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V

Innledning

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum har innført 
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 studium og søndagens undervisning. De kan også 
hjelpe deg å forberede andre leksjoner eller taler og besvare spørs-
mål om Kirkens lære.

Denne boken inneholder president Lorenzo Snows læresetninger. 
Han var Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges president fra 13. 
september 1898 til 10. oktober 1901.

Personlig studium

Søk Den hellige ånds inspirasjon ved bønn når du studerer presi-
dent Lorenzo Snows læresetninger. Spørsmålene på slutten av hvert 
kapittel vil hjelpe deg å forstå president Snows læresetninger og 
anvende dem i ditt eget liv. Mens du studerer disse læresetningene, 
kan du tenke på hvordan du kan fremlegge dem for familiemed-
lemmer og venner. Dette vil styrke din forståelse av det du leser.

Hvordan undervise fra denne boken

Denne boken er utarbeidet til bruk både hjemme og i kirken. Føl-
gende retningslinjer kan hjelpe deg å undervise fra boken.

Forbered deg til å undervise

Søk Den hellige ånds veiledning mens du forbereder deg til å 
undervise. Studer ydmykt det fastsatte kapitlet for å forsikre deg om 
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at du forstår president Snows læresetninger. Du vil undervise med 
større oppriktighet og kraft når hans ord har påvirket deg personlig 
(se L&p 11:21).

Hvis du skal undervise i en leksjon i Det melkisedekske preste-
dømme eller Hjelpeforeningen, skulle du ikke legge denne boken 
til side eller forberede en leksjon 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 innehol-
der mer materiale enn dere vil kunne gjennomgå i klasseperioden.

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. Overvei følgende forslag:

•	 Les	og	snakk	om	det	som	står	under	“Fra	Lorenzo	Snows	liv”	i	
begynnelsen av kapitlet.

•	 Snakk	om	et	bilde	eller	et	skriftsted	fra	kapitlet.

•	 Syng	en	passende	salme	sammen.

•	 Fortell	kort	om	noe	du	selv	har	opplevd	som	angår	temaet.

led en diskusjon om president Snows læresetninger

Når du underviser fra denne boken, bør du innby andre til å dele 
sine tanker, stille spørsmål og undervise hverandre. Når de deltar 
aktivt, vil de være bedre forberedt til å lære og motta personlig 
åpenbaring. La heller gode diskusjoner få fortsette fremfor å prøve 
å dekke alle læresetningene. For å oppmuntre til diskusjon kan du 
bruke spørsmålene i hvert kapittel. Notater i hvert kapittel henviser 
til disse spørsmålene. Du kan også formulere dine egne spørsmål 
som er spesielt tilpasset dem du underviser.

Følgende alternativer kan gi deg flere ideer:

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

•	Gi	deltagerne	i	oppdrag	å	lese	utvalgte	spørsmål	på	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	Snows	uttalelser	fra	kapitlet	sammen.	
Be deltagerne fortelle om eksempler fra Skriftene og sin egen 
erfaring som illustrerer det president Snow forkynte.

•	 Be	klassens	medlemmer	velge	en	del	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.

Oppmuntre til å dele med andre og anvende

President Snows læresetninger vil bli mest meningsfylte for dem 
som deler dem med andre og anvender dem på seg selv. Overvei 
følgende forslag:

•	 Spør	deltagerne	hvordan	de	kan	anvende	president	Snows	lære-
setninger på sitt ansvar som foreldre, hjemmelærere eller besø-
kende lærerinner.

•	Oppfordre	deltagerne	til	å	dele	noen	av	president	Snows	lære-
setninger med familiemedlemmer og venner.

•	Oppfordre	deltagerne	til	å	anvende	det	de	har	lært,	og	utveksle	
erfaringer i begynnelsen av neste klasseperiode.

Rund av diskusjonen

Oppsummer kort leksjonen, eller be en eller to deltagere om å 
gjøre det. Bær vitnesbyrd om læresetningene dere har snakket om. 
Du kan også gjerne oppfordre andre til å bære vitnesbyrd.

