skulle ha fred 
med våre medmennesker, og vi skulle ha et ønske i vårt hjerte om 
å gjøre Faderens vilje og holde alle hans bud. Hvis vi gjør dette, 
vil deltagelse i nadverden være til velsignelse for oss og fornye vår 
åndelige styrke …

… Vi skulle tenke alvorlig over de pakter vi inngår med Fade-
ren. La oss være ytterst oppmerksomme på disse paktene, og la 
oss sørge for at vi spiser og drikker verdig, til velsignelse for vår 
sjel og for å øke vår åndelige styrke. Disse velsignelsene er til dere, 
mine brødre og søstre, som er av troens eget folk. La oss sette pris 
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på dem og leve verdig til dem, og vise vår tro ved vår livsførsel. 
La ingen av oss komme under fordømmelse ved uverdig å ta del i 
nadverden, og derved miste vår Faders ånds ledsagelse.16

Vi skulle ta del i den [nadverden] med ydmykhet, og forberede 
den med skyldfrie hender og et rent hjerte, og et ønske om å være 
antagelige for vår Fader. Da vil vi motta den verdig og glede oss 
over de velsignelser som kommer til oss.17

Måtte Herren velsigne oss. Måtte hans Ånd stadig bli utøst over 
oss. Måtte vi elske hverandre slik vår Fader har befalt oss at vi 
skulle. Hvis vi kan ta verdig del i nadverden, kan vi elske hverandre 
slik vår Fader har forordnet, og huske at han har sagt: «Er dere ikke 
ett, er dere ikke mine.» [L&p 38:27.] 18 [Se forslag 5 nedenfor.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Les andre avsnitt på side 161. Hvis Kirkens president var til-
stede på ditt nadverdsmøte, hvilke inntrykk tror du han ville 
fått? Hva kan du selv gjøre for å vise større ærbødighet for 
Herren og nadverden?

 2. Grunn på president Smiths ord i første og andre hele avsnitt 
på side 162. Hvordan ville samfunnet som sådan ha blitt bedre 
hvis flere holdt sabbatsdagen hellig? Hvordan kan vi på pas-
sende måter hjelpe vår familie og andre å se på overholdelse 
av sabbatsdagen som en velsignelse istedenfor en byrde?

 3. Hva er noen av fordelene av å tjene Gud sammen på søndag, 
som vi ikke mottar ved bare å studere evangeliet hjemme? (Du 
finner noen eksempler på side 163–64. Se også L&p 59:9–12.)

 4. Mens du leser den delen som begynner på side 164, kan du 
grunne på hva du kan gjøre for å gjøre nadverdens ordinans 
til en mer meningsfylt del av ditt liv. Hvordan kan vi effektivt 
hjelpe barna å forberede seg til nadverden og behandle den 
med ærbødighet?

 5. Mens du leser de fire siste avsnittene av læresetninger (side 
167–68), kan du merke deg det president Smith sier gjør oss 
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verdige til å delta i nadverden. Hvorfor tror du vi blir åndelig 
styrket når vi tar verdig del i nadverden?

Aktuelle skriftsteder: 2 Mosebok 20:8–11; Jesaja 58:13–14; Matteus 
18:20; 3 Nephi 18:1–12; 20:8–9; Moroni 6:5–6

Hjelp til undervisningen: «En dyktig lærer tenker ikke: ”Hva skal 
jeg gjøre i klassen i dag?” Men han spør: ”Hva skal elevene mine 
gjøre i klassen i dag?”, ikke ”hva skal jeg undervise i i dag?”, men: 
”Hvordan skal jeg hjelpe elevene å oppdage det de trenger å vite?”» 
(Virginia H. Pearce, i Undervisning, intet større kall, 61).

Noter
 1. I Conference Report, okt. 1948, 188.
 2. I Conference Report, april 1908, 34–35.
 3. I Conference Report, okt. 1937, 50.
 4. «A Faith Founded upon Truth», Deseret 

News, 17. juni 1944, Church section, 4.
 5. I Conference Report, okt. 1935, 120.
 6. I Conference Report, april 1948, 13–14.
 7. «Tribute to Richard Ballantyne»,  

Instructor, nov. 1946, 505.
 8. «Faith–and Life», Improvement Era, april 

1949, 252.
 9. I Conference Report, okt. 1948, 188.

 10. I Conference Report, okt. 1932, 23.
 11. I Conference Report, okt. 1932, 23.
 12. I Deseret News, 31. jan. 1925, del 3,  

side 4.
 13. «The Sacredness of the Sacrament», 

Improvement Era, april 1946, 206.
 14. I Conference Report, april 1908, 35–37.
 15. «The Sacredness of the Sacrament», 206.
 16. I Conference Report, april 1908,  

34–35, 37.
 17. I Conference Report, april 1908, 36.
 18. I Conference Report, april 1908, 37.
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«Skriftene er fulle av beviser på troens kraft… ved tro nedkalte 
profeten elijah ild fra himmelen for å oppsluke hans offer.»
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Troens styrkende kraft

Tro er en gave fra Herren som gir de rettferdige 
kraft til å gjøre bemerkelsesverdige ting.

Fra George Albert Smiths liv

I 1919 ble George Albert Smith, som da var medlem av De tolv 
apostlers quorum, kalt som president for Den europeiske misjon. I 
en tale til de lokale medlemmene kort tid etter sin ankomst, kom-
menterte president Smith de vanskelige omstendighetene i Europa, 
som fremdeles strevde med å komme seg på fote etter første ver-
denskrigs herjinger: «Jeg forstår at vi lever i en viktig periode av 
verdens historie. Med nye, anstrengte forhold mellom nasjonene og 
en urolig stemning nesten overalt blant menneskenes barn, er jeg 
klar over det store ansvar jeg har påtatt meg for å håndtere dem, og 
jeg ønsker inderlig guddommelig veiledning for å kunne utføre mine 
plikter.» President Smith hadde tro på at til tross for den vanskelige 
tiden, ville medlemmenes og misjonærenes innsats bli belønnet med 
fremgang: «Med hjelp av gode, dyktige medarbeidere ved misjons-
kontoret og trofaste menn og kvinner ute på misjonsmarken, ser jeg 
med glad forventning frem til en rik høst av hederlige sjeler.» 1

En av president Smiths mest presserende plikter som misjonspre-
sident var å øke antallet misjonærer i Europa. Kirken hadde sendt 
svært få misjonærer til Europa under krigen, og nå gjorde matman-
gel og andre økonomiske problemer europeiske myndigheter uvil-
lige til å gi utlendinger visum. President Smiths vanskelige oppgave 
var å overtale disse embedsmennene til å slippe misjonærer inn i 
deres land. I et brev til sin datter Emily fortalte president Smith om 
en reise til London i denne hensikt.

«Vår amerikanske ambassadør har vært svært vennlig og har lyk-
tes i å avtale et intervju for oss med Sir Robert Horne, Storbritannias 
arbeidsminister. Da vi meldte oss på hans kontor, overrakte vi vårt 
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brev fra ambassadøren til Sir Roberts sekretær, som spurte oss om 
vårt anliggende kunne vente, ettersom sjefen hans om få minutter 
skulle reise til Skottland og bli borte i tre uker. Jeg forsikret ham 
om at vi ville sette svært stor pris på fem minutter av hans tid nå, 
ettersom vi ikke bodde i London og vårt anliggende var presse-
rende. Sekretæren gikk inn til Sir Robert og kom snart tilbake med 
beskjed om at han ville utsette sin reise og møte oss klokken fire 
samme dag. Jeg hadde bedt meget inderlig den morgenen om at 
vår vei måtte bli åpnet, og da vi ble invitert tilbake, følte jeg stor 
takknemlighet til vår himmelske Fader.»

Til avtalt tid ble president Smith og hans ledsagere invitert inn på 
Sir Robert Hornes private kontor. «Vi prøvde å fortelle ham hva vi 
trengte, og forsikret ham om at Storbritannia trengte det vi ba om. 
I nesten en og en halv time lyttet han interessert da vi fortalte om 
deler av Kirkens historie, hva vi trodde på osv.

Da jeg var ferdig, spurte han igjen hva vi ønsket av ham, og da vi 
fortalte ham at vi ønsket det privilegium å kunne øke vår misjonær-
styrke til 250, det samme som før krigen, sa han at han med glede ville 
gi sitt departement instruksjoner om å slippe dette antallet inn i landet 
så snart de kom. Vi ble naturligvis svært fornøyde, og forlot ham med 
en forsikring om at han hadde løftet en stor bør fra våre skuldre.

Jeg er sikker på at vi vant en venn i en av Englands mest innfly-
telsesrike menn, og jeg ville ikke nølt med å komme til ham når 
som helst det måtte være behov for det.» 2

James Gunn McKay, en av president Smiths misjonærer som var 
tilstede under møtet med Sir Robert Horne, sa senere: «Se på det 
storartede arbeidet han utrettet. Det var bare noen få eldster der [i 
misjonen]. Veien lot til å være stengt, og likevel kom han fylt med 
Herrens inspirasjon, og klarte å banke på tjenestemennenes dører, 
vinne deres tillit, og til slutt oppnådde vi de privilegier vi ønsket, at 
eldster kunne komme og gjenoppta sitt arbeid og fullføre sin misjon 
for å fremme Guds sak og utføre hans verk, og samtidig ga han oss 
et vitnesbyrd om at Gud leder dette verk.» 3 Eldste McKay tilskrev 
president Smiths fremgang hans «tro, hengivenhet og nestekjærlighet 
til dem han møtte». «Jeg arbeidet sammen med ham,» sa han. «Jeg råd-
førte meg med ham, jeg ba sammen med ham, og jeg vet at hans tro 
og lojalitet stikker like dypt som selve livet.» 4 [Se forslag 1 på side 179.]
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George Albert Smiths læresetninger

Troens kraft kommer tydelig frem i Skriftene.

Vi er fortalt at uten tro kan vi ikke behage Gud [se Hebreerne 
11:6]. Den er drivkraften bak enhver handling, og Skriftene er fulle 
av beviser på troens kraft. Det var Noahs tro som gjorde ham i stand 
til å bygge en ark, og på grunn av lydighet til Guds befalinger ble 
han og hans familie reddet, mens de som manglet tro, ble begravd 
i den store flommen [se 1 Mosebok 6:13–22; 7:1–24].

Det var ved tro at Lot og hans familiemedlemmer ble bevart da 
ild fra himmelen oppslukte byene Sodoma og Gomorra og utryddet 
de innbyggerne som manglet tro [se 1 Mosebok 19:12–25].5

Ved tro ledet Moses Israels barn ut av trelldom, gikk gjennom 
Rødehavet på tørr grunn, og da de egyptiske forfølgerne forsøkte å 
gjøre det samme, druknet de. Folket ble mettet med brød fra him-
melen. Da Moses slo på klippen ved Horeb, strømmet vannet frem 
og slukket deres tørst, og de ble ledet gjennom villmarken til det 
lovede land. [Se 2 Mosebok 14:21–31; 16:14–15; 17:5–6.] 6

Da Daniel fortsatte å be åpenlyst til Israels Gud, i strid med den 
forordning som var utstedt fordi hans fiender forsøkte å rydde ham 
av veien, ble han kastet i en løvehule og etterlatt der hele natten. 
Han visste at hans himmelske Fader kunne beskytte ham, og hans 
tillit var urokkelig. Neste morgen gikk kongen tidlig til hulen og 
fant Daniel i live. Hans tro hadde gjort de ville dyrene harmløse og 
vunnet kongens hengivenhet til ham. [Se Daniel 6:4–28.]

Tre hebreere, Sadrak, Mesak og Abed-Nego, som nektet å tilbe 
en gullfigur som ble satt opp av Nebukadnesar, ble kastet inn i en 
brennende ildovn som var syv ganger varmere enn vanlig. De satte 
sin lit til den levende Gud, og deres tro ble belønnet ved at deres 
liv ble spart. [Se Daniel 3:8–28.]

Ved tro nedkalte profeten Elijah ild fra himmelen for å oppsluke 
hans offer, og kongen og folket ble overbevist om at Israels Gud var 
Gud og at Baal ikke var det [se 1 Kongebok 18:36–40].

Det var ved tro at Jareds bror og hans følgesvenner bevarte sine 
fedres språk da språkene ble forvirret ved Babels tårn, og ble ført til 
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den vestlige halvkule [se Ether 1:33–43]… Det var en lignende tro 
som gjorde Lehi i stand til å bringe sin familie over havet og sette 
fot i dette land, utvalgt fremfor alle andre land.

Det var tro som gjorde Jesu disipler i stand til å utholde forfølgel-
sene mot dem, og til tross for jødenes motstand, å grunnfeste det 
evangelium som Frelseren hadde gitt dem.7

Det var ved tro verdens Forløser og de som var sammen med 
ham, utførte alle sine mirakler. Siden tidens begynnelse og til i dag 
har det vært de trofaste som har hatt Guds kraft.8 [Se forslag 2 på 
side 179.]

Troens kraft viser seg tydelig i rettskafne 
helliges liv i denne evangelieutdeling.

I denne siste evangelieutdeling var det på grunn av sin ubetin-
gede tro på Gud at den unge profeten [ Joseph Smith] gikk inn i 

«ved tro ledet moses Israels barn ut av trelldom [og] 
gikk gjennom Rødehavet på tørr grunn.»
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skogen, knelte ned og ba, og mottok den første store himmelske 
tilkjennegivelse som kom til ham, hvorved Guddommens person-
lighet igjen ble gjort kjent for menneskene. Det var ved tro han var 
i stand til å gå til høyden Cumorah og motta fra engelen de hellige 
opptegnelsene, som han senere oversatte ved Guds gave og kraft. 
Det var ved tro han ledet sitt folk fra Kirtland til Missouri og tilbake 
til Illinois, og selv om de stadig ble plyndret og drevet fra sine hjem, 
bevarte de den tro han hadde plantet i deres hjerte, og de visste at 
Gud var oppmerksom på dem. Det var ved tro at den store byen 
Nauvoo ble grunnlagt under profeten Joseph Smiths ledelse, og 
ved tro at de storslagne sannheter som finnes i Lære og pakter, ble 
mottatt av ham.

Det var ved tro at Brigham Young ledet folket til dette landet i 
vest [Saltsjødalen], og da han kom opp på fjellet og så ut over dalen, 
ga Gud ham et vitnesbyrd om at dette var stedet hvor Israel skulle 
grunnfestes… Det var ved tro at folket la ned hjørnestenen til dette 
praktfulle tempel [Salt Lake tempel], midt i sin svakhet og fattigdom, 
i tro på at Gud ville berede veien og sørge for midler til at bygningen 
kunne fullføres. Det var ved tro at vår himmelske Faders barmhjertig-
het ble vist folket, da de i sin nød så sine avlinger bli fortært av gress-
hoppene, uten mulighet til å forhindre det, men ved Guds forsyn ble 
deres bønner besvart, og de fikk et vitnesbyrd om det da måkene 
kom og beskyttet deres avlinger og forhindret at de måtte sulte …

… Det har vært ved tro at de menn som har gått i bresjen for 
dette verk, fra tid til annen har blitt inspirert til å gi de instruksjoner 
vi har trengt. Det er ved tro vi blir oppbygget … av dem som tjener 
i Herrens navn, og Trøsteren øker deres forstand og minner dem 
om tidligere hendelser og viser dem ting som skal komme, og slik 
ser vi åpenbaringens ånd.9

Det har vært ved tro at Israels eldster har reist ut, forlatt sitt hjem 
og sine kjære og utholdt verdens bebreidelser, for å bære vitnes-
byrd om at Gud lever og at Jesus er Kristus og at Joseph Smith var 
en Herrens profet. Ved tro har deres syke blitt helbredet og deres 
døde vekket til liv. Hvis vi hadde hatt tilgang på opptegnelsene 
om de mirakler som er utført blant dette folk… ville det ha vært et 
vitnesbyrd om Guds kraft, ved tro, som ville ha savnet sidestykke 
i enhver tidsalder.
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Det er dette prinsipp, mine brødre og søstre, som viser vei til 
himmelen, som gir oss håp i livets kamp. Når vi blir forvirret og 
møter hindringer det ser ut som om vi ikke kan overvinne, kan vi, 
dersom vi har tro på verdens Forløser, gå til ham og vite at våre 
bønner vil bli besvart til vårt eget beste.10 [Se forslag 3 på side 179.]

Mange har stilt spørsmålet: Er det mulig at guttene og pikene, de 
unge menn og kvinner som er oppvokst i denne generasjon, ville 
ha vært villige til å gjennomgå de lidelser, forsakelser og prøvelser 
som deres fedre og mødre gjennomgikk for evangeliets skyld? Ville 
de ha forlatt sine komfortable hjem for å bosette seg på et nytt sted 
på grunn av sin tro?

Jeg lover dere at hvis de har fått plantet i sitt hjerte en kunnskap 
om dette verks guddommelighet slik vi kjenner det, hvis de har 
utviklet tro på grunn av at vi har holdt Herrens bud, hvis de har 
blitt lært å vite at Jesus er Kristus og at Joseph Smith var en Herrens 
profet, er svaret ja! De ville ha gjort det som deres fedre og mødre 
har gjort, og finne sin plass i det siste-dagers Israel.

«det var ved tro brigham Young ledet folket inn i [Saltsjødalen].»
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Om det innebærer forsakelse, om det innebærer sykdom og 
nød, eller til og med forvisning fra våre hjem, er det hundreder og 
tusener av våre sønner og døtre som, fordi de vet at dette er Kristi 
evangelium, om nødvendig ville ha beseglet sitt vitnesbyrd med sitt 
liv.11 [Se forslag 2 på side 179.]

Herren vil åpne veien for oss så vi kan gjøre 
det han ber oss om, hvis vi utøver tro.

Jeg husker en dag jeg ble tilskyndet til å si til en misjonær som 
skulle til en by hvor de ikke ville la oss holde gatemøter:

«Husk nå å gi Herren en sjanse. Du skal be ham om en tjeneste. 
Gi Herren en sjanse. Be ham åpne veien.»

Den unge mannen reiste til denne byen, gikk inn på borgerme-
sterens kontor og ba om å få snakke med ham. Han ville spørre om 
de kunne tenke seg å forandre regelen.

Da han kom dit, fikk han vite at borgermesteren var bortreist. 
Den unge mannen kom ut av kontoret, kikket nedover gangen og 
så en dør i enden av den hvor det sto «Politimesterens kontor». Han 
nølte et øyeblikk, og så var det noe som sa til ham: «Gi Herren en 
sjanse.» Han gikk inn på politimesterens kontor og fortalte ham hva 
hans ærend var. Da han hadde snakket ferdig, sa mannen:

«Hvilket gatehjørne kunne du tenke deg?»

Han sa: «Jeg er ikke like kjent i denne byen som deg. Jeg ønsker 
ikke å få et hjørne hvor vi ville være til sjenanse eller hindre trafik-
ken. Er det greit om du blir med meg for å velge et hjørne?»

Bare forestill dere en misjonær som ber en politimester velge et 
hjørne til forkynnelse av evangeliet!

Politimesteren sa:

«Visst kan jeg bli med deg.»

Etter femten minutter hadde de et av byens beste gatehjørner, 
med tillatelse til å forkynne Jesu Kristi evangelium på et sted hvor 
det ikke var blitt forkynt på gaten siden før krigen [1. verdenskrig] …

Herren har en måte å utrette ting på som vi ikke er i stand til, og 
han ber oss aldri om å gjøre noe uten å gjøre det mulig for oss. Det 
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var det han fortalte oss gjennom Nephi. Han vil ikke kreve noe som 
helst av oss uten å berede veien.

«Og det skjedde at jeg, Nephi, sa til min far: Jeg vil gå og gjøre det 
som Herren har befalt, for jeg vet at Herren ikke gir menneskenes 
barn noen befaling uten at han bereder en vei for dem, så de kan 
utføre det han befaler dem.» [1 Nephi 3:7.]

Hvis det er noe Herren ber dere om eller forventer av dere, og 
dere ikke helt vet hvordan dere skal gå frem, gjør deres beste. Gå 
i riktig retning, stol på Herren, gi ham en sjanse, og han vil aldri 
svikte dere.12

Det er fantastisk å tenke på at vi, om vi vil, kan holde vår him-
melske Fader i hånden og bli veiledet av ham. Intet annet folk i 
verden har det løfte som dette folk har.13 [Se forslag 4 på side 179.]

Gud gir tro i gave til de rettferdige.