Informasjon om kildene som siteres i boken

Læresetningene i denne boken er direkte sitater fra president 
Lorenzo Snows taler, publiserte skrifter og dagbøker. I alle sitater 
fra hans brev og dagbøker er tegnsetting, rettskrivning, store bok-
staver og avsnittinndeling standardisert. I sitater fra publiserte kilder 
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er tegnsetting, rettskrivning, store bokstaver og avsnittinndeling i 
de opprinnelige kildene beholdt hvis det ikke har vært nødvendig 
å foreta redaksjonelle eller typografiske endringer for å gjøre det 
mer lesbart. Av denne grunn vil du kunne oppdage mindre uover-
ensstemmelser i teksten. Ordet evangelium er for eksempel skrevet 
med liten forbokstav i noen sitater og med stor i andre (gjelder 
engelsk).

Dessuten brukte president Snow 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 for-
skjellene 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 Lorenzo Snows læresetninger i denne boken.

3. april 1814 Født i Mantua, Ohio, sønn av Rosetta 
Leonora Pettibone Snow og Oliver 
Snow.

1832 Hører profeten Joseph Smith forkynne 
i Hiram, Ohio.

1835 Drar hjemmefra for å studere ved 
Oberlin College i Oberlin, Ohio. Møter 
eldste David W. Patten i De tolv apost-
lers quorum på veien.

1836 Forlater Oberlin College og flytter til 
Kirtland, Ohio for å studere hebraisk. 
Tar imot det gjengitte evangelium og 
blir døpt og bekreftet i juni. Blir senere 
ordinert til eldste. Får sin patriarkal-
ske velsignelse av Joseph Smith sen. 
i desember.

1837 Forkynner evangeliet i Ohio.

Oktober 1838 
til mai 1840

Reiser igjen på misjon og forkynner 
evangeliet i Ohio, Missouri, Kentucky 
og Illinois, og arbeider som skolelærer 
vinteren 1839–40.

Mai 1840 Forlater Nauvoo, Illinois for å reise på 
misjon til England. Under ledelse av 
De tolv apostlers quorum presiderer 
han over Kirken i London, England og 
det omkringliggende området. Publise-
rer en brosjyre med tittelen Den eneste 
vei til frelse.
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12. april 1843 Kommer til Nauvoo, Illinois sammen 
med 250 siste-dagers-hellige konvertit-
ter fra England.

Slutten av 1843 og 
begynnelsen av 1844

Underviser i skolen i Lima, Illinois.

1844 Leder en kampanje i Ohio for å få 
valgt Joseph Smith som USAs presi-
dent. Vender tilbake til Nauvoo etter å 
ha hørt at Joseph og Hyrum har lidd 
martyrdøden 27. juni.

Januar 1845 Utnevnt av president Brigham Young 
til å reise gjennom Ohio og samle inn 
bidrag til oppføring av Nauvoo tempel.

1845 Inngår flergifte, slik det den gangen 
ble praktisert i Kirken, ved å gifte 
seg med Charlotte Squires og Mary 
Adaline Goddard.

Februar 1846 Forlater Nauvoo sammen med fami-
liemedlemmer og andre siste-dagers-
hellige etter å ha mottatt begavelsen 
og beseglende ordinanser i Nauvoo 
tempel.

1846 til 1848 Bor sammen med familien sin i en 
bosetting kalt Mount Pisgah i delstaten 
Iowa. Presiderer over bosettingen en 
tid. Våren 1848 leder han en gruppe 
hellige til Salt Lake City.

12. februar 1849 Ordinert til apostel i Salt Lake City.

1849 Samler inn bidrag til Det vedvarende 
emigrasjonsfond.

1849 til 1852 Er på misjon i Italia. Virker også i Eng-
land, hvor han fører tilsyn med utgi-
velsen av Mormons bok på italiensk, 
samt i Sveits og på Malta. Publiserer en 
brosjyre med tittelen Josephs røst.
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1852 Valgt inn i Utahs lovgivende 
forsamling.

1853 Kalt av president Brigham Young til å 
presidere over en bosetting av siste-
dagers-hellige i Box Elder fylke i Nord-
Utah. Kaller den viktigste byen for 
Brigham City. Virker i mange år som 
leder i Kirken og lokalsamfunnet.

Mars 1864 til mai 1864 Sammen med en gruppe ledet av eld-
ste Ezra T. Benson i De tolvs quorum, 
utfører han en kort misjon på Hawaii.

Oktober 1872 
til juli 1873

Sammen med en gruppe ledet av pre-
sident George A. Smith, førsterådgiver 
i Det første presidentskap, reiser han 
gjennom deler av Europa og Midt-
østen, blant annet Det hellige land. 
Reisen foretas etter anmodning fra 
president Brigham Young.

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

August 1885 til 
oktober 1885

Utfører misjoner blant amerikanske 
indianere i det nordvestlige USA og 
delstaten Wyoming.