Vår tro er betinget av vår rettskaffenhet. Vi kan ikke leve upas-
sende og ha den tro vi skulle, men hvis vi holder Herrens bud, kan 
vi ha tro, og den vil vokse i takt med vår rettskaffenhet.14

Hvis det er noen av oss som mangler tro på dette verk, så er det 
fordi vi ikke har holdt Guds bud. Hvis det er noen som ikke vet at 
dette er Faderens verk, er det fordi de ikke har gjort sin plikt. Like 
sikkert som jeg vet at jeg lever, vet jeg at dette er Herrens verk, og 
denne kunnskapen kommer som følge av å holde hans bud.15

Vi vet at tro er en gave fra Gud. Den er resultatet av et rettskaffent 
liv. Den kommer ikke til oss etter eget forgodtbefinnende, men er 
følgen av å gjøre vår himmelske Faders vilje. Hvis vi mangler tro, 
la oss gå inn i oss selv og finne ut om vi har holdt hans bud, og 
omvende oss omgående hvis vi ikke har det… Måtte Herren øke 
vår tro, og måtte vi leve verdig til det.16

Jeg håper at de som har mottatt denne strålende troens gave, 
lever slik at de kan beholde den.17 [Se forslag 5 på side 179.]



k a P I t t e l  1 7

179

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Se etter tegn på George Albert Smiths tro i historien på side 
171–72. En av president Smiths misjonærer sa at det han hadde 
utrettet, «ga oss et vitnesbyrd om at Gud leder dette verk» (side 
172). Hvordan har du blitt påvirket av andres tro, for eksempel 
et familiemedlem eller en nær venn?

 2. Gjennomgå eksemplene på tro på side 173–77. Hvilke andre 
eksempler på tro gjør spesielt sterkt inntrykk på deg? Hvordan 
kan du bruke disse eksemplene til å hjelpe en som utøver tro, 
men som ennå ikke har mottatt de velsignelser han eller hun 
ønsker?

 3. Hvordan har din tro gitt deg «håp i livets kamp»? Hvordan kan 
tro hjelpe oss å overvinne frykt eller andre «hindringer det ikke 
ser ut som vi kan overvinne»? (side 176).

 4. Les historien som begynner på side 177, og sammenlign den 
med historien i «Fra George Albert Smiths liv». Har du opplevd 
noe lignende? Hva tror du det vil si å «gi Herren en sjanse»? 

 5. President Smith sa at «tro er en gave fra Gud» som ikke «kom-
mer til oss etter eget forgodtbefinnende» (side 178). Hvordan 
påvirker dette prinsippet hvordan du prøver å øke din tro og 
vekke tro i andre? Hva er noen konkrete ting vi kan gjøre for 
å «beholde» troens gave? (se Alma 32:35–43).  

Aktuelle skriftsteder: Hebreerne 11:1–11, 17–34; Jakobs brev 2:17–24; 
Alma 32:26–43; Ether 12:6–22; Moroni 7:27–39; Lære og pakter 
136:42

Hjelp til undervisningen: «For å hjelpe elevene å forberede svar på 
spørsmål kan du før du leser eller presenterer noe, fortelle dem at 
du vil be om svar… Du kan for eksempel si: ”Lytt mens jeg leser 
dette avsnittet så dere kan fortelle meg hva som interesserer dere 
mest i det” eller ”Mens vi leser dette skriftstedet kan dere se om 
dere kan forstå hva Herren forteller oss om tro” (Undervisning, intet 
større kall, 69).
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Hold deg på Herrens 
side av linjen

Herren har gitt oss bud for å hjelpe oss 
å motstå ondskap og finne lykke.

Fra George Albert Smiths liv

George Albert Smiths bestefar George A. Smith virket i mange 
år i De tolv apostlers quorum og i Det første presidentskap som 
Brigham Youngs rådgiver. George Albert Smith gjentok ofte det 
råd hans bestefar pleide å gi til sin familie: «Det går en tydelig 
demarkasjonslinje mellom Herrens territorium og djevelens ter-
ritorium. Hvis du vil holde deg på Herrens side av linjen, vil du 
være under hans innflytelse og ikke ha noe ønske om å gjøre 
noe galt. Men kommer du én centimeter over på djevelens side 
av linjen, er du i fristerens makt, og hvis han lykkes, vil du ikke 
kunne tenke eller så mye som resonnere ordentlig fordi du vil ha 
mistet Herrens ånd.»

George Albert Smith sa han hele livet brukte dette rådet som 
rettesnor for sine valg: «Når jeg noen ganger har blitt fristet til å 
gjøre et eller annet, har jeg spurt meg selv: ”Hvilken side av linjen 
er jeg på?” Når jeg bare bestemte meg for å holde meg på den 
sikre siden, Herrens side, gjorde jeg det riktige hver eneste gang. 
Når fristelsene kommer, tenk grundig gjennom problemet med 
bønnens hjelp, og Herrens innflytelse vil hjelpe dere å ta kloke 
avgjørelser. Det finnes trygghet bare på Herrens side av linjen.» 1 
[Se forslag 1 på side 190.]
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«Hvis vi vil følge Herrens råd og veiledning, vil 
vi vandre lykkelige på livets vei.»
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George Albert Smiths læresetninger

Det fordrer streng lydighet til budene å 
holde seg på Herrens side av linjen.

All trygghet, all rettferdighet og all lykke finnes på Herrens side 
av linjen. Hvis dere holder Guds bud ved å holde sabbatsdagen hel-
lig, er dere på Herrens side av linjen. Hvis dere ber både personlig 
og i deres familier, er dere på Herrens side av linjen. Hvis dere er 
takknemlige for maten og uttrykker denne takknemlighet til Gud, 
er dere på Herrens side av linjen. Hvis dere elsker deres neste som 
dere selv, er dere på Herrens side av linjen. Hvis dere er ærlige 
overfor deres medmennesker, er dere på Herrens side av linjen. 
Hvis dere etterlever Visdomsordet, er dere på Herrens side av linjen. 
Slik kan jeg gå gjennom De ti bud og andre bud som Gud har gitt 
oss som veiledning, og igjen si at alt som beriker vårt liv og gjør oss 
lykkelige og forbereder oss for evig glede, finnes på Herrens side 
av linjen. Å finne feil ved det Gud har gitt oss til veiledning, er ikke 
på Herrens side av linjen.2 [Se forslag 2 på side 190.]

[Herren har sagt]: «Jeg kan ikke se på synd og på noen som helst 
måte samtykke i den.» Ikke på noen som helst måte samtykke i den 
[L&p 1:31]. Hvorfor det? Fordi han vet at hvis vi synder, vil vi miste 
en velsignelse som vi kunne ha mottatt om vi ikke hadde forsaket 
den vei som fører til denne velsignelsen.3

En gang iblant hører vi noen som sier: «Jeg ville ikke ha vært 
så nøye. Herren vil ikke være så streng mot oss om vi bare går et 
stykke på veien.» En som snakker på denne måten, er allerede på 
djevelens side av linjen, og dere bør ikke høre på ham, for da kan 
dere bli villedet. Ingen som har Herrens ånd, snakker slik. Herren 
selv har sagt at vi må holde hans bud: «Det er en lov ugjenkallelig 
fastsatt i himmelen før denne verdens grunnvoll ble lagt som alle 
velsignelser er betinget av.» (L&p 130:20.) Jesu Kristi evangelium kan 
lære oss hvordan vi oppnår denne velsignelsen.4
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Vår kjærlige Fader i himmelen gir oss 
bud for å hjelpe oss å finne lykke.

I sin godhet, idet han så sine barns innstilling og visste at de ville 
trenge veiledning, ga Herren oss De ti bud og andre bud som er gitt 
oss fra tid til annen, for å hjelpe oss å finne lykke. Man kan se men-
nesker som løper hit og dit på jakt etter lykke, men ikke finner den. 
Hvis de bare ville stoppe opp lenge nok til å ta imot Herrens råd, 
ville lykken ha kommet, men de vil ikke finne den på noe annet vis.5

Da jeg var barn innså jeg, eller i det minste trodde jeg, at Her-
rens bud var hans lover og bestemmelser som var gitt til min vei-
ledning. Jeg trodde jeg forsto at ulydighet mot disse lovene ville 
medføre straff, og som barn antar jeg at jeg må ha følt at Herren 
hadde ordnet det slik i dette liv at jeg måtte adlyde visse lover eller 
snarlig motta min straff. Men etter hvert som jeg har blitt eldre, har 
jeg fått et annet syn på saken, og nå opplever jeg Herrens såkalte 

«Herrens åpenbaringer til oss i denne tidsalder [er] ganske enkelt … 
vår himmelske Faders behagelige og barmhjertige røst til oss.»
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lover, de råd som finnes i de hellige skrifter, Herrens åpenbaringer 
til oss i denne tidsalder, ganske enkelt som vår himmelske Faders 
behagelige og barmhjertige røst til oss. De er en kjærlig Fars råd og 
veiledning, en Far som er mer opptatt av vårt ve og vel enn jordiske 
foreldre er i stand til, og derfor er det som en gang syntes for meg 
å bære preg av en streng lov, nå en allvis himmelsk Faders kjærlige 
og ømhjertede råd. Derfor er det ikke vanskelig for meg å tro at det 
er til mitt eget beste å holde Guds bud.6

All den lykke som har blitt meg og mine til del, har kommet som 
følge av å prøve å holde Guds bud og leve verdig til de velsignelser 
han har lovet dem som hedrer ham og holder hans bud.7

Hvis vi vil følge Herrens råd og veiledning, vil vi vandre lykkelige 
på livets vei. Det blir kanskje ikke alltid en lett og behagelig vei, men 
til slutt vil den føre frem til vår himmelske Faders nærhet, og vi vil 
motta herlighet, udødelighet og evig liv.8 [Se forslag 3 på side 190.]

Djevelen prøver å lede oss på villspor 
med falskhet og bedrag.

Det er to innflytelser i verden i dag, og det har det vært siden 
begynnelsen. Den ene er en konstruktiv innflytelse som utstråler 
lykke og utvikler karakter. Den andre innflytelsen ødelegger, gjør 
mennesker til demoner, river ned og gjør oss motløse. Vi er alle mot-
takelige for begge. Den ene kommer fra vår himmelske Fader, og 
den andre kommer fra den kilde til ondskap som har vært i verden 
siden begynnelsen og søkt å tilveiebringe menneskenes undergang.9

Vi vil alle bli fristet. Intet menneske er fritatt for fristelser. Djeve-
len vil bruke ethvert tenkelig middel for å narre oss. Han prøvde å 
gjøre det med verdens Frelser uten å lykkes. Han har prøvd å gjøre 
det med mange andre som har vært i besittelse av guddommelig 
myndighet, og noen ganger finner han et svakt punkt, og vedkom-
mende mister det som kunne ha vært en stor velsignelse om han 
hadde vært trofast.10

En mann sa en gang til meg – eller bemerket på et sted jeg tilfel-
digvis befant meg: «Disse menneskene synes å tro at jeg er full av 
djevelskap, men det er jeg ikke.» Jeg svarte ham: «Min bror, har du 
noensinne møtt noen som var full av djevelskap og visste det?» Det 
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er et av djevelens knep – å få makt over deg og hindre deg i å få 
vite det selv. Dette er ett av våre problemer.11

Profeten Nephi så for mange hundre år siden hva som ville skje, 
at menneskene ville strides med hverandre og fornekte Den hellige 
ånds kraft og Israels Hellige, og ville forfekte en lære som er men-
neskebud. Det finnes en innflytelse i verden i dag som prøver å få 
folk til å tro at de kan oppnå evig liv ved sin egen intelligens og sin 
egen styrke.  La meg … lese fra Nephi:

«Og det skal også være mange som skal si: Spis, drikk og vær 
glad, men frykt Gud likevel, han vil rettferdiggjøre deg om du begår 
en liten synd.»

Legg merke til dette: «Han vil rettferdiggjøre deg om du begår 
en liten synd.» Den listige motstander vet at om han bare kan få en 
mann eller kvinne til å gjøre litt galt, i den grad de har kommet inn 
på hans territorium, er de i hans makt.

«Men frykt Gud likevel. Han vil rettferdiggjøre deg om du gjør en 
liten synd, ja lyv litt, trekk fordel av en for hans ords skyld, grav en 
grav for din neste, det er ikke noe galt i det. Ja, gjør alt dette, for i 
morgen dør vi, og hvis vi skulle være skyldige, vil Gud gi oss noen 
få slag, og til slutt blir vi frelst i Guds rike.» [2 Nephi 28:8.]

Er ikke det nøyaktig det djevelen sier til menneskenes barn i dag, 
like klart som det er skrevet her? Begå en liten synd, det gjør ingen-
ting, lyv litt, det vil ikke skade noe særlig. Herren vil tilgi det, og du 
vil bare få noen få slag, og til slutt vil du bli frelst i Guds rike. Det er 
dette han sier til den mann eller kvinne som har lært om Visdoms-
ordet, når han sier: Drikk litt te, det skader ikke. Bruk litt tobakk, 
det spiller ingen rolle. Du har ikke vondt av litt alkohol. Dette er 
småting. Han gjør alltid litt om gangen, ikke alt på en gang. Det er 
dette jeg vil at vi skal huske… Det er disse uanselige, snikende tan-
kene som kan forføre menneskene og gi djevelen makt over oss …

Nephi sier videre:

«Og andre vil han berolige og lulle dem inn i en verdslig trygghet, 
så de sier: Alt er vel i Sion, ja, Sion trives, alt er vel. Og på denne 
måten bedrar djevelen deres sjeler.»
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Legg merke til dette: «På denne måten bedrar djevelen deres sje-
ler og leder dem forsiktig ned til helvete.» [2 Nephi 28:21.] Og det er 
nøyaktig slik han gjør det. Han kommer ikke og griper deg fysisk og 
drar deg inn på sitt territorium, men han hvisker: «Gjør denne lille 
synden,» og når han lykkes med det, enda en synd og enda en, og 
for å bruke uttrykket jeg nettopp siterte, «han bedrar deres sjeler». 
Det er det han gjør. Han får deg til å tro at du vinner noe når du 
taper. Slik er det hver gang vi unnlater å holde en av Guds lover 
eller bud. Vi blir narret, for vi kan ikke oppnå noe i denne eller 
den neste verden unntatt ved lydighet til vår himmelske Faders lov.

… Denne spesielle påminnelse: «Og han leder dem forsiktig ned 
til helvete,» er viktig, for dette er hans metode. Menn og kvinner i 
verden i dag er gjenstand for slik påvirkning, og de blir trukket hit 
og dit. Påvirkningen finnes der, og de forstår ikke hva Herren vil at 
de skal gjøre, men fortsetter å bevege seg på den ondes territorium 
og underkaste seg hans makt der Herrens ånd ikke vil komme.

Han sier videre: …

«Og se, andre lokker han bort og forteller dem at det ikke er noe 
helvete, og han sier til dem: Jeg er ingen djevel, for det er ingen. 
Og slik hvisker han i ørene deres inntil han fanger dem i sine red-
selsfulle lenker, som det ikke er noen befrielse fra.»  [2 Nephi 28:22.]

Mine brødre og søstre, det er denne tilstand verden befinner seg 
i. Nephi kunne ikke ha sagt det klarere om han hadde vært her nå. 
Den onde arbeider for fullt, og fordi vår himmelske Fader ønsket 
å beskytte sine barn mot denne ugudelige lære og tro, sendte han 
den unge profeten Joseph Smith til verden, ga ham guddomme-
lig myndighet, organiserte Hans kirke og begynte igjen å forkynne 
sannheten til menneskenes barn, så de kunne bli ledet bort fra sine 
feilaktige veier.12

Vi må lære å overvinne våre drifter, våre ugudelige tendenser. Vi 
må lære å motstå fristelser. Det er derfor vi er her, og for at vi kan 
bli flinkere til dette har evangeliet blitt gjengitt til jorden og vi har 
fått del i det, og vi har den styrke som blir oss til del på grunn av 
Den hellige ånds kraft. Vi har ikke bare et vanlig menneskes mot-
standskraft, med de begrensninger en som ikke har kunnskap om 
sannheten har – vi har motstandskraft på linje med ham, i tillegg til 
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den motstandskraft som kommer ved å kjenne sannheten og hen-
sikten med vår tilværelse.13 [Se forslag 4 på side 190.]

Vi kan motstå det onde ved å velge å 
underkaste oss Herrens innflytelse.

For mange år siden var det en mann som da var styreformann i 
Universalist Church of America. Han kom hit [til Salt Lake City] for 
å snakke med meg og besøke to av våre søndagsskoler. I en av 
barneklassene ble han veldig interessert. Til slutt, da klasseperioden 
nærmet seg slutten, sa Søndagsskolens president: «Har du lyst til å 
si noen ord til klassen?» … Han svarte: «Jeg vil gjerne si noen ord.» 
Han sa: «Om jeg bare kunne leve i en atmosfære som den jeg fant 
i denne lille Søndagsskole-klassen i dag, ville jeg ha vært nødt til å 
være en god mann.» [Se forslag 5 på side 190.]

Jeg har tenkt på dette mange ganger. Vi er nøye med hva slags 
luft vi puster inn, så vi kan holde oss friske. Men av skjødesløshet 
utsetter vi oss noen ganger for umoralsk innflytelse som ødelegger 
vår motstandskraft mot det onde, og vi blir ledet til å gjøre ting vi 
ikke burde og ikke ville ha gjort om vi var under Herrens innfly-
telse. Om vi bare ville være ydmyke, om vi bare ville være fromme, 
om vi bare ville leve slik at vi hver eneste time av vårt liv kunne si: 
«Fader i himmelen, jeg er villig til og ivrig etter å gjøre det du vil at 
jeg skal gjøre,» ville vårt liv ha blitt beriket hver eneste dag av denne 
jordiske tilværelse.14

Vi velger hvor vi vil være. Gud har gitt oss vår handlefrihet. Han 
vil ikke ta den fra oss, og hvis jeg gjør noe galt og kommer inn på 
djevelens territorium, gjør jeg det fordi jeg har vilje og evne til å 
gjøre det. Jeg kan ikke skylde på noen andre, og hvis jeg bestemmer 
meg for å holde Guds bud og leve slik jeg burde og holde meg på 
Herrens side av linjen, gjør jeg det fordi jeg burde gjøre det, og jeg 
vil bli velsignet for det. Det vil ikke skyldes noe en annen har gjort.15

Hvor nøye vi som siste-dagers-hellige skulle være med å leve slik 
hver dag at vi kan bli påvirket av Herrens kraft, og slik at vi kan 
vende oss bort fra de ting som har en tendens til å bryte ned vår 
evne til å gjøre oss fortjent til det celestiale rike.16
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Se til at deres føtter er trygt plantet på klippen. Se til å lære hva 
Mesteren ønsker av dere, og når dere kjenner hans ønsker, se til å 
holde hans lover og bud. Se til at en ren livsførsel gjør dere beretti-
get til Den hellige ånds veiledning, for hvis dere er rene og dydige 
og rettskafne, vil ikke den onde ha noen makt til å ødelegge dere.17

Jeg ber om at vi må gå inn i oss selv og finne ut hvilken side av 
linjen vi er på, og hvis vi er på Herrens side, holde oss der, for det 
innebærer evig lykke sammen med de beste menn og kvinner som 
har levd på jorden.

Hvis vi har snublet på noe vis, hvis vi har vært uforsiktige, hvis vi 
har lyttet til fristeren og gått over linjen for å delta i de ting som ver-
den synes er så ønskverdige, men som Herren har sagt ikke er bra 
for oss, la oss så raskt som mulig komme oss tilbake til den andre 
siden, be Herren tilgi vår dårskap og så, med hans hjelp, fortsette å 
leve et liv som gir evig lykke.18

«Hvor nøye vi som siste-dagers-hellige skulle være med å leve 
slik hver dag at vi kan bli påvirket av Herrens kraft.»
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Les «Fra George Albert Smiths liv» (side 181) og Moroni 7:10–19. 
Hvordan kan du vite om du er «på Herrens side av linjen»? Hva 
kan vi gjøre for å hjelpe hverandre å holde oss på Herrens side 
av linjen?

 2. I første avsnitt på side 183 nevner president Smith en rekke 
bud som vi skulle adlyde for å holde oss på Herrens side av 
linjen. Hvilke andre normer har Herren gitt for å hjelpe oss å 
holde oss på hans side av linjen?

 3. Mens du leser den delen som begynner på side 184, kan du 
tenke på hvordan du kan bruke president Smiths læresetninger 
til å hjelpe noen som føler at budene er for innskrenkende.

 4. Mens du gjennomgår side 185–88, skulle du merke deg Satans 
metoder som president Smith beskriver, og tenke på tilfel-
ler hvor du har sett tegn på disse metodene. Hvordan kan 
vi hjelpe unge mennesker å gjenkjenne og overvinne dem? 
Hvordan hjelper kunnskap om hensikten med vår tilværelse 
(side 187–88) oss å motstå fristelse?

 5. Tenk på hvordan historien på side 188 kan være relevant for 
deg. Hvilke steder eller under hvilke omstendigheter føler du 
ikke noe ønske om å gjøre ondt? Hva kan vi gjøre for å skape 
en slik atmosfære i vårt hjem? På arbeidsplassen? I nærmiljøet? 
I vårt privatliv?

Aktuelle skriftsteder: Matteus 4:1–11 (også utdragene fra Joseph 
Smiths oversettelse i fotnotene); Jakobs brev 4:7; 1 Johannes 5:3–4; 
Alma 13:27–28; Helaman 5:12; Lære og pakter 82:8–10

Hjelp til undervisningen: «Å skrive spørsmål på tavlen før klasse-
perioden vil få elevene til å begynne å tenke på et emne selv før 
undervisningen begynner» (Undervisning, intet større kall, 93).
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President Smith sa at fordi daniel overholdt Herrens helselov slik den 
var på hans tid, var han verdig til «den allmektiges inspirasjon».
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Visdomsordets timelige og 
åndelige velsignelser

Vår himmelske Fader ga oss Visdomsordet for å velsigne 
oss med fysisk helse og forberede oss for evig liv.

Fra George Albert Smiths liv

Da George Albert Smith var barn, ble han rammet av tyfoidfe-
ber. Legen som stilte diagnosen, fortalte moren at han burde holde 
sengen i tre uker, holde seg unna fast føde og drikke litt kaffe. Pre-
sident Smith fortalte senere:

«Da han gikk, sa jeg til mor at jeg ikke ville drikke kaffe. Jeg 
hadde lært at Visdomsordet, som var gitt av Herren til Joseph Smith, 
rådet oss til ikke å bruke kaffe.

Mor hadde satt tre barn til verden, og to av dem var døde. Hun 
var uvanlig engstelig for meg.»

Unge George Albert Smith ba isteden om en prestedømsvelsig-
nelse, som han fikk av sin hjemmelærer.

«Da legen kom neste morgen, lekte jeg utenfor sammen med de 
andre barna. Han ble overrasket. Han undersøkte meg og fant at 
feberen var borte og at jeg virket frisk.

Jeg takket Herren for at jeg var blitt frisk. Jeg var sikker på at han 
hadde helbredet meg.» 1

President Smith ville at de hellige skulle forstå at lydighet mot 
Visdomsordet ikke bare gir god fysisk helse, men også åndelige 
velsignelser. På prestedømsmøtet på en generalkonferanse fortalte 
han historien om Det gamle testamentes profet Daniel, som ble ført 
i fangenskap til Babylon og ble forventet å spise kongens mat og 
drikke kongens vin:
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«Daniel var en Guds profet, og han var profet fordi han holdt Guds 
bud. Jeg vil at dere … skal ta med dere dette budskapet. Daniel og 
hans følgesvenner fulgte Guds læresetninger når det gjaldt hva de 
skulle spise og drikke, og nektet å spise den maten som ble servert 
ved kongens bord. [Se Daniel 1:3–16.]»

President Smith forklarte så at på grunn av Daniels lydighet til 
Herrens helselov på den tiden, ble ikke bare livet hans spart, men 
Daniel fikk også en stor åndelig velsignelse: «Den allmektiges inspi-
rasjon.» 2 [Se forslag 1 på side 200.]

George Albert Smiths læresetninger

Visdomsordet er kjærlige råd fra vår 
Fader, som vet alle ting.

Jeg skal lese for dere en del av det Herren sa til Kirken 27. 
februar 1833.

«Et visdomsord til gavn for høyprestenes råd, forsamlet i Kirtland, 
og for kirken, og også for de hellige i Sion –

sendt som en hilsen, ikke som bud eller tvang, men som et vis-
domsord mottatt ved åpenbaring som viser Guds orden og vilje med 
hensyn til alle helliges timelige frelse i de siste dager.»

Tenk på dette et øyeblikk – «alle helliges timelige frelse i de siste 
dager».

«Gitt som et prinsipp med løfte, avpasset etter den svakes evne, 
ja, for den svakeste blant de hellige som er eller kan kalles en hel-
lig.» [Se L&p 89:1–3.]

Herren fortsetter så med å fortelle oss om det som er godt for oss, 
forklarer hva slags mat som er ønskelig for oss å bruke, og advarer 
så mot noen av de tingene som har vært ytterst fordervelige og 
skadelige [se L&p 89:5–17].

Slik jeg ser det, har vi som folk blitt velsignet på forunderlig vis. 
… Herren har vært barmhjertig mot oss, varslet oss, rådet oss og 
advart oss med hensyn til mange ting.3

Jeg ser på Visdomsordet som vennlige råd fra vår Fader i him-
melen, som ønsker at hans barn skal bli mer lik ham… Jeg tar det 
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som faderlige råd fra en som, fordi han visste hva jeg trengte, sa 
til meg: «Min sønn, disse tingene er ikke bra for deg, og hvis du 
vil unngå dem, vil jeg gi deg Den hellige ånds veiledning mens 
du lever i verden, og til sist evig liv.» Hvor tåpelig ville jeg ikke da 
være om jeg brukte disse forbudte tingene, når jeg vet at Herren 
har rådet meg til å avholde meg fra dem. Jeg ville følt at jeg var 
under fordømmelse om jeg skulle brukt dem, når han som vet 
bedre enn noen annen, sier at de er skadelig, og har advart meg 
mot dem …

… Han mente det var viktig nok til å gi det til oss og til å advare 
oss, og hvis han som vet alle ting, fant det nødvendig å gi råd og 
veiledning om disse timelige sakene, skulle virkelig vi, som ikke 
vet hva morgendagen vil bringe, være nøye med å overholde disse 
guddommelige råd. Jeg føler at de siste-dagers-hellige i Visdoms-
ordet har en lov som vil opphøye dem og løfte dem over dem som 
unnlater å overholde den.4

Jesu Kristi evangelium er til for å bevare sjeler, og legemet er 
sjelens tabernakel, for deres evige lykke. Hvor tåpelige vi er om 
vi gir etter for verdens vaner og skikker! … Vår himmelske Fader 
har av godhet og kjærlighet [advart]: «På grunn av ondskap og 
planer som er og vil være i uhederlige menneskers hjerter i de 
siste dager, har jeg advart dere og advarer dere på forhånd ved 
å gi dere dette visdomsord ved åpenbaring.» (L&p 89:4.) … Hen-
sikten med Jesu Kristi evangelium er å hjelpe oss å forstå livets 
skjønnhet slik Herren har anvist at det skulle leves, ved å fortelle 
oss hvordan vi kan unngå de ting som ødelegger verden.5

Tror dere at Herren ga oss Visdomsordet? Tror dere virkelig at 
han vet hva som er godt for oss? Tror dere det vil behage ham om 
vi holder denne loven? Han sier det vil det. Tror dere han mente 
det? 6

Brødre og søstre, vi kan ikke utstraffet se med ringeakt på Vis-
domsordet. Det ble gitt oss som råd og veiledning, ikke som bud 
eller tvang, men som et visdomsord fra vår Fader for legemets time-
lige frelse og for å forberede vår sjel for evig liv.7 [Se forslag 2 på 
side 200.]
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Herren lover dem som adlyder Visdomsordet, 
fysisk og psykisk helse.

Jeg er takknemlig for dette storartede visdomsordet, enkelt som 
det er, og som Herren sier er «avpasset etter den svakes evne, ja, 
for den svakeste blant de hellige som er eller kan kalles en hellig». 
Jeg stopper opp og spø … er vi verdige til å kalles hellige? Alle som 
håper å bli kalt hellige, skulle så absolutt overholde Visdomsordet. 
Og hva betyr det for oss? Det gjør livet godt, det fjerner fra oss de 
giftige stoffer som mange puster inn på grunn av tobakksrøyk. Det 
hjelper oss å unngå den kvalmende tilstand som skyldes bruk av 
skråtobakk. Det beskytter oss, dersom vi overholder det, mot skrø-
peligheter som skyldes inntak av [stoffer] som finnes i te og kaffe, 
og mot alkoholens katastrofale virkninger …

Vår himmelske Fader forteller oss ikke bare hva vi skulle unngå, 
men også hva vi med fordel kan bruke. Han har sagt til oss at alt 
korn, alle sunne urter, vintreets frukt osv. er godt for mennesket. 
Kjøtt av dyr og av luftens fugler sier han at vi skulle bruke med 
måte og med takksigelse – og jeg vil understreke med takksigelse.8

Vi ser at overholdelse av helselovene gir fysisk og psykisk styrke, 
og vi oppdager at hvis vi ikke adlyder dem, blir resultatet fysisk og 
psykisk forfall. Det er vår Skaper, våre ånders Fader, som ga oss 
anledning til å leve på denne jord, som har sagt at visse ting som 
omtales i denne åpenbaring, ikke er bra for oss. Han har gitt oss 
verdifulle løfter hvis vi vil adlyde denne loven – løfter om visdom, 
helse og styrke, og at ødeleggelsens engel skal gå oss forbi og ikke 
skade oss, slik han gjorde med Israels barn [se L&p 89:18–21].9 [Se 
forslag 3 på side 200.]

Hvis vi adlyder Visdomsordet, styrker 
det vår tro og vår åndelighet.

Jeg er fullstendig overbevist om at Herren i sin barmhjertighet, 
da han ga oss Visdomsordet, ikke bare ga oss det for at vi skulle ha 
god helse mens vi lever i verden, men så vår tro kunne bli styrket, 
så vårt vitnesbyrd om vår Herre og Mesters guddommelige misjon 
kunne vokse, og så vi derved kunne være bedre forberedt til å 
vende tilbake til hans nærhet når vårt arbeid her er fullført. Jeg er 
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redd at vi som Sions sønner og døtre noen ganger ikke er klar over 
hvor viktig dette store budskap er for verden.10

Etter mitt syn har bruk av tobakk, så ubetydelig som det kan 
virke for noen, vært den faktor som har ødelagt deres åndelige liv, 
drevet bort vår Faders ånds veiledning, fremmedgjort dem for gode 
menn og kvinners samvær og forårsaket deres barns ringeakt og 
bebreidelse, og likevel sier djevelen til menneskene: Dette er da 
bare en liten sak! 11

Vi lever i en tid da Herren igjen har talt til sitt folk. Vi som er 
medlem av Kirken, som har rettet oss etter vår himmelske Faders 
betingelser, har en fullkommen forståelse av at Gud lever og at han 
belønner dem som flittig tjener ham. Vi forstår at han har gitt oss 
visse regler og bestemmelser som skal være retningsgivende for oss 
i dette liv, og lydighet til hans betingelser sikrer oss hans gunst og 
de velsignelser som han har lovet vil følge vår lydighet. Men hvis vi 
ikke adlyder hans læresetninger, hvis vi ignorerer hans kloke råd, da 

«vår himmelske Fader forteller oss ikke bare hva vi skulle 
unngå, men også hva vi med fordel kan bruke.»
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har vi intet løfte fra ham, og vi sløser bort muligheter som vi ikke vil 
få igjen. Jeg anser det som viktig at de siste-dagers-hellige overhol-
der denne loven [Visdomsordet]. Jeg tror at de siste-dagers-hellige 
vil få større tro ved å adlyde den. Vi leser i Mormons læresetninger 
at hvis det ikke ble utført mirakler blant folket, var det fordi de 
ikke hadde tro, og han fortalte dem dessuten at uten tro «befinner 
[menneskene] seg i en fryktelig tilstand». [Se Moroni 7:37–38.] Hvis 
vi bevisst handler i strid med Herrens vilje, er det naturlig at vår tro 
vil avta, for Ånden vil ikke alltid streve med oss …

… Jeg tror fullt og fast at på grunn av at denne enkle betingelsen 
har blitt forsømt, har troen avtatt hos noen av våre medlemmer – at 
troen, ved større grad av overholdelse av Visdomsordet, vil vokse 
blant de siste-dagers-hellige, og større kunnskap vil strømme til oss 
som følge av dette, for gjennom lydighet mot dette, vil medlem-
mene bli mer tilbøyelige til å adlyde Faderens andre lover, og hver 
lov vi etterlever, gir en velsignelse.12 [Se forslag 3 og 4 på side 200.]

Ved å adlyde Visdomsordet forbereder vi oss for evig liv.

Jeg lurer noen ganger på om siste-dagers-hellige er klar over at 
[Visdomsordet] er gitt oss for vår opphøyelse, ikke bare for å vel-
signe oss timelig, men for å forberede oss for åndelig liv …

Vi har fått vite at Guds herlighet er intelligens [se L&p 93:36], og 
vi beundrer alle intelligente menn og kvinner. Derfor skulle det 
være et ønske for oss å legge grunnlaget for økte mentale evner og 
ikke gjøre noe for å svekke dem. Enkeltes liv viser tydelig at de går 
glipp av den hjernekraft de kunne hatt, ved å fortsette å bruke ting 
som vår himmelske Fader har sagt ikke er bra for oss. Resultatet er 
at de blir mindre intelligente og ikke klarer å gjøre de forberedelser 
for evig liv som de skulle trakte etter.13

Hvis vi tror det vi hevder, at Jesus er Kristus og at vi er barn av 
vår himmelske Fader, skulle vi virkelig være påpasselige med å leve 
slik at vi er verdige til de templer vi har bolig i, som ble skapt i Guds 
bilde. Hvor mange av oss er klar over at vi, ved å innta ting som 
Faderen har forbudt, vanhelliger åndens tempel? Hvor mange av oss 
stopper opp og tenker over at når vi gir rom for kjødets svakhet, 
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går vi glipp av muligheter som venter oss i fremtiden, og avskjærer 
oss selv fra de velsignelser som Herren har i vente for de trofaste? 14

Hvis vi adlyder denne loven, som er tilpasset de svakeste blant 
oss, vil den være en grunnvoll hvor mange store velsignelser kan 
tilføyes som vår Fader ønsker å gi oss, og som vi ellers ikke ville 
vært berettiget til eller ikke kunne motta. Hvordan kan noen av oss 
føles oss berettiget til å ignorere en av Guds enkle lover som han, 
ved sin egen røst, har sagt at vi alle kan adlyde? Kan vi forvente å 
være i stand til å holde en høyere lov og oppnå opphøyelse hvis 
vi ikke klarer å oppfylle denne enkle betingelsen? 15 [Se forslag 3 
på side 200.]

Den beste måten å lære vår familie å adlyde 
Visdomsordet på, er ved å adlyde det selv.

Hvis fedre og mødre vil etterleve Visdomsordet, kan de overføre 
til sine etterkommere en dyd og en styrke de ellers ikke kunne gitt 
dem. Jeg tror veiledning fra vår Faders ånd vil tilflyte de hjerter og 
hjem som overholder hans lov, og deres ønske om å være lydige vil 
bli overført til deres barn… Det er et velkjent faktum at tobakk har 
store skadevirkninger på et barns hjerne, den ødelegger hukom-
melsen og sløver de finere sanser, og alkoholens virkning på den 
unge hjerne er også svært fordervende – den bryter ned ønsket om 
å være hederlig og rettskaffen og fører til laster og kriminalitet… 
Herren har gitt oss denne loven av godhet og kjærlighet, og lovet 
oss visse velsignelser hvis vi vil adlyde hans råd. Jeg føler at jeg må 
formane dere, mine brødre og søstre, til å undervise i dette i deres 
hjem. Rett deres oppvoksende barns oppmerksomhet mot det, og 
mot den belønning som er betinget av lydighet mot det.

Jeg lover dere at den beste måten å vise vår tro på denne lov, at 
vi tror den kom fra Gud, er at vi selv konsekvent overholder den. Vi 
kan preke om den dagen lang, men hvis vi overtrer den i praksis, 
kan vårt eksempel være katastrofalt for dem vi elsker høyere enn 
selve livet, for de vil føle at de trygt kan følge i vårt spor.16

Jeg vil be dere innstendig om å granske Visdomsordet med en 
bønn i hjertet. Ikke bare les det, gransk det med en bønn i hjertet. 
Finn ut hvorfor vår himmelske Fader ga oss det. Han ga det til oss 
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med et løfte om et lengre og lykkeligere liv. Ikke hvis vi ikke følger 
det, men hvis vi følger det. Les Visdomsordet sammen med deres 
familie og vær et forbilde. Hvis vi gjør det, vil Sion fortsette å vokse. 
Hvis vi gjør det, vil Guds Lams kirke fortsette å være en innflytelse 
til det gode i verden.17 [Se forslag 5 nedenfor.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. På side 194 nevner president Smith historien om da Daniel 
nektet å spise kongens mat og drikke hans vin. Les Daniel 
kapittel 1, og tenk på en gang du var forventet å innta noe som 
er forbudt i Visdomsordet. Hvordan kan vi adlyde Visdomsor-
det under slike omstendigheter og likevel respektere andre?

 2. Gjennomgå første del av læresetninger (side 194–95). Hvordan 
kan du bruke disse læresetningene til å hjelpe en som sliter 
med å adlyde Visdomsordet?

 3. Gjennomgå kort side 196–99, hvor president Smith omtaler 
noen av de velsignelser som er lovet dem som adlyder Vis-
domsordet (se også L&p 89:18–21). Hvordan har disse løftene 
blitt oppfylt i ditt liv? Hvilke andre velsignelser har du mottatt 
når du har etterlevd denne loven?

 4. På side 198 lover president Smith at overholdelse av Visdoms-
ordet gjør oss «tilbøyelige til å adlyde». Hva betyr disse ordene 
for deg?

 5. Hvordan kan etter din mening vår overholdelse av Visdomsor-
det hjelpe Kirken å «være en innflytelse til det gode i verden»? 
(side 200). Studer ydmykt kapittel 89 i Lære og pakter, slik 
president Smith foreslår, og overvei hva du kan gjøre for å 
adlyde Visdomsordet mer fullstendig.

Aktuelle skriftsteder: 1 Korinterbrev 6:19–20; Alma 34:36; Lære og 
pakter 29:34; 130:20–21
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Hjelp til undervisningen: «Du kan gi uttrykk for at du er glad i dem 
du underviser ved å lytte oppmerksomt til dem og være oppriktig 
interessert i deres liv. Kristus-lignende kjærlighet har kraft til å bløt-
gjøre hjerter og hjelpe folk til å bli mottagelige for Åndens hvisken» 
(Undervisning, intet større kall, 46).

Noter
 1. «Boyhood Experiences», Instructor, feb. 

1943, 73.
 2. I Conference Report, okt. 1943, 44.
 3. «Saints Blessed», Deseret News, 12. nov. 

1932, Church section, 5.
 4. I Conference Report, april 1907, 19–21.
 5. «Seek Ye First the Kingdom of God», 

Improvement Era, okt. 1947, 688.
 6. I Conference Report, okt. 1935, 121.
 7. I Conference Report, april 1907, 21.

 8. I Conference Report, okt. 1923, 72–73.
 9. I Conference Report, april 1907, 19.
 10. I Conference Report, april 1907, 19.
 11. I Conference Report, april 1918, 40.
 12. I Conference Report, okt. 1908, 83–84.
 13. I Conference Report, april 1907, 19.
 14. I Conference Report, april 1905, 62.
 15. I Conference Report, okt. 1908, 84.
 16. I Conference Report, april 1907, 21.
 17. I Conference Report, april 1949, 191.
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george albert Smith besøker et biskopenes lagerhus sammen med 
andre av kirkens ledere. ettersom kirken hadde lagret mat, var den 

beredt til å hjelpe de trengende i kjølvannet av 2. verdenskrig.
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Timelig frelse for oss 
selv og andre

Hvis vi følger Herrens råd, blir vi bedre 
rustet til å dekke våre egne timelige behov og 

hjelpe trengende mennesker rundt oss.