12. mars 1886 til 8. 
februar 1887

Sitter i fengsel for praktisering av 
flergifte.

1887 De forente staters kongress vedtar 
Edmunds-Tuckers lovforslag, en annen 
antipolygamilov. Den gir de føderale 
myndigheter rett til å konfiskere mye 
av Kirkens faste eiendom. Lovforslaget 
blir vedtatt som lov 3. mars 1887.
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21.–23. mai 1888 Leser innvielsesbønnen under sesjoner 
av innvielsen av Manti Utah tempel. 
President Wilford Woodruff hadde 
innviet templet 17. mai.

7. april 1889 Oppholdt som president for De tolv 
apostlers quorum.

19. mai 1893 til 
 september 1898

Er den første president for Salt Lake 
tempel.

2. september 1898 Blir seniorapostel og presiderende 
leder for Kirken ved president Wilford 
Woodruffs død. Mottar en guddomme-
lig tilkjennegivelse i Salt Lake tempel, 
hvor Herren befaler ham å iverk-
sette omorganiseringen av Det første 
presidentskap.

13. september 1898 Oppholdt av De tolv apostlers quorum 
som Kirkens president. Begynner sitt 
virke som president.

9. oktober 1898 Oppholdt som Kirkens president på 
generalkonferansen.

10. oktober 1898 Beskikkes som president for Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige.

Mai 1899 Reiser til St. George, Utah, hvor han 
mottar en åpenbaring om å tale om 
tiendeloven til de hellige. Begynner å 
spre sitt budskap i St. George og leder 
en innsats for å spre det over hele 
Kirken.

1. januar 1901 Publiserer en erklæring med tittelen 
“Hilsen til verden” for å ønske det 20. 
århundre velkommen.

10. oktober 1901 Dør i Salt Lake City, Utah, 87 år 
gammel.
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Lorenzo Snows liv og virke

Da 21 år gamle Lorenzo Snow red på hesten sin bort fra foreldre-
nes hjem en dag i 1835, satte han kurs for Oberlin College i Oberlin, 
Ohio. Han visste ikke at på denne korte turen skulle han oppleve 
noe som ville forandre hans liv.

Mens han red langs veien i hjembyen Mantua, Ohio, møtte han 
en annen mann til hest. Denne mannen, David W. Patten, hadde 
nylig blitt ordinert til en Herre Jesu Kristi apostel. Han var på vei 
tilbake til de siste-dagers-hellige i Kirtland, Ohio etter å ha vært på 
misjon. De to mennene red sammen i cirka 50 kilometer. Lorenzo 
Snow fortalte senere:

“Samtalen vår kom inn på religion og filosofi, og ettersom jeg var 
ung og hadde hatt gleden av litt utdannelse, var jeg først tilbøyelig 
til å ta lett på synspunktene hans, ikke minst siden han ikke alltid 
uttrykte dem med riktig grammatikk. Men etter hvert som han fort-
satte på sin oppriktige og ydmyke måte å forklare frelsesplanen for 
meg, syntes det ikke å være noen vei utenom at han måtte være en 
Guds mann og at hans vitnesbyrd var sant.” 1

Lorenzo Snow var ikke medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dag-
ers Hellige da han møtte eldste Patten, men han kjente til noen av 
Kirkens læresetninger. Profeten Joseph Smith hadde faktisk besøkt 
familien Snows hjem, og Lorenzos mor og søstre Leonora og Eliza 
hadde blitt døpt og bekreftet som medlemmer av Kirken. Lorenzo 
hadde imidlertid, ifølge ham selv, vært “opptatt med andre ting” på 
den tiden, og det hadde “gått fullstendig i glemmeboken”.2 Dette 
begynte å forandre seg da han snakket med eldste Patten. Han sa 
senere om denne opplevelsen: “Dette var vendepunktet i mitt liv.” 3 
Han beskrev hva han følte under samtalen:

“Jeg følte et stikk i hjertet. Dette kunne han tydeligvis merke, 
for omtrent det siste han sa til meg etter å ha båret sitt vitnesbyrd, 
var at jeg burde gå til Herren før jeg la meg den kvelden og spørre 
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ham selv. Dette gjorde jeg med den følge at fra den dagen jeg møtte 
denne store apostel, har alle mine ambisjoner blitt umåtelig forster-
ket og forhøyet.”