Fra George Albert Smiths liv

George Albert Smith ble Kirkens president mot slutten av 2. ver-
denskrig. Krigen hadde lagt mange land i ruiner, og tusenvis av 
mennesker var uten mat og andre nødvendigheter. Under en gene-
ralkonferansetale beskrev president Smith deres tilstand og ba inn-
trengende de hellige om å bidra til å lette deres lidelser: «De er alle 
[Guds] barn. De trenger oss. De trenger ikke bare vår moralske 
støtte og vår religionsundervisning, men de trenger mat og klær, 
sengertøy og hjelp av alle slag, for i mange tilfeller har de ingenting 
igjen. Om dere hadde sett noen av brevene som kommer til vårt 
kontor fra noen av de stakkars menneskene der borte, ville dere ha 
fått vondt i hjertet. Mennesker som ble ført bort fra sine hjem med 
den forståelse at de skulle få lov å bosette seg et annet sted, men 
som brått ble overlatt til seg selv, og da de kom tilbake til sine hjem, 
fant dem plyndret og ranet for det de hadde – alt – og ble etterlatt 
hjelpeløse uten å vite hvor de skulle gjøre av seg.» 1

Ettersom Kirken har lagret mat i mange år, var den i stand til å 
hjelpe under disse omstendighetene. Dette hjelpearbeidet begynte 
mot slutten av 1945, da president Smith reiste til Washington, D.C. 
for å komme til en avtale med USAs president Harry S Truman om 
å sende mat og klær til Europa. Under deres møte sa president 
Truman: «Vi vil gjerne hjelpe dere på alle måter vi kan… Hvor lang 
tid trenger dere til å klargjøre dette?»
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President Smith overrasket ham da han svarte: «Det er allerede 
klart… Vi har bygget kornsiloer og fylt dem med korn og utvidet 
våre flokker og hjorder, og nå trenger vi bare biler og skip til å 
kunne sende betydelige mengder mat, klær og sengetøy til de nød-
lidende i Europa. Vi har en organisasjon i Kirken [Hjelpeforeningen] 
som har over 2000 ferdige hjemmelagede tepper.»

President Smith meldte tilbake til de hellige at som følge av disse 
forsendelsene, «var det mange som fikk varme klær og sengetøy og 
mat uten forsinkelse. Så snart vi kunne få biler og båter, hadde vi 
på plass det som var nødvendig å sende til Europa.» 2

Nesten 15 år tidligere talte eldste Smith, den gang medlem av 
De tolv apostlers quorum, til Hjelpeforeningen i en annen tid med 
skrikende behov – den store depresjon. Han sa at det å hjelpe de 
trengende er noe mer enn bare timelig assistanse. Det krever også 
oppriktig godhet og nestekjærlighet:

«Så vidt jeg kan skjønne, har det aldri vært større behov for god-
het enn akkurat nå. Dette er en tid da menneskers hjerte og sjel blir 
satt på prøve. Dette er en tid da mange opplever sult og nød selv 
blant de siste-dagers-hellige …

… Jeg tror vår himmelske Fader gir oss vår mulighet til å utvikle 
oss… Vi vil nå finne ut om den kjærlighet Frelseren sa skulle være 
i vårt hjerte, finnes blant oss.» 3 [Se forslag 1 på side 211.]

George Albert Smiths læresetninger

Hvis vi forvalter våre midler klokt, vil vi 
være forberedt på vanskelige tider.

De tidlige pionerene ble rådet av president [Brigham] Young til å 
ha et års forråd av mat tilgjengelig, slik at om noen mistet sin avling, 
kunne de klare seg til neste år …

Vi vil kanskje oppleve vanskelige tider, brødre og søstre, men vi 
kan være forberedt på dem hvis vi tenker på de syv fete og de syv 
magre år på faraos tid, og planlegger slik de gjorde [se 1 Mosebok 
41]. Slike tilstander kan komme igjen. Vi vet det ikke, men vi vet at 
presidentskapet og Kirkens ledere i Kirkens tidlige tid rådet med-
lemmene til å lagre nok mat til å kunne møte en krise. Resultatet 
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har vært at siden folket fant seg ordentlig til rette her og gårdene 
begynte å produsere og flokkene og hjordene begynte å vokse, har 
det ikke vært aktuelt for noen å mangle mat.4

Vi lever i farefulle tider. Skriftene oppfylles, og det virker for meg 
som om dette er nettopp den tid da selv de utvalgte vil bli bedratt, 
om mulig. Det er bemerkelsesverdig hvor lett det er for dem som 
ønsker å fremme sine økonomiske interesser i verden, å finne en 
grunn til å sette til side Herrens tydelige læresetninger for vårt liv. 
Og det virker underlig for meg hvor mange som får for vane å 
lytte til dem som sier ting som er i strid med vår himmelske Faders 
åpenbarte vilje …

… Dette folk har blitt rådet til å spare energi og midler. Vi har 
blitt lært av dem som Herren har oppreist til å undervise oss, at 
vi skulle leve innenfor vår inntekt, at vi ikke skulle følge verdens 
mønster og bruke de penger som kommer i vår besittelse like raskt 
og enda raskere enn vi er i stand til å tjene dem, slik at vi kan ta 
vare på oss selv og vår familie.

Jeg er redd de siste-dagers-hellige i mange tilfeller blir forblindet 
av sin egen forfengelighet, av sitt ønske om å være slik verden er, 
og vi har blitt fortalt i svært tydelige ordelag av vår himmelske Fader 
at vi ikke kan leve slik verden lever og samtidig nyte hans Ånd.5

Enkelte … selger sine eiendeler og bruker pengene sine på 
unødvendige ting, og hvis det kommer trange tider, vil de kunne 
komme i den situasjon at de ikke klarer å innfri sine forpliktelser.

Vi har noe å lære av mauren. Den samler sine forsyninger når de 
er tilgjengelige, og lagrer dem til en tid da de er umulige å få tak i. 
Resultatet er at dens spiskammer vanligvis er velfylt. Gresshoppen, 
et mye større insekt, gjør det ikke på den måten. Den lagrer ingen-
ting til trange tider, men stoler på at skjebnen skal gi den det den 
trenger, og resultatet er at de fleste gresshopper sulter i hjel.

Jeg er redd noen mennesker er som gresshoppen, og ikke utnyt-
ter sine muligheter på en fornuftig måte. Om de bare ville lære av 
mauren, ville de ha lagret den maten de trenger, og alltid hatt noe 
tilgjengelig.6 [Se forslag 2 på side 211.]
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Herren har befalt oss å arbeide for vårt eget underhold.

Ettersom så mye penger har blitt tilgjengelig for mange, føler 
ungdommen i noen tilfeller at det er relativt lett å få tak i penger, 
og at ærlig arbeid derfor ikke er nødvendig eller ønskelig. Jeg er 
imidlertid overbevist om at det aldri har levd noe folk på jorden 
som uten å tjene til sitt daglige brød ved integritet og flid, har unn-
gått tilbakegang.

Hvis våre barn vokser opp i lediggang, vet vi at dette ikke beha-
ger Herren.7

Vi har det så mye bedre når vi er opptatt med en eller annen 
form for fornuftig arbeid.8

Vår himmelske Fader … sa for lenge siden at det var lediggjen-
gere i Sion, … og han sa: «Den som er doven, skal ikke ete arbei-
derens brød eller slite hans klær.» [L&p 42:42.] Jeg antar at han ikke 
mente dem som ikke klarer å finne arbeid, og som virkelig prøver 

«vi vil kanskje oppleve vanskelige tider, brødre og 
søstre, men vi kan være forberedt på dem.»
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å ta vare på seg selv. Jeg antar at han mente den vane enkelte til-
egner seg med å legge ansvaret på sin neste… Jeg tror ingen mann 
i denne verden har rett til å føle at han kan overlate til en annen 
å sørge for hans underhold. Selv da jeg var barn, følte jeg ikke at 
noen var forpliktet til å gi meg et levebrød. Herren ga meg intelli-
gens. Han befalte meg å arbeide, og jeg begynte å arbeide da jeg 
var tolv år gammel, fant glede i det og har tjent til mitt levebrød og 
hjulpet andre i over 50 år.

Jeg takker Gud for arbeid, for den glede som kommer av å gjøre 
ting i verden. Det spiller liten rolle hvilket yrke det er, så lenge det 
er hederlig. Men Herren har sagt at vi skulle være flittige. I oldtiden 
sa han at vi skulle tjene vårt levebrød ved vårt ansikts sved [se 1 
Mosebok 3:19].9 [Se forslag 3 på side 212.]

Hverken rike eller fattige skulle legge sin elsk på rikdom.

«Ve dere rike, som ikke vil gi av deres midler til de fattige, for 
deres rikdommer vil forderve deres sjeler, og slik skal deres klage 
være på hjemsøkelsens, dommens og vredens dag: Innhøstningen er 
forbi, sommeren er til ende, men min sjel er ikke frelst!» (L&p 56:16.)

Det er det Herren sier om de rike som ikke vil gi av sine midler 
til de fattige. Han sier imidlertid noe like alvorlig til den fattige som 
ikke gjør sitt beste. Han sier:

«Ve dere fattige, hvis hjerte ikke er sønderknust, hvis ånd ikke 
er angrende, hvis buk aldri mettes, og hvis hender ikke holder seg 
borte fra andre menneskers gods, hvis øyne er fulle av begjær, og 
som ikke vil arbeide med deres egne hender!» (L&p 56:17.) …

… Videre sa han: «Men velsignet er de fattige som er rene av 
hjertet.» Det er en ganske stor forskjell der: «… velsignet er de fattige 
som er rene av hjertet, hvis hjerte er sønderknust og hvis ånd er 
angrende, for de skal se Guds rike komme i kraft og stor herlighet 
til sin utfrielse, for jordens fedme skal være deres.» (L&p 56:18.)

Dette er de som ikke har verdens rikdom, men likevel har liv og 
eksistens og intelligens, og som er ivrige etter å gjøre det Herren 
ønsker av dem …

Mine brødre og søstre, vi har både rike og fattige i våre organi-
sasjoner. Selv om vi er fattige, kan vi være verdige slik Herren sier 
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her. Vi kan være rene av hjertet og gjøre vårt beste, og han vil ikke 
tillate at de som gjør sitt beste blant dem som tilhører Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige, skal mangle livets nødvendigheter …

Jeg håper ikke vi tillater oss å bli bitre fordi noen menn og kvin-
ner er velstående. Hvis vi er velstående, håper jeg ikke vi er selv-
sentrerte og ikke bryr oss om behovene til Faderens andre barn. 
Hvis vi har det bedre enn dem, skulle vi være ekte brødre og søstre, 
ikke liksomsøsken. Vi skulle ønske å utvikle en slik organisasjon i 
denne verden at andre ser våre gode gjerninger og føler trang til å 
prise vår himmelske Faders navn …

Vi må ikke tilegne oss andres dårlige vaner. Vi må ikke komme 
i en slik sinnstilstand at vi ønsker å ta andre menneskers eiendom. 
Se på De ti bud, og dere vil finne et kort avsnitt: «Du skal ikke 
begjære.» [2 Mosebok 20:17.] …

Vi må ikke komme i en slik sinnstilstand. Andre vil kanskje det, 
men om vi har Jesu Kristi evangeliums ånd i vårt hjerte, vil vi ikke 
bli villedet på denne måten.

Vi har lært at vi ikke kan tjene Gud og en annen herre [se Mat-
teus 6:24]. Vi må velge, og hvis vi ønsker å være Guds tjenere og 
vår himmelske Faders barn og fortjene hans velsignelser, må vi 
gjøre det ved å hedre ham og holde hans bud. Våre følelser og vår 
kjærlighet, om vi kan si det slik, skulle nå ut til hele verden i den 
grad de vil motta det.10 [Se forslag 4 på side 212.]

Ved tiende og andre offergaver bidrar vi til Kirkens 
arbeid og er til velsignelse for de trengende.

Herren har gitt oss det privilegium å få bidra med en tiendedel av 
vår inntekt til hans kirke, for å fremme hans verk i verden. De som 
betaler sin tiende, mottar sin velsignelse… Vi kan ikke forvente å 
oppnå velsignelser uten helhjertet innsats. Det vil kreves av oss at 
vi gjør det som for noen kan virke som offer. Noen tror sikkert at de 
ofrer når de betaler sin tiende, men det gjør de ikke. De gjør en reell 
investering som vil gi dem evig utbytte. Vår himmelske Fader gir oss 
alt vi har. Han legger alt i våre hender, gir oss lov til å beholde ni 
tideler av det til vårt eget bruk, og ber oss så om å betale hans tidel 
der han vil, hvor han vet det vil utrette mest godt med hensyn til å 
fremme hans kirke.
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Da vi i dag morges hørte rapportene om denne storartede kirke 
[under et generalkonferansemøte], ble jeg svært imponert over 
finansrapporten – å vite at en stor organisasjon som denne, med 
så mange medlemmer og som fungerer på så mange måter, midt i 
verdens uroligheter og nød, er i en slik tilstand at Kirkens president-
skap kunne stå her og oppriktig fortelle oss at Kirken er gjeldfri. 
Mens nasjonene og de fleste mennesker er i gjeld, har Kirken blitt 
ledet på en slik måte at den ikke har gjeld. La oss tenke på det. La 
oss støtte Kirken. La oss følge Kirkens fungerende ledere. La oss 
leve slik at Herren kan velsigne oss slik han velsigner Kirken.11

Hvis dere har betalt en ærlig tiende, kan jeg si uten å nøle at de 
andre ni tidelene har vært til større velsignelse for dem som har 
betalt, enn de hundre prosentene har vært for dem som ikke har 
gjort det. Dette er Herrens verk… Mennesker kunne ikke ha klart 
dette. Med all deres generøsitet og giverglede, alt deres misjonær-
arbeid og deres omsorg for de fattige, … med alt dere har gitt som 
vanlige mennesker, vitner jeg om at det dere har igjen, gir dere 
større lykke, mer fred, mer trygghet og større forvissning om evig 
liv enn det noe annet folk i verden i dag nyter.12

Jeg er sikker på at Herren elsker de ydmyke, trofaste sjeler som 
er villige til å strekke seg ut til de trengende, enten det er med mat 
eller klær eller sengetøy eller vennlighet, for dette er en del av Jesu 
Kristi evangelium.13 [Se forslag 5 på side 212.]

Hvis vi er rundhåndet med våre midler, 
trenger ingen å mangle noe.

Det er ikke nødvendig at noen mann, noen kvinne eller noe 
barn i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige skal mangle noe, for 
Kirken er organisert for å hjelpe dem som mangler livets nødvendig-
heter. Det er rikelig for alle, og mer til… Gud har tillatt mennesker 
å oppnå velstand, og hvis de har oppnådd den på riktig vis, er den 
deres, og han vil velsigne dem hvis de bruker den på en god måte.14

Vi er så opptatt av verden at vi glemmer dem som lider, som vi i 
mange tilfeller kunne ha hjulpet.15

Tenk på de menn som har vært uten arbeid, og kvinnene også. 
… Tenk på de mange av vår Faders barn som er i nød, og som han 
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«Herren har gitt oss det privilegium å få bidra med en tiendedel av 
vår inntekt til hans kirke, til å fremme hans verk i verden.»

elsker like høyt som han elsker oss. Tenk hvor store lidelser det vil 
være om ikke vi, som er heldigere stilt, ikke er generøse med den 
velstand han har gitt oss – og ikke bare velstanden, men om vi hol-
der tilbake fra hans barn vår oppmuntring og hjelp og ikke besøker 
de hjem hvor det er så mange trengende og gir det som er mulig for 
hver og en av oss å gi. Brødre og søstre, alle disse mulighetene er 
gitt for å berike oss og utvikle vår karakter, og for at vi kan samle 
oss skatter i himmelen hvor møll og rust ikke tærer, og hvor tyver 
ikke bryter inn og stjeler [se Matteus 6:20]. Disse mulighetene gis 
oss av en allvis Fader som kjenner enden fra begynnelsen, og har 
sagt: «Dette er veien, gå på den!»

La oss … se oss omkring i nabolaget – ikke overlate det til bis-
kopen og Hjelpeforeningen, men la hver av oss være kjærlige og 
vennlige hjelpere for dem som trenger oss så sårt. Og hva enn vi 
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gjør, la oss ikke få dem som trenger hjelp, til å føle seg som fattig-
lemmer. La oss gi det vi gir som om det tilhørte dem. Gud har lånt 
oss det. Noen ganger oppfører vi oss, vi som har samlet oss midler, 
som om vi mener de tilhører oss. Alt vi har, vår mat, våre klær, vårt 
husly, våre hjem og våre muligheter blir alt sammen gitt oss som 
forvaltere i vår himmelske Faders kirke og rike, og hvis vi vil … gi 
av våre midler, selv om det bare er enkens skjerv, vil vi motta fra 
ham som bor i det høye, de velsignelser vi trenger gjennom vår 
tid her på jorden, og når tiden kommer for å gå over til den andre 
siden, vil vi bli møtt med velsignelser fra en kjærlig Fader som har 
satt pris på den innsats vi har gjort.16

Hvis vi ønsker å identifisere oss med vår Herres rike, det celes-
tiale rike, er dette vår mulighet til å forberede oss – med oppriktig 
kjærlighet, med flid, med sparsommelighet, med utholdenhet, med 
et ønske om å gjøre alt vi kan for å velsigne andre, å gi – ikke alltid 
føle at vi må motta, men ønske å gi, for jeg lover dere: «Det er sali-
gere å gi enn å ta imot.» [Apostlenes gjerninger 20:35.] Jesu Kristi 
evangelium handler om å gi, ikke bare av våre midler, men av oss 
selv, og jeg takker min himmelske Fader for at jeg tilhører en orga-
nisasjon som har fått slike instruksjoner.17 [Se forslag 6 på side 212.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. George Albert Smith sa følgende til de hellige under den store 
depresjon: «Jeg tror vår himmelske Fader gir oss vår mulighet 
til å utvikle oss» (side 204). Hva betyr dette for deg? På hvilke 
måter «utvikler» vi oss når vi hjelper de trengende?

 2. Mens du leser første del av læresetninger (side 204–5), kan du 
tenke på hva du kan gjøre for å begynne å øke ditt lager av 
mat og ressurser. Hva slags nødssituasjoner eller omstendig-
heter skulle du være forberedt på? Hva kan prestedømsquo-
rumer og hjelpeforeninger gjøre for å hjelpe medlemmene å 
forberede seg for disse nødssituasjonene?
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 3. Gjennomgå den delen som begynner på side 206, og les Lære 
og pakter 68:31. Hvorfor tror du Herren krever at vi arbeider 
for vårt underhold? Hvordan kan vi på en god måte undervise 
våre barn om hvor viktig arbeid er?

 4. Les president Smiths advarsler til de rike og fattige på side 
207–8. Hva er konsekvensene av å legge vår elsk på rikdom? 
Hva kan vi gjøre for å unngå dette?

 5. Les den delen som begynner på side 208, hvor president Smith 
drøfter velsignelsene ved å betale tiende og andre offergaver. 
Hvordan kan vi effektivt undervise unge mennesker eller nye 
medlemmer om disse velsignelsene?

 6. Mens du studerer siste del av læresetninger (side 209–11), kan 
du tenke på noe konkret du kan gjøre for å hjelpe biskopen og 
andre ledere i menigheten å ivareta behovene til mennesker i 
menigheten eller lokalsamfunnet. Hva vil det si å gi «ikke bare 
av våre midler, men av oss selv»?

Aktuelle skriftsteder: Efeserne 4:28; Jakobs brev 1:27; 2 Nephi 5:17; 
Jakobs bok 2:17–19; Mosiah 4:22–25; Lære og pakter 104:13–18

Hjelp til undervisningen: «Selv når du underviser mange mennes-
ker samtidig, kan du nå enkeltpersoner. Du kan for eksempel nå 
frem til den enkelte når du hilser varmt på hver især når klassen 
begynner… Du kan også nå den enkelte når du gjør deltakelsen 
innbydende og trygg» (Undervisning, intet større kall, 35).

Noter
 1. I Conference Report, april 1948, 181.
 2. I Conference Report, okt. 1947, 6.
 3. «To the Relief Society», Relief Society 

Magazine, des. 1932, 706.
 4. I Conference Report, april 1947, 162, 

165.
 5. I Conference Report, april 1929, 30.
 6. I Improvement Era, aug. 1946, 521.
 7. «Some Warning Signs», Improvement 

Era, juli 1948, 425.
 8. I Conference Report, okt. 1949, 171.

 9. I Conference Report, okt. 1934, 49–50.
 10. I Conference Report, okt. 1949, 170–72.
 11. I Conference Report, april 1941, 25, 28.
 12. I Conference Report, april 1948, 16–17.
 13. I Conference Report, april 1947, 162.
 14. I Conference Report, okt. 1949, 169, 

171.
 15. I Conference Report, april 1948, 181.
 16. «Saints Blessed», Deseret News, 12. nov. 

1932, Church section, 8.
 17. I Conference Report, okt. 1934, 52.
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Den kraft som ligger 
i vennlighet

Når vi er vennlige og tålmodige, kan vi bløtgjøre 
hjerter og oppmuntre andre til å leve rettskaffent.

Fra George Albert Smiths liv

George Albert Smith trodde fullt og fast på vennlighetens evne 
til å bløtgjøre hjerter. Han sa at vi skulle «møte våre problemer med 
en kjærlig og vennlig ånd overfor alle mennesker».1 Hans barnebarn 
fortalte hvordan hans vennlighet og omtanke for andre kunne roe 
en anspent situasjon:

«På en varm sommerdag hadde det oppstått en eller annen feil 
under gaten nær bestefars hjem i Salt Lake City, og noen kom-
munearbeidere hadde kommet for å reparere den. Det var varmt 
ute, solen stekte voldsomt, og jobben måtte gjøres med hakke og 
spade. Mennene var gjennomvåte av svette der de gravde seg ned 
i veibanen. Arbeiderne var ikke forsiktige med språkbruken sin, 
eller kanskje mødrene deres ikke hadde lært dem noe bedre, men 
de bannet og snakket fryktelig stygt. Ordbruken deres vekket snart 
anstøt hos mange av naboene, som hadde åpnet vinduene sine for 
å kunne nyte den svalende brisen.

En eller annen gikk ut og ba mennene slutte med det stygge 
snakket sitt, og påpekte at bror Smith bodde der – kunne de ikke 
være så snille å vise litt respekt og tie stille? Dette fikk mennene til 
å spy ut en ny regle med stygge ord. I ro og mak laget bestefar litt 
limonade og satte noen glass og muggen på et brett, bar det ut til de 
slitne mennene og sa: ”Mine venner, dere ser så varme og slitne ut. 
Vil dere ikke sette dere under trærne mine her og få dere litt kald 
drikke?” Deres sinne forsvant, og mennene reagerte på vennligheten 
med spakhet og takknemlighet. Etter sin behagelige lille pause gikk 
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«Stillferdig laget bestefar litt limonade og satte noen glass og 
muggen på et brett [og] bar det ut til de slitne mennene.»
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de tilbake til arbeidet og gjorde seg ferdige, ordentlig og stillferdig.» 2 
[Se forslag 1 på side 220.]

Én grunn til at president Smith behandlet alle så vennlig var hans 
overbevisning om at det bor noe godt i alle. Bare noen uker før 
president Smith døde, besøkte eldste Matthew Cowley, et medlem 
av De tolv apostlers quorum, ham på sykehuset. «Jeg gikk bort til 
sengen hans,» sa han, «og han tok meg i hånden, klemte godt til og 
sa: ”Unge mann, husk alle ditt livs dager at du kan finne noe godt 
i alle hvis du bare ser etter det.”»

Eldste Cowley sa så om president Smith:

«Han var glad i alle fordi han kunne se det gode i dem. Han 
kunne ikke se på synd og på noen som helst måte samtykke i den, 
men han elsket synderen fordi han visste at Gud var kjærlighet [se 
1 Johannes 4:16] og at det er Guds kjærlighet som fornyer mennes-
kesjelen og kan, ved samme prosess, forvandle synderen til en hellig.

Kanskje noen syndere misoppfattet hans kjærlighet som respekt. 
Han respekterte ikke synderen, men han elsket ham. Jeg er sikker 
på at denne kjærligheten fikk respons hos dem han elsket.» 3

George Albert Smiths læresetninger

Herrens ånd er en vennlig ånd, ikke 
en hard og kritisk ånd.

Jeg blir noen ganger trist når jeg hører de uvennlige ord som 
uttales, ikke bare av medlemmer av Kirken, men av andre over hele 
verden. Uvennlige ord uttales som oftest ikke under Herrens inspi-
rasjon. Herrens ånd er en vennlig ånd, en tålmodig ånd, en kjærlig-
hetens, overbærenhetens og langmodighetens ånd, og det finnes 
ikke én av oss som ikke trenger alle disse dyder, som er fruktene 
av å være i besittelse av vår himmelske Faders ånd.4

Alt skulle gjøres for å holde fred. Lucifer bruker ethvert middel 
til å ødelegge menneskenes sjeler. Han er mer aktiv enn noensinne, 
og han arbeider på en svært lumsk måte. Jeg vil ikke bruke tid på å 
ramse opp de mange metodene han bruker, men det er én taktikk 
han bruker, og har brukt fra verdens begynnelse, og det er å friste 
én person til å ødelegge en annens rykte ved å si uvennlige ting 
om ham eller henne.5



k a P I t t e l  2 1

216

Det er så lett å kritisere en annen, så lett å finne feil, og noen 
ganger snakker vi uvennlig om våre naboer og venner. Det var dette 
vår himmelske Fader sa til oss … :

«Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!

For med den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og 
med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt.

Og hvorfor ser du splinten i din brors øye, men bjelken i ditt eget 
øye blir du ikke var?

Eller hvordan kan du si til din bror: La meg trekke flisen ut av 
øyet ditt! og se, det er en bjelke i ditt eget øye?» [Matteus 7:1–4.]

Som folk blir vi rådet til ikke å være kritiske, ikke å være ukjær-
lige, ikke å tale uvennlig om dem vi omgås med. Vi skulle være 
verdens beste eksempler på dette området. Tenk på kritikken som 
forekommer i dag. Les avisen, og se de uvennlige tingene som noen 
sier om andre, og ofte har den som kritiserer, en bjelke i sitt eget 
øye så han slett ikke ser klart, men han mener at hans bror har en 
splint i sitt øye.6 [Se forslag 2 på side 220.]

Er vi ikke ganske tilbøyelige til å se vår nestes begrensninger og 
svakheter? Men dette er i strid med Jesu Kristi evangeliums læreset-
ninger. Noen mennesker finner feil og kritiserer alltid på en nedbry-
tende måte. Det er forskjell på kritikk. Hvis vi kan gi konstruktive 
tilbakemeldinger under innflytelse av Herrens ånd, kan vi på en 
fordelaktig og riktig måte forandre noe av det som blir gjort. Men 
hvis vi er ute etter å finne feil og påpeke andres svakheter og bris-
ter på en nedbrytende måte, skyldes dette aldri Den hellige ånds 
veiledning, og det er alltid skadelig.7

Vi skulle se etter det gode i andre og gi oppriktig ros.

Jeg vil i kveld fortelle dere om en mann som gikk bort for mange 
år siden… Jeg snakker om Francis M. Lyman [i De tolv apostlers 
quorum], og jeg vil fortelle dere at denne store mannen var ømhjer-
tet som et barn, og hans ønske om å hjelpe og oppmuntre var stort. 
Jeg har hørt ham gi komplimenter til sine brødre mange ganger når 
de har gjort noe prisverdig – én hadde holdt en god tale, en annen 
hadde båret et overbevisende vitnesbyrd og en annen hadde gjort noe 
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annet prisverdig. Jeg har sett ham legge armen rundt dem og si: «Jeg 
er stolt av deg og det flotte du har gjort.» Er ikke dette en rosverdig 
måte å leve på? Dette er måten å leve lykkelig på. Hvis vi, istedenfor 
å bli sjalu, kan se og verdsette og rose våre medmenneskers godhet 
og evner, hvis vi kan se det gode i andre, vil det være så mye bedre.

Mange av oss lever i en slik atmosfære at vi er nesten målløse 
når det gjelder å rose en annen. Vi synes ute av stand til å si det vi 
kunne ha sagt … til velsignelse for andre. La oss se det gode i våre 
omgangsfeller, og når vi ser det, gjøre dem lykkelige ved å rose dem.8

Jeg ber dere inntrengende, mine brødre og søstre, la oss være 
storsinnede overfor hverandre. La oss være like tålmodige med 
andre som vi ønsker at de skal være med oss. La oss se det gode 
i våre naboer og venner, og snakke om dette, ikke finne feil eller 
kritisere. Hvis vi vil gjøre dette, vil vi utstråle skjønnhet, og de som 
kjenner oss best, vil elske oss.9 [Se forslag 3 på side 221.]

Vennlighet har evnen til å lede folk bort fra sine feil.

Det finnes dem som vil gjøre feil. Det finnes dem blant oss i dag 
som har gått seg vill, men de er vår Herres barn, og han elsker dem. 
Han har gitt dere og meg rett til å gå til dem i vennlighet og kjærlig-
het, og med tålmodighet og et ønske om å velsigne, prøve å trekke 
dem bort fra de feilene de gjør. Det er ikke opp til meg å dømme 
noen av disse som har gjort feil, og som fremdeles gjør feil, med-
mindre jeg blir kalt til det i kraft av den myndighet som er gitt meg. 
Men det er opp til meg, hvis jeg ser dem gjøre noe galt, å prøve å 
få dem tilbake til den vei som fører til evig liv i det celestiale rike.10

La oss ikke klage over våre venner og naboer fordi de ikke gjør 
det vi vil at de skal gjøre. La oss heller elske dem til å gjøre det som 
vår himmelske Fader vil at de skal gjøre. Det kan vi klare, og vi kan 
ikke vinne deres tillit eller deres kjærlighet på noe annet vis.11

Vi kan tilføre våre naboer og venner mye glede, trøst og tilfreds-
stillelse med vennlighet. Jeg skulle gjerne ha skrevet dette ordet 
med store bokstaver og plassert det så alle kunne se det. Venn-
lighet er den kraft Gud har gitt oss til å åpne forherdede hjerter 
og berolige gjenstridige sjeler og bringe dem til forståelse av hans 
hensikter.12 [Se forslag 4 på side 221.]



k a P I t t e l  2 1

218

Kjærlighet og vennlighet i våre hjem kan 
få våre barn til å lytte til våre råd.

Det er vår plikt – jeg vil si det er både vårt privilegium og vår 
plikt å ta oss nok tid til å omgi våre barn med beskyttelsestiltak og 
elske dem slik at vi vinner deres kjærlighet og slik at de med glede 
lytter til våre råd og vår veiledning.13

Lev slik, i kjærlighet og vennlighet, at fred og bønn og takksig-
else kan finnes i deres hjem. La ikke deres hjem bare være et sted 
der dere henger hatten om kvelden og spiser deres måltider, for så 
å løpe av gårde til et annet sted, men la deres hjem være bolig for 
Herrens ånd.14

Jeg ber om at vi må være fylt med den ånd som kommer fra 
[Herren], og det er en kjærlighetens, vennlighetens, hjelpsomhetens, 
tålmodighetens og overbærenhetens ånd. Hvis vi har en slik ånd i 
vårt hjem, vil våre gutter og piker vokse opp og bli slik vi ønsker 
at de skal bli.15

For noen år siden satt jeg på et tog på vei nordover. I dagkupeen 
på dette toget så jeg en kvinne jeg husket… Hun gjenkjente meg da 
jeg gikk gjennom midtgangen. Hun snakket til meg, og jeg spurte: 
«Hvor skal du?» Hun sa: «Jeg skal til Portland, [Oregon].» Jeg visste 
at familien ikke var velstående. Jeg visste at denne kvinnen hadde 
mange sønner, så jeg sa: «Hva bringer deg til Portland?» Hun sa: «Jeg 
har en sønn som ligger på sykehus der.»

Jeg var ikke klar over at noen av barna hennes hadde flyttet ut, 
så jeg stilte noen flere spørsmål, og så åpnet hun seg for meg. Hun 
sa: «Min yngste sønn reiste hjemmefra for noen uker siden, uten 
å fortelle oss hvor han skulle. Vi hørte ingenting fra ham, men 
han ville vel ut i verden og se den med egne øyne, og den første 
antydning om hvor han befant seg kom i form av et telegram fra 
Mercy sykehus i Portland, som fortalte at sønnen vår var innlagt på 
det sykehuset.» Hun sa: «Vi ble naturligvis svært sjokkert over å få 
denne meldingen. Det var bare én ting å gjøre, og det var å skaffe 
de nødvendige midler og straks reise til gutten.»

… Hun var beredt til å sitte oppe hele denne lange reisen, dag 
og natt, uten å ergre seg over sin sønns uvennlighet og tankeløshet. 
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Det eneste hun tenkte på, var at han var hennes, at han tilhørte 
henne, at Gud hadde gitt ham til henne og at vår himmelske Fader 
forventet at hun gjorde alt som sto i hennes makt for å berike hans 
liv og forberede ham for de muligheter som ventet ham. Gjennom 
den lange natten, mens toget skranglet over skinnene, satt derfor 
denne kvinnen der og lengtet etter gutten sin, for hver kilometer 
litt nærmere det som lå hennes hjerte nærmest akkurat da. Da hun 
endelig kom frem, skyndte hun seg til sykehuset det forteste hun 
kunne. Tilfeldigvis skulle jeg bo i nærheten av sykehuset, så jeg dro 
dit for å se hvordan det hadde gått.

Der satt denne skjønne moren ved sengen til sin sønn, som var 
alvorlig syk med lungebetennelse og lå der i smerte. Hun skjente 
ikke på ham fordi han hadde ikke brydd seg om å høre på henne. 
Hun var ikke ergerlig over hans tankeløshet og skjødesløshet, hun 
var bare takknemlig for å få være hos den sønn som Gud hadde 
gitt henne. Hun prøvde nå å pleie tilbake til helse det barnet hun, 

«lev slik, kjærlig og vennlig, at fred og bønn og 
takksigelse kan finnes i deres hjem.»
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i samarbeid med sin himmelske Fader, hadde bragt inn i denne 
verden. Han var forresten ca. 16 år gammel, men fremdeles barnet 
hennes. Hun prøvde å oppmuntre ham ved å fortelle ham hva som 
ville gjøre ham glad og tilfreds, og påpeke for ham hvilke mulig-
heter han ville få når han bare ble frisk. I stedet for den smerte og 
kval som fylte dette rommet før hun kom dit, bredte en fullkommen 
stråleglans av lys, fred og lykke seg i denne guttens ansikt da han 
kikket opp på den kvinnen som hadde gitt av sitt liv for at han 
kunne bli til, og som nå hadde kommet den lange veien for å sitte 
ved hans side og pleie ham tilbake til livet.

Jeg lurer noen ganger på om disse mødrene vet hvor fantastiske 
de er i sine barns øyne i et tilfelle som dette. Denne gutten hadde 
bestemt seg før moren hadde vært der mange minuttene, at han 
aldri igjen ville være illojal mot henne, aldri igjen ville han glemme 
alt hun hadde gitt ham, og han bestemte seg for at det navn som 
ærefullt var gitt ham, skulle holdes i ære så lenge han levde.16 [Se 
forslag 5 på side 221.]

Jeg ber om at kjærligheten til vår Herres evangelium må brenne i 
vår sjel og berike vårt liv, at det vil få ektemenn til å være vennligere 
mot sin hustru og hustruer mot sin ektemann, foreldre mot sine 
barn og barn mot sine foreldre på grunn av Jesu Kristi evangelium, 
som er et evangelium om kjærlighet og vennlighet.17

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Les historien om da George Albert Smith laget limonade til 
slitne arbeidere (side 213–15). Når har du sett en vennlig hand-
ling bløtgjøre en annens hjerte? Hvilke problemer tror du kan 
løses med «en kjærlig og vennlig ånd overfor alle»?

 2. President Smith sa at «vi skulle være verdens beste eksem-
pler» når det gjelder å unngå negativ kritikk (side 216). I hva 
slags situasjoner kan vi være et slikt eksempel? Hvorfor tror du 
negativ kritikk og det å prøve å finne feil er så skadelig?
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 3. På side side 216–17 forteller president Smith om eldste Fran-
cis M. Lyman som roste sine brødre. Hvordan har du blitt 
påvirket av at noen har gitt deg oppriktig ros? Tenk på en du 
kan gi slike komplimenter til.

 4. President Smith sa at «vennlighet er den kraft Gud har gitt 
oss til å åpne forherdede hjerter» (side 217). Hvilke historier i 
Skriftene kommer du på som kan illustrere dette prinsippet? 
(Se for eksempel Matteus 9:10–13; Alma 20:1–27.)

 5. Gjennomgå historien om moren som besøkte sin sønn på syke-
huset (side 218–20). Hvorfor er det noen ganger vanskelig å rea-
gere slik denne moren gjorde, når et barn kommer på avveie? 
Be og grunn på hvordan en vennlig og tålmodig innstilling kan 
forbedre ditt forhold til medlemmer av din egen familie.

Aktuelle skriftsteder: Ordspråkene 15:1; Matteus 18:15; Johan-
nes 8:2–11; Efeserne 4:29–32; 3 Nephi 12:22–24; Lære og pakter 
121:41–46

Hjelp til undervisningen: Diskusjoner i små grupper kan «gi mange 
mennesker anledning til å delta i en leksjon. Personer som i almin-
nelighet nøler med å delta, kan komme med ideer i små grup-
per som de ellers ikke ville ha gitt uttrykk for foran hele klassen» 
(Undervisning, intet større kall, 179).

Noter
 1. I Conference Report, april 1941, 28.
 2. Martha Stewart Hatch, i Susan Arring-

ton Madsen: The Lord Needed a Prophet 
(1990), 130–31.

 3. Matthew Cowley, i Conference Report, 
april 1951, 166–67.

 4. I Conference Report, april 1937, 34.
 5. «To the Relief Society», Relief Society 

Magazine, des. 1932, 704.
 6. I Conference Report, okt. 1949, 168–69.
 7. I Conference Report, okt. 1934, 50.

 8. «To the Relief Society», 707.
 9. I Conference Report, okt. 1934, 50.
 10. I Conference Report, april 1937, 34.
 11. I Conference Report, okt. 1945, 174.
 12. «To the Relief Society», 709.
 13. I Conference Report, april 1929, 33.
 14. I Conference Report, april 1948, 183.
 15. I Conference Report, okt. 1950, 9.
 16. I Deseret News, 15. mai 1926, del fire, 6.
 17. I Conference Report, okt. 1948, 167.
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george albert Smiths hustru lucy og deres døtre edith (t.v.) og emily (t.h.).
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Oppdra barn i lys og sannhet

Herren har gitt foreldre ansvaret for å undervise 
sine barn i evangeliet ved ord og eksempel.

Fra George Albert Smiths liv

Nær slutten av sitt liv reflekterte president George Albert Smith 
over sin oppdragelse og sine foreldres undervisning:

«Jeg ble født i et beskjedent hjem… Mine foreldre levde i svært 
ringe kår, men jeg priser min Skaper og takker ham av hele mitt 
hjerte for at han sendte meg til deres hjem.

Jeg vokste opp i Salt Lake City. Da jeg var åtte år gammel, ble 
jeg døpt i City Creek. Jeg ble bekreftet som medlem av Kirken på 
fastemøtet i Syttende menighet, og jeg skjønte som gutt at dette er 
Herrens verk. Jeg lærte at det finnes levende profeter på jorden. Jeg 
lærte at Den allmektiges inspirasjon ville påvirke dem som levde 
slik at de kunne motta den …

Jeg vet ikke om noen mann i hele verden som har større grunn 
til å være takknemlig enn jeg. Jeg er takknemlig for min fødselsrett, 
takknemlig for foreldre som lærte meg Jesu Kristi evangelium og 
var eksempler i sitt hjem. Om jeg har gjort noe jeg ikke skulle ha 
gjort i mitt liv, må det være noe jeg ikke kunne ha lært i min mors 
hjem. I en familie med mange barn trengtes en mor med en god del 
tålmodighet, og hun var alltid tålmodig med oss. Det fantes alltid 
mildhet, vennlighet og kjærlighet der.» 1

I sitt eget hjem forsøkte George Albert Smith å følge sine forel-
dres eksempel og undervise med tålmodighet og kjærlighet. Hans 
datter Edith fortalte om noe hun opplevde i sin ungdom:

«Han ga oss stadig råd angående vår oppførsel, og la vekt på 
ærlighet og rettferdighet. Jeg husker en dag jeg var på vei hjem fra 
pianotimen min, at trikkekonduktøren glemte å ta betaling av meg. 
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… Av en eller annen grunn gikk han forbi meg, og da jeg kom frem, 
holdt jeg fremdeles mynten i hånden, og jeg må innrømme at jeg 
var ganske opprømt over å ha kommet meg gratis hjem.

… Jeg løp gledestrålende til far for å fortelle ham hvor heldig jeg 
hadde vært. Han lyttet tålmodig mens jeg fortalte. Jeg begynte å føle 
meg riktig vellykket… Jeg var sikker på at konduktøren ikke visste 
at jeg ikke hadde betalt for turen, og derfor var alt vel.

Da jeg hadde snakket ferdig, sa far: ”Men vennen min, selv om 
konduktøren ikke vet om dette, vet både du og jeg og vår himmel-
ske Fader det. Så det er fremdeles tre av oss som må bli overbevist 
om at du har betalt for den verdi du har mottatt.”»

Edith gikk tilbake til gatehjørnet og betalte billetten sin da trikken 
kom tilbake. Hun uttrykte senere takknemlighet for måten faren 
taklet situasjonen på: «Jeg er virkelig takknemlig for en far som 
var klok nok til å påpeke feilen på en vennlig måte, for hvis han 
hadde oversett den, kunne jeg ha tenkt at det var greit for ham og 
kanskje prøvd meg på noe lignende en annen gang.» 2 [Se forslag 1 
på side 231.]

George Albert Smiths læresetninger

Foreldre har hovedansvaret for å 
undervise sine barn i evangeliet.

En av deres største og rikeste velsignelser vil komme som følge 
av at dere underviser slik dere skulle, og lærer opp disse utvalgte 
ånder som vår himmelske Fader sender til verden i disse siste dager. 
… Overlat ikke opplæringen av deres barn til de offentlige sko-
lene. Overlat ikke deres opplæring til Primær, Søndagsskolen eller 
[Kirkens ungdomsorganisasjoner]. De vil hjelpe dere og yte et godt 
bidrag, men husk det Gud selv har sagt, at hvis foreldre ikke lærer 
sine barn tro på Gud, omvendelse og dåp og håndspåleggelse når 
de er åtte år gamle, vil synden være på foreldrenes hode [se L&p 
68:25–28]. Dette er ingen trussel, mine brødre og søstre, dette er 
vennlige og kjærlige råd fra vår himmelske Fader, som vet alle ting 
og forstår hva det innebærer når barn får lov til å vokse opp uten 
denne opplæringen.3
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Det jeg vil si, er noe jeg er ytterst opptatt av at alle foreldre i Sion 
skal forstå, og det er at selv om Herren har sørget for alle disse sto-
rartede utdannelsesinstitusjonene, selv om vitenskapen har bidratt 
så mye til vår komfort og velsignelse, selv om Kirken har sørget 
for steder hvor vi kan sende våre barn for å bli undervist i Kristi 
evangelium, fratar ikke dette dere eller meg det ansvar og den plikt 
som er pålagt oss av vår himmelske Fader til å undervise våre egne 
barn… Det er ikke tilstrekkelig at mine barn blir undervist om tro, 
omvendelse, dåp og håndspåleggelse for Den hellige ånds gave i 
hjelpeorganisasjonene. Min Fader i himmelen har befalt at jeg skal 
gjøre dette selv.4

Ingen annen kan innta den rolle Gud har gitt oss som foreldre. 
Vi har påtatt oss en forpliktelse når vi har satt barn til verden. Vi 
kan ikke legge dette ansvaret på noen organisasjon. Det er vårt. 
… Forpliktelsen hviler først og fremst på dere og meg, ikke bare 
når det gjelder å gi råd og veiledning, men for å lære opp, være et 
eksempel, tilbringe nok tid sammen med våre kjære, disse guttene 
og pikene, så de ikke ledes ut … på forbudte stier.5

Samle deres familier rundt dere, og om dere tidligere ikke har 
hjulpet dem å forstå livets hensikt og få kunnskap om vår Herres 
evangelium, så gjør det nå, for jeg lover dere som en Herrens tje-
ner, at de trenger det nå, og de vil trenge det i tiden fremover.6 [Se 
forslag 2 på side 231.]

Våre andre interesser må ikke få oss til å 
glemme vår plikt til å undervise våre barn.

I Lukas leser vi at det ville komme en tid da menneskene ville 
kveles av bekymringer og rikdom og livets lyst [se Lukas 8:14]. Jeg 
tenker … selv nå, på menn og kvinner jeg er glad i, hvis åndelighet 
kveles av nettopp disse tingene, djevelen leder dem på fornøy-
elsenes lette vei, og de forsømmer sin plikt som foreldre og som 
medlemmer av Jesu Kristi Kirke.

… La oss ikke midt i livets forvirring, spenning og fornøyelser, 
… glemme den plikt vi skylder disse gutter og piker som er skapt i 
Guds bilde. Han er deres ånders Far, og han vil holde oss ansvarlige 
for den undervisning de får. Jeg håper og ber om at vi må undervise 
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dem slik at vi når enden kommer, kan motta fra ham denne vel-
signelse: «Vel gjort, du gode og tro tjener! … Gå inn til din herres 
glede,» og at vi må få være sammen med våre kjære for alltid.7

Jeg tror jeg vil fortelle dere en historie. For mange år siden var 
det to unge gutter i Indiana som jobbet på gårder – gårder som lå 
åtte til ti kilometer fra hverandre. De jobbet hardt hver dag med 
melking av kyr osv. Den første gutten gikk til faren sin en dag da 
han var 13-14 år gammel, og sa: «Far, jeg vil så gjerne dra til byen. 
Jeg har lyst til å se alle lysene. Tror du jeg kan få gå litt tidligere en 
kveld, om jeg jobber hardt og blir ferdig med arbeidet mitt?» Faren 
sa: «Det kan du ikke, for du blir ikke ferdig med arbeidet ditt.» «Hvis 
jeg står opp ved daggry og arbeider hele dagen, kan jeg da gå til 
byen? Det er ikke så langt, og jeg kan være der i en time eller to og 
likevel komme tidlig hjem.» Faren sa: «Hvis du får gjort alle pliktene 
dine, kan du selvfølgelig gå.» Hør på dette, fedre. Resultatet ble at 
han dro til byen. Han kom dit da det var nesten mørkt. Butikkene 
og bankene var stengt. Men det var mange biljardhaller og spille-
steder som var åpne. Alle gode mennesker var innendørs, de fleste 
av dem i sine egne hjem. Alle pøblene og løsgjengerne var ute i 
gatene eller på disse stedene. De la merke til denne unge gutten og 
gjorde seg til venns med ham. Det gikk ikke lang tid før de hadde 
vist ham noe av det ingen gutt burde se. Dette var hans opplevelse. 
Det ga ham en smak av noe som ikke var bra for ham.

Den andre gutten gikk til faren sin på samme vis. Han sa: «Far, jeg 
skulle gjerne ha dratt til byen en gang. Vil du ikke at jeg skal få se 
noen av de tingene jeg ikke har sett? Jeg må komme ditt før det blir 
mørkt om jeg skal se noe.» «Gutten min,» svarte faren, «jeg syns du har 
rett til å få dra til byen, og jeg syns du har rett til å ha faren din med 
deg. Du kan velge en dag, så skal jeg hjelpe deg med pliktene slik 
at vi kan dra tidlig nok til at du kan få møte noen bekjente av meg.» 

Dette skjedde i samme delstat – de to gårdene lå ikke langt fra 
hverandre. Han valgte en dag mindre enn en uke senere. De utførte 
arbeidet og dro til byen. De kom dit litt før klokken fire. De kom dit 
før bankene stengte. Gutten var velkledd. Faren tok ham med inn i 
banken og presenterte ham for bankieren, som håndhilste på ham 
og sa: «Når du er i byen, må du stikke innom, så skal vi hjelpe deg 
å føle deg velkommen.»
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Faren tok ham med til noen av firmaene han handlet med, hvor 
han ble godt mottatt. Da de dro hjem sammen, etter å ha sett en 
teaterforestilling, hadde denne gutten blitt kjent med noen av byens 
beste menn. På grunn av dette var han sammen med gode mennes-
ker da han ble eldre og dro til byen alene.8 [Se forslag 3 på side 232.]

Jeg vil minne om … at det ikke finnes noe dere kan bruke deres 
tid på, som vil være til større fordel for dere enn å lære deres gutter 
og piker å holde seg verdige til vår himmelske Faders velsignelser.9

En mors eller fars eksempel kan lede et barn 
til sikkerhet, rettferdighet og lykke.

La oss være rettskafne eksempler for våre barn, holde våre familie-
bønner og velsigne maten. La våre barn se at vi som ektemenn og 
hustruer er kjærlige mot hverandre. Mens det ennå er tid skulle dere 
som ektemenn og hustruer benytte anledningen til å velsigne hver-
andre med deres kjærlighet, med deres vennlighet og deres hjelp-
somhet på alle måter. Benytt anledningen mens det ennå er tid til å 
lære deres sønner og døtre hvordan de kan leve ykkelig… La våre 
hjem være tilfluktssteder hvor vi finner fred og håp og kjærlighet.10

For bare noen dager siden så jeg et brev fra en mann som trolig 
hadde levd halve livet. Han skrev følgende til sin far: «Din omtanke 
for dine nærmeste, den undervisning du ga meg, det eksempel du 
har satt for meg, har inspirert meg til å gjøre det som Herren ønsker 
at jeg skal gjøre. Jeg har følt at jeg ville være trygg om jeg fulgte i 
dine fotspor.» Dette var en klok far, en velsignet far, som kunne gi sin 
sønn en slik selvtillit… På grunn av farens oppførsel – i det minste 
ga han faren æren i brevet sitt – på grunn av det eksempel som ble 
vist i hans hjem, er han i dag en av denne kirkes trofaste medlem-
mer. Han kan leve i verden og holde Herrens bud. Hans ønske om å 
gjøre godt ble vekket i det hjemmet han kom fra. Han så aldri noen 
selviskhet i hjemmet, bare uselviskhet. Foreldrene var ikke oppsatt 
på å skaffe seg alt de kunne og holde fast på det på egenkjærlig vis, 
men de oppsøkte dem som trengte dem, og oppmuntret og velsig-
net dem. All verdens snakk kunne ikke ha plantet i denne mannens 
hjerte det han har i dag. Det var det eksempel hans foreldre viste 
ham, de som bodde sammen med ham, som gjorde utslaget.
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«det finnes [ikke] noe dere kan bruke deres tid på, som vil 
være til større fordel for dere enn å lære deres gutter og piker å 

holde seg verdige til vår himmelske Faders velsignelser.»

Jeg er sikker på at hundrevis av menn og kvinner, kanskje tusen-
vis av dem i våre nabolag og ellers i verden, ville sagt det samme 
om sine mødres og fedres undervisning. Men jeg er redd det er 
noen av oss som lar seg påvirke av verdens skikker og er besatt av 
tanken på at vi må følge mengden uansett hva de tror på eller gjør. 
I så fall vil ikke vårt eksempel være til velsignelse, men vil snarere 
kunne ødelegge våre barns lykke.11

La oss bære vitnesbyrd gjennom våre daglige handlinger, så vel 
som i våre samtaler, om at vi tror at dette er Faderens verk. Da vil 
usigelig glede bli oss til del, og de barn som vokser opp i våre 
hjem, vil vokse i tro og ydmykhet. De vil bli beriket og få styrke til 
å støte bort den ondes piler som sendes mot dem, og istedenfor 
den ulykke som har rammet menneskenes barn på grunn av synd, 
vil det være trygghet, fred og lykke, og det vil finnes mennesker 
på denne jord som har karakterstyrke til å gi avkall på det onde i 
livet.12 [Se forslag 4 på side 232.]
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Ved å elske og undervise våre ungdommer 
kan vi beskytte dem mot det onde.

Siste-dagers-hellige, lær deres barn å overholde moralloven. 
Omfavn dem i deres kjærlighets armer, slik at de ikke må ha noe 
som helst ønske om å ta del i de fristelser og den ondskap som 
finnes rundt dem på alle kanter …

For et privilegium det er for foreldre å sette seg ned i sitt hjem, 
omgitt av en familie med rene gutter og piker som er gitt dem av 
vår himmelske Fader, som er åndelig født av vår himmelske Fader! 
For en glede det er å la dem omgås med hverandre og få del i vår 
himmelske Faders velsignelser og fryde seg over hans Ånds vei-
ledning, og å gi dem en slik opplæring i deres yngre år at de, etter 
hvert som de modnes, kan bevare sin renhet!

Mine brødre og søstre, jeg ber dere innstendig om mer helhjer-
tet, mer ettertenksomt og mer tålmodig enn noensinne tidligere, å 
beskytte den oppvoksende generasjon mot de fallgruver som den 
onde har lagt foran dem. Mange av våre [filmer], radioprogrammer, 
blader, bøker osv. er upassende… og medmindre vi motvirker disse 
tingenes innflytelse med sunn undervisning og et godt miljø, ved 
å gi de unge fordelene ved å bli kjent med gode menn og kvinner 
og lære dem om profetenes dyder og betydningen av Jesu Kristi 
evangelium, vil noen av de vi er glad i, kunne gli bort fra oss …

La oss lære våre barn å leve et rent liv og være rettskafne. Lær 
deres gutter å beskytte sine søstres og andre pikers dyd. Lær deres 
døtre å verne om guttenes dyd… La oss spesialisere oss, om vi 
kan si det slik, på å oppdra våre gutter og piker under Guds ånds 
innflytelse, så den onde ikke vil ha noen makt til å lede dem på 
villspor.13 [Se forslag 5 og 6 på side 232–33.]

Å studere evangeliet som familie vil hjelpe 
oss å holde våre barn nær oss.

I vårt hjem, brødre og søstre, er det vårt privilegium og vår plikt 
å samle vår familie for å nyte hverandres selskap og styrke og støtte 
hverandre og undervise hverandre i de hellige Skrifters sannheter. 
I ethvert hjem skulle barna oppmuntres til å lese Herrens ord slik 
det har blitt åpenbart til oss i alle evangelieutdelinger. Vi skulle lese 
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Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle, ikke 
bare lese dem i vårt hjem, men også forklare dem for våre barn slik 
at de kan forstå … Guds handlemåte med jordens innbyggere.

La oss prøve å gjøre mer av dette i fremtiden enn vi har gjort 
til nå. La oss forplikte oss til prinsippet og praksisen å samle vår 
familie rundt oss i vårt eget hjem. La oss alle tenke: «Har jeg gjort 
min plikt i mitt hjem når det gjelder å lese og undervise i evangeliet 
slik det har blitt åpenbart gjennom Herrens profeter? Har jeg holdt 
mine barn nær meg og gjort mitt hjem til et behagelig sted og et 
sted preget av ærbødighet, kjærlighet, forståelse og hengivenhet?»

Hvis vi ikke har gjort dette, la oss omvende oss fra vår forsøm-
melse og samle vår familie rundt oss og lære dem sannheten …

«Har jeg satt mitt hus i orden?» Dette spørsmålet skulle ligge 
enhver på hjertet. Ikke: Har min neste gjort det? men: Har jeg gjort 
det Herren krever av meg? 14

Våre barn er den kosteligste gave vår Fader gir oss. Hvis vi kan 
lede dem trygt inn på veien til frelse, vil vi sammen med dem oppnå 
evig glede …

En måte å holde dem nærmere oss på, er å samles oftere i vårt 
hjem. Kirken har bedt oss sette av minst én kveld i uken da familien 
kan samles og nyte hverandres selskap, nyte de enkle gledene ved 
familiens fellesskap og snakke med hverandre om de ting som er 
av stor og varig verdi.

… I 1915 skrev Det første presidentskap følgende til «stavspre-
sidenter, biskoper og foreldre i Sion», og jeg siterer fra det de sa 
den gangen:

«Vi tilråder og ber inntrengende om at man innfører en ”hjemme-
aften” over hele Kirken, da fedre og mødre kan samle sine gutter 
og piker omkring seg i hjemmet og lære dem Herrens ord… Denne 
”hjemmeaftenen” skulle vies til å be, synge salmer og sanger, lese 
fra Skriftene, spille instrumentalmusikk og drøfte familiesaker og 
gi konkrete instruksjoner med hensyn til evangeliet og livets etiske 
problemer, så vel som barns plikter og forpliktelser overfor foreldre, 
hjemmet, Kirken, samfunnet og landet.»

Og dette var den velsignelse de lovet dem som ville gjøre det de 
ble bedt om:
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«Hvis de hellige følger dette rådet, lover vi at det vil føre til store 
velsignelser. Kjærligheten i hjemmet og lydigheten mot foreldrene vil 
øke. Det vil utvikle tro i hjertet til Israels ungdom, og de vil få kraft 
til å bekjempe de onde innflytelser og fristelser som omgir dem.»

Disse prinsippene og løftene er fortsatt gyldige.15

Om bare hjemmeaftenen kunne bli gjennomført blant de siste-
dagers-hellige, om vi én kveld i uken kunne være sammen med 
våre egne, under Herrens ånds innflytelse, i vårt eget hjem, omgitt 
av dem som Herren har gitt oss og gitt oss konkrete instruksjoner 
om å undervise, hvor mange lykkelige hjem ville det ikke da vært 
der det i dag er sorg og splid og elendighet …

… Når vi stenger ute verden og det som befinner seg utenfor, og 
med bønn og en takknemlig ånd gir våre sønner og døtre de ver-
difulle sannheter som Herren har gitt oss til vårt og deres beste, vil 
resultatet bli at de virkelig utvikler tro. Jeg håper det vil være mulig 
for oss å vende tilbake, dersom vi har fraveket dette råd. La oss 
samle våre barn rundt oss, og la vårt hjem være bolig for Herrens 
ånd. Hvis vi vil gjøre vår del, kan vi være sikre på at vår himmelske 
Fader vil gjøre sin.16 [Se forslag 7 på side 233.]

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Tenk på historien på side 223–24. Hvorfor tror du George Albert 
Smith lyktes så godt med å undervise sin datter Edith? Tenk på 
en gang i din ungdom da din mor eller far lærte deg noe som 
har påvirket ditt liv. Hvorfor var denne lærdommen så effektiv?

 2. Studer første del av læresetninger (side 224–25) og Lære og 
pakter 93:37–40. Hvorfor tror du Herren har gitt foreldre, frem-
for andre organisasjoner, ansvaret for å undervise sine barn i 
evangeliet? Hvordan kan Kirkens organisasjoner hjelpe forel-
drene med dette ansvaret? Hvordan kan slektninger hjelpe til? 
Hvis ikke du har egne barn, kan du overveie hvordan du kan 
øve positiv innflytelse på Kirkens ungdommer på en måte som 
støtter opp om foreldrene.
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«om bare hjemmeaftenen kunne bli gjennomført blant de 
siste-dagers-hellige, … hvor mange lykkelige hjem ville det ikke vært.»

 3. Gjennomgå historien på side 226–27. Hvordan gagner det 
barna at foreldrene tilbringer tid sammen med dem? Hva er 
noen «bekymringer og … livets lyst» (side 225) som kan få oss 
til å forsømme vårt ansvar for vår familie? Hva kan vi gjøre for 
å overvinne disse distraksjonene?

 4. Les den delen som begynner på side 227. Tenk på din hold-
ning til «verdens skikker» og hvordan denne holdningen kan 
påvirke dine barn. Hva er noen «daglige handlinger» som bærer 
spesielt sterkt vitnesbyrd for våre barn om vår tro?

 5. Hva er noen fristelser barn og unge møter i ditt område? Stu-
der den delen som begynner på side 229, på utkikk etter ting 
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foreldre, besteforeldre og andre kan gjøre for å hjelpe de unge 
å motstå fristelser.

 6. President Smith rådet oss til å «spesialisere» oss på å oppdra 
våre barn under Åndens innflytelse (se side 229). Hva tror du 
han mente? Hva kan foreldre gjøre for å spesialisere seg på å 
oppdra sine barn i rettferdighet?

 7. På side 230–31 omtaler president Smith noen av løftene som 
er gitt familier som holder familiens hjemmeaften regelmessig. 
Hvordan har disse løftene blitt oppfylt i din familie? Hvilke råd 
ville du ha gitt en familie som aldri har holdt familiens hjem-
meaften, men som ønsker å begynne?

Aktuelle skriftsteder: Ordspråkene 22:6; Jesaja 54:13; Enos 1:1–3; 
Mosiah 4:14–15; Alma 56:45–48; Lære og pakter 68:25–31; se også 
«Familien – En erklæring til verden», Lys over Norge, oktober 1998, 24.

Hjelp til undervisningen: «Pass på at du ikke avslutter en god dis-
kusjon for snart for å fremlegge alt det materialet du har forberedt. 
Selv om det er viktig å dekke leksjonsmaterialet, er det viktigere å 
hjelpe elevene å føle Åndens innflytelse, finne løsninger på deres 
spørsmål, øke deres kunnskap om evangeliet og forsterke deres 
beslutning om å holde budene» (Undervisning, intet større kall, 64).

Noter
 1. «After Eighty Years», Improvement Era, 

april 1950, 263.
 2. Edith Smith Elliott: «No Wonder We 

Love Him», Relief Society Magazine, 
juni 1953, 367.

 3. «To the Relief Society», Relief Society 
Magazine, des. 1932, 708–9.

 4. I Conference Report, april 1926, 145.
 5. I Conference Report, april 1933, 72.
 6. I Conference Report, april 1937, 36.
 7. I Conference Report, april 1926, 146–47. 

 8. «President Smith Gives Scouting 
Address», Deseret News, 22. feb. 1947, 
Church section, 8.

 9. I Conference Report, okt. 1948, 181.
 10. I Conference Report, okt. 1941, 101.
 11. I Conference Report, april 1937, 35.
 12. I Conference Report, april 1913, 29.
 13. I Conference Report, okt. 1932, 24–25.
 14. «The Family Hour», Improvement Era, 

april 1948, 248.
 15. «The Family Hour», 201.
 16. I Conference Report, april 1926, 145–46.
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«Husk den guddommelige mesters eksempel, som, da han hang på det 
grusomme korset, sa: ”Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.”»
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«Av dere fordres det 
at dere tilgir»

Ved å tilgi andre blir vi befridd for hatets 
byrde og forbereder oss for evig liv.

Fra George Albert Smiths liv

I 1897, mens han fremdeles var en ung mann, vervet George Albert 
Smith seg i Utahs nasjonalgarde. Etter oppfordring fra noen av sine 
omgangsfeller stilte han til valg for et tillitsverv i nasjonalgarden, 
men i ukene før valget begynte en annen tjenestemann å spre falske 
rykter om at George Albert Smith brukte uetiske fremgangsmåter. 
Som følge av dette tapte sersjant Smith et valg han mente han burde 
ha vunnet. Situasjonen ble desto vanskeligere fordi mannen som 
spredte de falske ryktene, en gang hadde vært en venn.

Selv om han prøvde å ikke la det gå inn på seg, ble George Albert 
Smith etter hvert bitter. Han gikk i kirken søndagen etter, men han 
følte det ikke riktig å ta nadverden. Han ba om hjelp og innså at han 
måtte omvende seg fra den uviljen han følte. Han bestemte seg for 
å oppsøke sin venn og forlike seg med ham.

George Albert Smith gikk rett til mannens kontor og sa med mild 
røst: «Min bror, kan du tilgi meg for det hat jeg har følt mot deg de 
siste ukene?»

Umiddelbart ble vennen mildere stemt. «Bror Smith, du trenger 
ikke tilgivelse,» sa han. «Det er jeg som trenger din tilgivelse.» De 
tok hverandre i hånden, og var siden gode venner.1 [Se forslag 1 
på side 241.]

Noen år senere gjorde George Albert Smith det å tilgi andre til et 
av sine livsmål da han skrev i sin personlige trosbekjennelse: «Jeg 
vil ikke med vitende og vilje såre noens følelser, ikke engang en 
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som måtte ha begått urett mot meg, men vil søke å gjøre godt mot 
ham og gjøre ham til min venn.» 2

En nær bekjent av president Smith sa at evnen til å tilgi virkelig 
var noe av det som kjennetegnet ham: «Han tilga virkelig alle. Hele 
sitt liv var han bevisst på Guds bud: Gud vil tilgi den han vil tilgi. Vi 
må tilgi alle mennesker. Han kunne gjøre dette, og så legge saken 
i Guds hender. Når han tilga, er jeg sikker på at han også glemte. 
Når en som tilgir, kan glemme, er dette virkelig en uvanlig mann, 
en Guds mann!» 3

George Albert Smiths læresetninger

Hvis vi forstår Jesu Kristi evangelium, 
har vi lettere for å tilgi andre.

Det er én ting vi med fordel kan strebe etter å utvikle, og det er 
tilbøyeligheten til å tilgi hverandre for våre feil. Tilgivelsens ånd er 
en dyd, og uten den vil vi aldri fullt ut kunne oppnå de velsignelser 
vi håper å oppnå.4

Verdens innbyggere forstår ikke … hva Frelseren følte da han i 
sine sjelekvaler ba sin himmelske Fader om ikke å dømme og øde-
legge dem som tok hans jordiske liv, men han sa:

«… Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» (Lukas 23:34.)

Slik skulle alle medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige føle. Slik skulle alle Guds sønner og døtre føle, og det tror 
jeg de ville om de virkelig forsto frelsesplanen… Vi kan ikke oppnå 
fred og lykke så lenge vi føler sinne og hat.5

Herren har gitt oss storartet informasjon, har åpenbart sitt sinn 
og sin vilje til oss, har lært oss ting som verden ikke kjenner til, og i 
forhold til den informasjon vi har mottatt, holder han oss ansvarlige 
og forventer at vi lever et mer høyverdig liv, et mer ideelt liv enn 
dem som ikke fullt ut forstår evangeliet slik vi gjør. Tilgivelsens ånd 
er noe de siste-dagers-hellige med fordel kunne ha vist mer av seg 
imellom… Vi må komme i en tilstand hvor vi kan tilgi våre brødre.6 
[Se forslag 2 på side 241.]
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Når vi tilgir andre, viser vi takknemlighet for 
den tilgivelse vår himmelske Fader gir oss.

I denne sammenheng [å tilgi andre] vil jeg lese noen vers fra det 
18. kapittel i Matteus, fra og med vers 21. Det ser ut til at apostlene 
var sammen med Mesteren ved denne anledningen, og Peter kom 
til ham og sa:

«Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, 
og jeg tilgi ham - inntil sju ganger?

Jesus sa til ham: Ikke sju ganger, sier jeg deg, men sytti ganger 
sju!» [Matteus 18:21–22.]

Så fortalte Frelseren en lignelse … om to menn. Den ene av dem 
skyldte sin herre et stort pengebeløp, og han kom til ham og fortalte 
at han ikke kunne betale det han skyldte, og ba om å få ettergitt 
sin gjeld. Tjenerens herre ble grepet av medlidenhet med ham og 
etterga gjelden. Umiddelbart gikk denne mannen som hadde blitt 
tilgitt, ut og fant en medtjener som skyldte ham et lite pengebeløp, 
og forlangte å få pengene sine. Den fattige mannen var ikke i stand 
til å betale, og han ba derfor om å få ettergitt gjelden. Det fikk han 
ikke, men ble tvert imot tatt og kastet i fengsel av en som allerede 
hadde fått ettergitt sin gjeld. Da de andre medtjenerne så hva som 
hadde blitt gjort, gikk de til denne mannens herre og fortalte ham 
det, og han ble rasende og overga den tjener han hadde ettergitt, 
til dem som piner, helt til han hadde betalt det han skyldte. Hans 
sjel var ikke stor nok til å verdsette den barmhjertighet som ble vist 
ham, og på grunn av denne mangelen på nestekjærlighet, mistet 
han alt. [Se Matteus 18:23–35.]

Iblant oppstår små vanskeligheter blant oss, og vi glemmer den 
tålmodighet vår himmelske Fader viser oss, og vi blåser opp i vårt 
hjerte en eller annen bagatell som vår bror eller søster har gjort eller 
sagt mot oss. Vi etterlever ikke alltid den lov Herren ønsker at vi skal 
etterleve når det gjelder disse tingene. Vi glemmer det bud han ga til 
apostlene i bønnens ord, hvor de ble befalt å be om å bli tilgitt sin 
skyld slik de også tilga sine skyldnere [se Matteus 6:12]. Jeg føler at 
vi har mye å lære når det gjelder dette. Vi har ikke oppfylt vår him-
melske Faders krav i den grad vi skulle.7 [Se forslag 3 på side 241.]
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Ved å velge å ikke ta anstøt, kan vi renske 
vårt hjerte for enhver uvennlig følelse.

Vi har blitt lært å elske våre fiender og be for dem som forfølger 
oss og snakker ondt om oss [se Matteus 5:44]… Når dere blir skjent 
på, så skjenn ikke tilbake. Når andre taler ondt om dere, syns synd 
på dem og be for dem. Husk den guddommelige Mesters eksempel, 
som, da han hang på det grusomme korset, sa: «Far, forlat dem, for 
de vet ikke hva de gjør.» 8

Nå og da har en leder fornærmet, på et eller annet vis, en av 
Kirkens medlemmer, trolig uten selv å være klar over det, og dette 
Faderens barn fortsetter i stillhet å føle seg såret, istedenfor å gjøre 
som Herren har befalt, og gå til den som har fornærmet ham eller 
henne, og på en vennlig måte gi uttrykk for sine følelser og gi ved-
kommende en mulighet til å si til ham eller henne: «Jeg beklager at 
jeg har fornærmet deg, og jeg håper du vil tilgi meg.» Resultatet er 
i noen tilfeller at vi oppdager at det råder en negativ følelse som er 
tilskyndet av Satan.9 [Se forslag 4 på side 241.]

Vi har ingen vonde følelser overfor noen av våre medmennesker, 
det har vi ingen grunn til. Om de misforstår oss, feilsiterer oss og 
forfølger oss, skulle vi huske at de er i Herrens hender… Så når 
vi tar del i Herrens nadverd, … la oss renske ut av vårt hjerte alle 
uvennlige følelser overfor hverandre og overfor våre brødre og søs-
tre som ikke tilhører vår tro.10

Ved å tilgi andre forbereder vi oss for det celestiale rike.

La oss alle leve slik at den onde ikke kan ha noen makt over 
oss. Hvis dere har noen uoverensstemmelse med en annen, om det 
har vært uenighet mellom dere selv og deres naboer, skulle dere 
bilegge den så fort det lar seg gjøre under Åndens innflytelse, slik 
at både dere og deres etterkommere, når tiden kommer, kan være 
beredt til å motta en arv i det celestiale rike.11

I Lære og pakter finner vi tilgivelse omtalt. I kapittel 64 gir Herren 
en befaling og henviser til oss i vår tid. Den lyder som følger:

«… Sannelig sier jeg dere, jeg, Herren, tilgir synder hos dem som 
bekjenner sine synder for meg og ber om tilgivelse, og som ikke 
har syndet til døden.
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Mine disipler i fordums tid forsøkte å finne feil hos hverandre og 
tilga ikke hverandre av hjertet, og på grunn av dette onde ble de 
tuktet og strengt refset.

Derfor sier jeg dere at dere skulle tilgi hverandre, for den som 
ikke tilgir sin bror hans overtredelser, står fordømt for Herren, for 
på ham hviler en større synd.»

Det er det siste verset jeg vil understreke.

«Jeg, Herren, tilgir den jeg vil tilgi, men av dere fordres det at dere 
tilgir alle mennesker.

Og dere burde si i deres hjerter: La Gud dømme mellom meg og 
deg og lønne deg etter dine gjerninger.» [L&p 64:7–11.]

Hvis vi levde slik at når vi er uenige med vår neste, istedenfor å 
dømme hverandre, ærlig og samvittighetsfullt kunne appellere til 
vår Fader i himmelen og si: ”Herre, døm du mellom meg og min 
bror. Du kjenner mitt hjerte. Du vet at jeg ikke føler sinne over-
for ham. Hjelp oss å bli enige, og gi oss visdom så vi kan handle 

«om det har vært uenighet mellom dere selv og deres naboer, skulle 
dere bilegge den så fort det lar seg gjøre under Åndens innflytelse.»
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rettferdig overfor hverandre,» tenk hvor få uoverensstemmelser det 
ville vært, og hvilken glede og velsignelse som ville ha blitt oss 
til del! Det oppstår imidlertid små uoverensstemmelser fra tid til 
annen som forstyrrer likevekten i vårt liv, og vi fortsetter å være 
ulykkelige fordi vi dyrker en upassende innflytelse og ikke har 
nestekjærlighet …

… «Nå taler jeg til dere om deres familier. Hvis menneskene slår 
dere eller deres familier én gang og dere bærer det tålmodig og ikke 
spotter dem eller søker hevn, skal dere bli belønnet,

men hvis dere ikke bærer det tålmodig, skal det tilregnes dere 
som om dere er tildelt et rettferdig mål.» [L&p 98:23–24.]

Dette er også Mesterens ord til oss. Hvis vi lever i samsvar med 
denne lov, vil vi vokse i nåde og styrke dag for dag, og i velvilje hos 
vår himmelske Fader. Våre barn vil utvikle større tro. De vil elske 
oss for vår rettskaffenhet og integritet, og de vil fryde seg over at 
de har blitt født av slike foreldre. Jeg lover dere at denne befaling 
ikke er gitt oss uten grunn, for Herren har erklært at han ikke gir 
noen lov som ikke er viktig for oss, men enhver lov er gitt oss for 
at vi skal holde den og leve opp til den.

Vi vil være i denne verden bare en kort stund. De yngste og 
sterkeste av oss forbereder seg ganske enkelt for det andre livet, 
og før vi kan tre inn i vår Faders herlighet og nyte de velsignelser 
vi håper å motta ved vår trofasthet, vil vi måtte være tålmodige og 
tilgi dem som gjør urett mot oss, og renske vårt hjerte for enhver 
følelse av hat mot dem.

«Og videre, hvis deres fiende slår dere for annen gang og dere 
ikke spotter deres fiende, men bærer det tålmodig, skal deres lønn 
bli et hundre fold.

Og videre, hvis han slår dere for tredje gang og dere bærer det 
tålmodig, skal deres lønn bli firedoblet.» [L&p 98:25–26.] …

Måtte Mesterens ånd bo i oss, slik at vi kan tilgi alle mennesker 
slik han har befalt, og tilgi ikke bare med våre lepper men fra dypet 
av vårt hjerte, enhver urett som måtte være begått mot oss. Hvis vi 
gjør dette gjennom hele livet, vil Herrens velsignelser finnes i vårt 
hjerte og i vårt hjem.12 [Se forslag 5 nedenfor.]
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Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Grunn på historien på side 235, og les 3. Nephi 12:22–24. 
Hvorfor tror du Herren krever at vi forliker oss med våre brø-
dre og søstre før vi kan komme til ham?

 2. På side 236 forklarer president Smith at vår kunnskap om frel-
sesplanen skulle hjelpe oss å bli mer tilgivende. Hvorfor tror 
du det er slik? Hvordan kan vi «komme i en tilstand» (side 237) 
hvor vi kan tilgi andre?

 3. Mens du studerer den delen som begynner på side 237, skulle 
du tenke på en gang din himmelske Fader har tilgitt deg. Hvor-
for tror du vi blir uverdige til den tilgivelse vi søker, hvis vi 
ikke tilgir andre?

 4. Les det andre hele avsnittet på side 238. Hva hindrer oss i å bli 
forliket med en leder i Kirken eller en annen som bevisst eller 
ubevisst har fornærmet oss? Hva kan vi gjøre for å overvinne 
disse vanskelighetene?

 5. Gjennomgå siste del av læresetninger (side 238–40). Hvordan 
forbereder vår villighet til å tilgi, oss for det celestiale rike? 
Hvordan blir vår familie velsignet når vi tilgir andre?

Aktuelle skriftsteder: Matteus 5:23–24, 38–48; 6:12, 14–15; 7:1–5; 
18:15; 1 Nephi 7:16–21; Lære og pakter 42:88

Hjelp til undervisningen: «Når én stiller et spørsmål, kan du vur-
dere å innby andre til å svare istedenfor å svare på det selv. Du kan 
for eksempel si: ”Det er et interessant spørsmål. Hva mener dere 
andre?” eller ”Kan noen hjelpe meg med det spørsmålet?”» (Under-
visning, intet større kall, 64).



k a P I t t e l  2 3

242

Noter
 1. Se Merlo J. Pusey: «The Inner Strength 

of a Leader», Instructor, juni 1965, 232.
 2. «President George Albert Smith’s 

Creed», Improvement Era, april 1950, 
262.

 3. Matthew Cowley, i Conference Report, 
april 1951, 167.

 4. «The Spirit of Forgiveness»,  
Improvement Era, aug. 1945, 443.

 5. I Conference Report, okt. 1945, 169.
 6. I Conference Report, okt. 1905, 27.

 7. I Conference Report, okt. 1905, 27.
 8. I Conference Report, okt. 1904, 65–66.
 9. I Conference Report, okt. 1905, 27.
 10. I Conference Report, okt. 1906, 50.
 11. Tale holdt på en misjonskonferanse i 

Mexico 26. mai 1946, George Albert 
Smith Family Papers, University of 
Utah, boks 121, side 288.

 12. I Conference Report, okt. 1905, 27–28, 
30.



243

K A P I T T E L  2 4

Et rettskaffent liv i 
farefulle tider

Ved vår trofasthet til evangeliet kan vi finne trygghet 
mot vår tids farer og øve positiv innflytelse i verden.

Fra George Albert Smiths liv

George Albert Smiths tjeneste som generalautoritet strakte seg over 
det meste av første halvdel av 1900-tallet. I denne perioden opplevde 
verden mange katastrofale og voldsomme hendelser, herunder den 
store depresjonen og to verdenskriger. Disse katastrofene, i tillegg 
til det han regnet som et generelt moralsk forfall i samfunnet, fikk 
president Smith mer enn én gang til å uttale: «Denne verden er i en 
kritisk tilstand.» 1 Han så hendelsene i verden som en oppfyllelse av 
profetier om de siste dager, og han var overbevist om at det eneste 
håp om fred i verden lå i lydighet til Guds lover. Da 1. verdenskrig 
raste på sitt verste, advarte han og sa: «Det vil ikke bli slutt på krig og 
stridigheter i denne verden før menneskenes barn omvender seg fra 
sine synder og vender seg til Gud, tjener ham og holder hans bud.» 2

Midt i alle disse vanskelighetene så president Smith at mange 
hadde blitt motløse. Han rapporterte: «Jeg har hatt det privilegium 
å få reise rundt i forskjellige deler av [USA], og det er sjelden man 
ikke finner folk som er ytterst pessimistiske på grunn av omstendig-
heter som vi tilsynelatende ikke rår over.» 3 Selv om han erkjente at 
krig, naturkatastrofer og åndelige farer er en del av livet i de siste 
dager, lærte president Smith de hellige at de kan unnslippe mange 
av problemene i disse vanskelige tider ved å etterleve evangeliet 
og motstå fristelse.

Han fant også optimisme i sin tro på at rettskafne siste-dag-
ers-hellige kunne øve stor innflytelse på omverdenen. Han sa at 
de hellige ikke bare skulle godta tilstandene i verden, men være 
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«Fred etterlater jeg dere. min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir 
jeg dere. la ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!» ( Johannes 14:27.)
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samfunnsengasjerte og streve etter å gjøre sin innflytelse gjeldende, 
på tross av den motstand de måtte møte. «Det er vår plikt å gjøre 
denne verden til et lykkeligere sted fordi vi har levd i den,» sa han.4

Søster Belle S. Spafford, Hjelpeforeningens generalpresident, for-
talte om en gang president Smith hadde lært henne dette prinsippet. 
Kort tid etter at hun mottok sitt kall, fikk søster Spafford vite om 
et møte som skulle holdes i New York City i National Council of 
Women [Det nasjonale kvinneråd]. Hjelpeforeningen hadde vært 
medlem av dette rådet i mange år, men den siste tiden hadde flere 
medlemmer av rådet vært fiendtlig innstilt mot Kirken og stilt Kir-
kens representanter i forlegenhet på deres møter. På grunn av dette 
følte søster Spafford og hennes rådgivere at Hjelpeforeningen skulle 
avslutte sitt medlemskap i rådet, og de skrev en anbefaling hvor de 
uttrykte sitt syn. Søster Spafford fortalte senere:

«Etter avtale gikk jeg en morgen alene for å møte president 
George Albert Smith, og hadde anbefalingen med meg, sammen 
med en liste over grunner til at vi ga denne anbefalingen. President 
Smith leste papirene omhyggelig. Så spurte han: ”Er ikke dette den 
organisasjonen søstrene sluttet seg til ved århundreskiftet?”

”Jo,” svarte jeg.

Han sa: ”Forstår jeg det da slik at dere ønsker å avslutte dette 
medlemskapet?”

”Ja,” svarte jeg. Så tilføyde jeg: ”President Smith, rådet gir oss 
ingenting.”

President Smith så forbauset på meg. Han sa: ”Søster Spafford, 
tenker du alltid på hva du mottar? Tror du ikke det er klokt noen 
ganger å tenke på hva du har å gi? Jeg tror,” fortsatte han, ”at siste-
dagers-hellige kvinner har noe å gi verdens kvinner, og at de også 
kan lære av dem. Istedenfor å avslutte medlemskapet, foreslår jeg 
at du har med deg flere av dine dyktigste styremedlemmer og drar 
tilbake til dette møtet.”

Så sa han ettertrykkelig: ”Gjør deres innflytelse gjeldende.”» 5

Søster Spafford fulgte dette rådet, og ble senere utnevnt til leder-
verv i National Council of Women, og til slutt ble hun rådets for-
mann. [Se forslag 1 på side 251.]
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George Albert Smiths læresetninger

Alvorlige vanskeligheter er forutsagt for de siste dager.

Vi er blitt fortalt at i de siste dager vil det oppstå alvorlige van-
skeligheter… Vi har ikke bare blitt advart i de Skrifter som ble gitt 
på Frelserens tid, og både før og etter hans tid, men også i vår egen 
tid har Herren talt, og vår himmelske Faders åpenbaringer finnes i 
Lære og pakter. Hvis vi vil lese disse åpenbaringene, vil vi oppdage 
at ting vi opplever, har blitt forutsagt …

… Dagspressen gir oss stadig beretninger om katastrofer overalt 
– om havet som er i opprør, og tap av liv som følge av dette, om 
jordskjelv og voldsomme tornadoer, slik vi er blitt fortalt vil finne 
sted i de siste dager – og det virker innlysende for meg, brødre og 
søstre, at hvis menneskene virkelig tenker seg om, hvis de leser 
Skriftene, så må de vite at det Herren sa ville skje i de siste dager, nå 
finner sted. Fikentreets blader har utvilsomt begynt å springe ut [se 
Joseph Smith–Matteus 1:38–39], og de som tenker seg om, må vite 
at sommeren er nær for hånden, at de ting som Herren har forutsagt 
vil skje før hans annet komme, nå går i oppfyllelse.6

Vi er ennå ikke over det verste. Denne verden har en oppryd-
ning i vente medmindre vår himmelske Faders sønner og døtre 
omvender seg fra sine synder og vender seg til ham. Det betyr at 
de siste-dagers-hellige, eller medlemmene av Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige, sammen med alle andre, men først og fremst 
vi, skulle gå foran med et godt eksempel.7 [Se forslag 2 på side 251.]

Den eneste veien til fred er Jesu Kristi evangelium.

Det finnes bare ett middel mot altomfattende nød – et univer-
salmiddel mot verdens sykdom. Det er Jesu Kristi evangelium, den 
fullkomne lov for liv og frihet, som igjen er gjengitt som oppfyllelse 
av Skriftene.8

«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden 
gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!» ( Johan-
nes 14:27.)
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Dette er betryggende ord fra Fredsfyrsten til sine trofaste tilhen-
gere. Det finnes da intet i denne verden som menneskene står i 
større trang til enn å bli velsignet med fred og lykke og et liv fritt 
for frykt. Alt dette tilbys oss alle om vi bare vil ta imot det.

Da evangeliet ble gjengitt til jorden i denne evangelieutdeling, 
gjentok Herren det han har sagt så mange ganger i Det gamle og 
Det nye testamente, at prisen for fred og lykke er rettferdighet. Til 
tross for denne kunnskapen er det mange som synes å tro at vi kan 
oppnå lykke på en annen måte, men vi skulle alle nå vite at det 
ikke finnes noen annen måte. Likevel har Satan ved sine listige knep 
overtalt størstedelen av menneskeheten til å forlate den vei som vil 
sikre dem lykke, og han er fremdeles i full sving. Rettferdighetens 
motstander sover aldri.

Men ved å følge Herrens læresetninger, ved å vende oss til ham og 
omvende oss fra synd, ved å gå omkring og gjøre godt, kan vi få fred, 
lykke og fremgang. Om bare menneskene ville elske hverandre, ville 
hatet og uvennskapen som har vært så utbredt i verden, forsvinne.9

I disse usikre tider, hvor menneskene løper hit og dit på jakt 
etter en eller annen ny plan som kan bringe verden fred, lover jeg 
at den eneste veien til fred i denne verden er Jesu Kristi, vår Herres 
evangelium. Det finnes ingen annen… Å besitte kunnskap om sann-
heten er verdt all verdens rikdom, å vite at vi er på den sikre vei når 
vi går på den pliktens vei som vår himmelske Fader har definert 
for oss, og å vite at vi kan fortsette på den om vi vil, uavhengig av 
påvirkning og forlokkelser fra dem som ikke er utnevnt til å være 
våre ledere, er en uvurderlig velsignelse.10

Vi lever i en tid da Skriftene blir oppfylt blant nasjonene, og 
Herren har sagt gjennom en av sine profeter at i de siste dager skal 
« deres vismenns visdom … forgå, og deres forstandige menns for-
stand skal skjule seg». ( Jesaja 29:14.) Med all verdens visdom har 
ennå ingen gruppe klart å vise veien til fred med visshet om at det 
er den rette vei. Vi er heldige som vet at det finnes en vei til fred 
som alene vil gi resultater, og denne veien er å holde Guds bud 
slik de er åpenbart til menneskenes barn både i gammel tid og i vår 
egen tid. Hvis denne ble fulgt, kunne alle de alvorlige problemene 
i verden blitt løst, og fred ville kommet til denne ulykkelige jord.11
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Verden kan være full av ulykker og himlene formørkes og lyn 
flerre og jorden ryste fra innerst til ytterst, om vi bare vet at Gud 
lever og vi lever rettskaffent, vil vi være lykkelige og vi vil oppleve 
en usigelig fred fordi vi vet at vår Fader godkjenner vår livsførsel.12 
[Se forslag 3 på side 251.]

Vi trenger ikke frykte hvis vi gjør det 
Herren har bedt oss om å gjøre.

Vi trenger ikke frykte hvis vi gjør det Herren har bedt oss om å 
gjøre. Dette er hans verden. Alle menn og kvinner er underlagt ham. 
Alle ondskapens krefter vil bli kontrollert for hans folks skyld, om 
de bare vil hedre ham og holde hans bud.13

Hvis vi har vår himmelske Faders tillit, hvis vi har hans kjærlig-
het, hvis vi er verdige til hans velsignelser, kan ikke alle verdens 
hærstyrker knekke oss, bryte ned vår tro eller overvinne den kirke 
som er oppkalt etter Guds Sønn.

Les i kapittel 19 i 2. Kongebok hvordan assyrerkongen Sankerib 
forsøkte å styrte Jerusalem. Hiskia, kongen som representerte Israel, 
tryglet Herren om å utfri dem, mens Sankerib hånte ham og sa: «Du 
må ikke tro at dine bønner til din Gud kan hjelpe deg. På alle de 
steder jeg allerede har erobret, har de bedt. Dere er hjelpeløse,» 
og neste morgen ble en stor del av den assyriske hær funnet døde 
på bakken, og Jerusalem var blitt spart av Herren. [Se 2 Konge-
bok 19:10–20, 35.] Han er vår styrke, … deres og min Fader, alles 
Fader. Om vi bare vil holde oss verdige, vil han beskytte oss slik 
han beskyttet Helamans sønner [se Alma 57:24–27], og slik han 
beskyttet Daniel mot løvene [se Daniel 6] og de tre hebreerbarna 
mot den brennende ildovnen [se Daniel 3] og 600 000 av Abrahams 
etterkommere da han førte dem ut av Egypt under Mose ledelse 
og druknet Faraos hær i Rødehavet [se 2 Mosebok 14:21–30]. Han 
er dette universets Gud. Han er alles Far. Han er allmektig, og han 
lover oss beskyttelse om vi bare vil leve verdig til den.14

Selv om stormskyer måtte samle seg, selv om krigstrommene 
måtte lyde, uansett hvilke tilstander som oppstår i verden, vil vi 
finne beskyttelse her i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Så 
lenge vi respekterer og holder Guds bud, vil vi få beskyttelse mot 



k a P I t t e l  2 4

249

ondskapens krefter, og menn og kvinner vil få leve på jorden til de 
har fullendt sitt liv i heder og herlighet om de bare vil holde vår 
himmelske Faders bud.15 [Se forslag 4 på side 252.]

Våre hjem kan være fredelige, hellige 
steder selv midt i katastrofer.

Jeg tror at med den elendighet som finnes overalt, og Herrens 
forutsigelse i kapittel en i Lære og pakter om at «fred skal bli borttatt 
fra jorden» [L&p 1:35], må vi tro at denne tid er kommet. Vi skulle 
virkelig tenke gjennom vårt liv, og vårt hjem skulle være fylt med 
bønn, takknemlighet og takksigelse. Ektemenn skulle være snille 
mot sin hustru, og hustruer omtenksomme overfor sin mann. For-
eldre skulle gjøre seg fortjent til sine barns kjærlighet ved sin rett-
skafne livsførsel. Da ville ikke bare våre hjem være fylt av bønn og 
takksigelse, men de ville være et sted hvor vår Fader kunne skjenke 
sine mest utsøkte velsignelser, på grunn av vår verdighet.16

Jeg ber om at våre hjem må bli helliggjort ved vår rettskafne livs-
førsel, at den onde ikke må få noen mulighet til å komme inn dit 
og ødelegge våre barn eller andre som bor under vårt tak. Hvis vi 
vil hedre Gud og holde hans bud, vil våre hjem være hellige, den 
onde vil ikke ha noen innflytelse, og vi vil leve i fred og lykke til 
jordelivets avsluttende scene, når vi går for å motta vår belønning 
i udødeligheten.17

Innrett deres liv etter Jesu Kristi evangeliums læresetninger, og 
når katastrofer truer, vil dere føle at dere blir oppholdt av hans 
allmektige arm. Gjør deres hjem til bolig for Herrens ånd. La dem 
være hellige steder hvor den onde ikke kan komme inn. Lytt til den 
stille hvisken som tilskynder dere til rettferdige gjerninger. Jeg ber 
for hver og en av dere at dere ikke må fravike den vei som fører til 
Guds kunnskap og kraft, de trofastes arv, evig liv.18

Jeg ber om at det i våre hjerter og våre hjem må finnes den 
kjærlighetens, tålmodighetens, vennlighetens, nestekjærlighetens og 
hjelpsomhetens ånd som beriker vårt liv og gjør verden litt lysere 
og bedre.19 [Se forslag 5 på side 252.]
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Vi kan øve positiv innflytelse på verden.

Jeg vil be dere innstendig … om å være som ankere i det sam-
funn dere bor i, slik at andre kan bli tiltrukket av dere og føle seg 
trygge. La deres lys skinne slik at andre som ser deres gode gjern-
inger, må få et ønske i sitt hjerte om å bli som dere.20

Det er vår plikt å gå foran med et godt eksempel. Det er vår plikt 
å holde sannhetens fane høyt hevet. Det er vår plikt å oppmuntre 
Faderens andre barn til å lytte til hans råd og veiledning, og leve 
slik at uansett hvor vi kommer, vil Guds ånd brenne i vår sjel og vi 
vil øve positiv innflytelse.21

Herren har ikke krevd noe umulig av oss. Tvert imot har han gitt 
oss bud, råd og veiledning som det er mulig for oss alle å følge i 
den tiden vi lever i …

… Brødre og søstre, vi skulle være trofaste. Det land vi bor i, 
skulle bli helliggjort ved vår rettskafne livsførsel… Vi trenger bare 

«gjør deres hjem til bolig for Herrens ånd. la dem være hellige steder.»
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å omvende oss fra våre synder, vende om fra våre feilaktige veier, 
rense bort våre urenheter og så gå omkring og gjøre godt. Vi behø-
ver ikke å bli beskikket til dette. Alle menn, kvinner og barn i Jesu 
Kristi Kirke kan gå omkring og gjøre godt og motta de velsignelser 
som følger. [Se forslag 6 på side 252.]

… La oss ta fatt på det arbeid Herren har betrodd oss, la oss 
velsigne Faderens barn hvor de enn måtte være, og vårt liv vil bli 
beriket og denne verden vil bli lykkeligere. Dette er den oppgave 
som er pålagt oss. Vår himmelske Fader vil holde oss ansvarlige 
for hvordan vi utfører den. Måtte Gud gi at vi i vår sjels ydmykhet 
må gå omkring med et ønske i vårt hjerte om å gjøre godt mot alle 
mennesker hvor de enn måtte være, og bringe dem den glede som 
bare kan komme ved å følge hans lover og holde hans bud. Jeg ber 
ydmykt om at fred må finnes i våre hjerter og våre hjem, at vi må 
utstråle lys og glede hvor vi enn kommer, at vi må vise for verden, 
ved vår livsførsel, at vi virkelig vet at Gud lever, og motta hans vel-
signelser for dette.22

Forslag til studium og undervisning

Overvei disse ideene mens du studerer kapitlet eller forbereder deg 
til å undervise. Du finner ytterligere hjelp på side v–vii.

 1. Les historien om Belle S. Spafford som får råd og veiledning 
av president Smith (side 245). Hvordan kan du «gjøre din inn-
flytelse gjeldende»?

 2. I første del av læresetninger (side 246) forteller president Smith 
om de vanskeligheter som er forutsagt vil komme forut for 
det annet komme (se også 2 Timoteus 3:1–7; L&p 45:26–35). 
Hvorfor tror du det er viktig å vite at disse vanskelighetene ble 
forutsagt i Skriftene?

 3. Gjennomgå den delen som begynner nederst på side 246. Kan 
du tenke deg noen problemer i verden som kunne blitt løst 
ved lydighet til Jesu Kristi gjengitte evangelium? Hvordan har 
evangeliet gitt deg fred i ditt eget liv? i din familie? i ditt forhold 
til andre?
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 4. På side 248–49 gir president Smith eksempler fra Skriftene på 
at Herren beskytter sitt folk. Hvordan har han beskyttet deg og 
din familie? Hvordan hjelper lydighet oss å overvinne frykt?

 5. Hva er noen av farene som truer den åndelige tryggheten i 
våre hjem i dag? Hvordan kan vi gjøre våre hjem til «hellige 
steder hvor den onde ikke kan komme inn»? (Du kan finne 
ideer i den delen som begynner på side 249.)

 6. Les første og fjerde avsnitt på side 250–51. Hvordan kan tro-
faste siste-dagers-hellige være som «ankere» i sine lokalsam-
funn? Hvorfor blir vi bedre i stand til å «gå omkring og gjøre 
godt» ved å «rense bort våre urenheter»? Be og grunn på hva 
du kan gjøre for å rense bort dine urenheter.

Aktuelle skriftsteder: Jesaja 54:13–17; Matteus 5:13–16; Johannes 
16:33; 2 Nephi 14:5–6; Lære og pakter 87:6–8; 97:24–25; Joseph 
Smith–Matteus 1:22–23, 29–30

Hjelp til undervisningen: Overvei å be klassens medlemmer om å 
lese overskriftene i «George Albert Smiths læresetninger» og velge 
en del som kan være spesielt nyttig for dem selv og deres familie. 
Oppfordre dem til å studere president Smiths læresetninger i denne 
delen, sammen med eventuelle tilhørende spørsmål i slutten av 
kapitlet. Be så klassens medlemmer om å presentere det de lærte.

Noter
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 2. I Conference Report, april 1918, 41.
 3. I Conference Report, april 1932, 41.
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må overdras på Herrens måte, 48
ringeakt ikke, 50
unge menn skulle forberede seg 

til å motta, 43

S

Sabbatsdagen
overholdelse av, gir lykke, 161–63
tilstede i kirken på, 163–64

Satan. Se Motstanderen

Skriftene
hjelper oss å forberede oss for 

det celestiale rike, 101–2
hjelper oss å overvinne prøvelser, 

101–2
lese, som familie, 103–4
mer verdifulle enn menneskenes 

filosofier, 100–1
Slektshistorie

Herrens hjelp i forbindelse med, 
83–86

Se også Templer og tempelarbeid
Smith, George A. (bestefar)

hans bakgrunn, xi–xii
hans misjonærarbeid, 154–56
inspirert til å be for sin families 

sikkerhet, 92–93
råder sin familie til å holde seg 

på Herrens side av linjen, 181
sett av George Albert Smith i en 

drøm, xxiv–xxvi
Smith, George Albert

angrepet av en mobb, xvi–xvii
arbeider i en klesfabrikk som 

13-åring, xiii–xv
besøker Joseph Smiths fødested, 

31
besøker Kirtland tempel, 77
besøker Mexicos president, 

xxxii–xxxiii
finner ut hvordan flygere navige-

rer i tåke, 107–8
forliker seg med en venn som har 

gjort ham urett, 235–36
gir frakken sin til en gatearbeider, 

12
gir Mormons bok i julegave, xxi
hans barn, xviii
hans barndom, xi–xv, 223
hans død, xxxv–xxxvi, 21
hans ekteskap, xv–xvi
hans helseproblemer, xxiv–xxvi
hans hustru går bort, xxvi
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hans interesse for Kirkens histo-
riske steder, xxvii–xxx, xxxiii–
xxxiv

hans misjon til Sydstatene, xv–xvii
hans misjon til Syd-Utah, xv
hans mor lærer ham å be, xii–xiii, 

89–91
hans personlige trosbekjennelse, 

1–2, 141, 235–36
hans samfunnsengasjement, xxii
hans vennlige handlinger, xi, 

xxxvi–xxxviii, 2, 11–12, 213–15
hans øyeskade, xiv–xv, xxii
kalt til apostelembedet, xviii–xx
lærer sin datter ærlighet, 223–24
nekter å drikke kaffe, 193
oppfordrer en mann til å lese 

Skriftene, 99–100
oppholdt som Kirkens president, 

53
ordinert til diakon, 43
overtaler sine barn til å gi bort 

julegavene sine, xviii
reddet fra å drukne ved hjelp av 

bønn, 90–91
råder Belle S. Spafford til å 

beholde medlemskapet i en 
nasjonal organisasjon, 245

sender hjelp til det krigsherjede 
Europa, xxxi–xxxii, 203–4

ser sin bestefar i en drøm, xxiv–
xxv

som apostel, xxviii–xxx
som far, xviii, 223–24
som Kirkens president, xxx–xxxiv
som president for Den euro-

peiske misjon, xxvi–xxvii, 
129–30, 171–72

sprer evangeliet, xx–xxi, xxxii–
xxxiii, 117–18, 141–42

Smith, John (oldefar), xii
Smith, John Henry (far), xi–xii, 92–93

Smith, Joseph
ga sitt liv for sitt vitnesbyrd, 38–41
gjenga evige sannheter, 37–38
hans første syn, 25–26, 31, 33–35
hans tro, 35, 36, 174–75
kalt av Gud til tross for sin unge 

alder og mangel på erfaring, 
35–37

vitnesbyrd om Jesus Kristus, 24–26
Smith, Lucy Emily Woodruff (hustru)

får en velsignelse av Wilford 
Woodruff, xviii

hennes død, xxvi
kurtise og ekteskap, xv–xvi

Smith, Sarah Farr (mor), xii, 89–90
Spre evangeliet

behovet for, 118–19
belønning for, 124–25
Den hellige ånds betydning i 

forbindelse med, 146–48
eksemplets betydning i forbin-

delse med, 132–34
iver og oppriktighet i forbindelse 

med, 120–22, 144
med kjærlighet og vennlighet, 

142–43
måter å delta i, 134–38
vårt ansvar, 27–28, 122, 123–24, 

130–32
øker andres lykke og godhet, 

141–43, 145–46

T

Tanker
vi er summen av våre, xiv

Teknologi
kan brukes til å fremme Herrens 

verk, 151–52
Templer og tempelarbeid

de helliges ofre for å bygge Kirt-
land tempel, 77

hensikten med, å gjøre ordinan-
ser tilgjengelige, 79–83
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innvielse av Idaho Falls Idaho 
tempel, 78

Tiende
gjennom den kan vi hjelpe til 

med Kirkens arbeid, 208–9
Tilgi andre

hjelper oss å forberede oss for 
det celestiale rike, 238–40

skulle være holdningen til Kir-
kens medlemmer, 236

viser vår takknemlighet for Guds 
tilgivelse, 237

Tjeneste
for de lidende etter 2. verdens-

krig, 203
i Kirken, 152–54
kan lindre lidelse, 209–11
lykke gjennom, 15–17

Tro
eksempler på, i Skriftene, 173–74
en gave Gud gir til de rettferdige, 

178
førte til Josephs Smiths første syn, 

35, 36–37, 174
tidlige helliges, 174–77

V

Vennlighet
i våre hjem, 218–20
kan bløtgjøre hjerter, 213, 217
kommer fra Herrens ånd, 215–16
vi skulle være eksempler på, 216
Se også Kjærlighet

Visdomsordet
er kjærlige råd fra vår himmelske 

Fader, 194–196
undervise våre familier om, 

199–200
velsignelser av å adlyde, 196

Vitnesbyrd
alle kan få sitt eget, 26–27, 111–13

Vår himmelske Fader. Se Gud 
Faderen

Å

Åpenbaring
nødvendig i dag, 109–10
personlig, 109, 111–13
til profeten, 108, 109–11
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