Eldste Pattens “absolutte oppriktighet, iver og åndelige kraft” 4 
fikk varig innflytelse på en ung mann som en dag selv skulle virke 
som apostel. Denne fredelige samtalen førte også til andre erfarin-
ger som skulle forberede Lorenzo Snow til å bli president for Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Guds talerør på jorden.

Oppvekst i et hjem med tro og hardt arbeid

To sterke familier, rike på tro og religiøse tradisjoner, kom sam-
men da Oliver Snow giftet seg med Rosetta Leonora Pettibone 6. 
mai 1800. Bruden og brudgommen var etterkommere av noen av 
de første europeiske nybyggerne i USA – engelske pilegrimer som 
hadde krysset Atlanterhavet på 1600-tallet for å unnslippe religi-
onsforfølgelse. Oliver og Rosetta tilbragte de første årene av sitt 
ekteskap i delstaten Massachusetts, hvor deres døtre Leonora Abi-
gail og Eliza Roxcy ble født. Så flyttet de til Mantua, Ohio, som 
den gangen var en av de vestligste bosettingene i USA. De var den 
ellevte familien som flyttet til området. I Mantua ble ytterligere to 
døtre, Amanda Percy og Melissa, født inn i familien. Lorenzo, Oliver 
og Rosettas femte barn og første sønn, ble født i Mantua 3. april 
1814. Han fikk senere selskap av to yngre brødre, Lucius Augustus 
og Samuel Pearce.5

Med bakgrunn i sine familietradisjoner lærte Oliver og Rosetta 
sine barn viktigheten av tro, hardt arbeid og utdannelse. Når de 
fortalte om de vanskeligheter de hadde gjennomgått for å skape 
et hjem, lærte barna å overvinne motløshet og sette pris på Guds 
velsignelser i sitt liv. Eliza skrev: “Vi kan virkelig si om våre foreldre 
at deres integritet var uklanderlig, de var pålitelige i all sin sosiale 
omgang og i sine forretningstransaksjoner, og de var omhyggelige 
med å lære sine barn flid, sparsomhet og streng moral.” 6 Lorenzo 
uttrykte takknemlighet for at de alltid hadde behandlet ham med 
“omsorg og ømhet”.7

Etter hvert som Lorenzo vokste opp, arbeidet han flittig i timelige 
og intellektuelle gjøremål. Hans far var mye borte fra hjemmet for å 



4

l O R e n z O  S n O w S  l I v  O g  v I R k e

utføre “offentlige oppgaver” i lokalsamfunnet. I Olivers fravær fikk 
Lorenzo, som eldste sønn, ansvaret for gården – et ansvar han tok 
alvorlig og ivaretok på en god måte. Når Lorenzo ikke arbeidet, 
pleide han som regel å lese. “Boken,” sa Eliza, “var stadig hans 
ledsager.” 8

Eliza sa følgende om Lorenzos personlighetsutvikling: “Helt siden 
tidlig barndom har han vist den virkelyst og besluttsomhet som har 
preget hans utvikling senere i livet.” 9

Han la sin ungdoms ambisjoner bak seg

Oliver og Rosetta Snow oppmuntret til oppriktig granskning av 
religion. De lot sine barn lære om forskjellige kirkesamfunn og 
åpnet sitt hjem for “gode og intelligente mennesker fra alle tros-
samfunn”. Selv med denne oppmuntringen viet Lorenzo “liten eller 
ingen oppmerksomhet til temaet religion, i det minste ikke nok til 
å ta noen beslutning mht en foretrukket sekt”.10 Hans drøm var å bli 
offiser i Forsvaret, og denne drømmen påvirket ham mer enn noe 
annet i livet, “ikke fordi han likte strid”, skrev historikeren Orson F. 
Whitney, men fordi han “var tiltrukket av eventyr- og ridderaspek-
tet ved en militærkarriere”.11 Men han erstattet snart sin ambisjon 
med en annen. Han reiste hjemmefra og søkte opptak ved Oberlin 
College for å ta en “akademisk utdannelse”.12

Mens Lorenzo studerte ved Oberlin, utviklet han en ny interesse 
for religion. Han var fremdeles påvirket av sin samtale med eld-
ste Patten, og ikke bare grunnet han på det gjengitte evangeliums 
læresetninger, men delte dem også med andre ved Oberlin – også 
de som studerte teologi. I et brev til sin søster Eliza, som bodde 
sammen med de hellige i Kirtland, skrev han: “Jeg kan love deg 
at jeg har lyktes ganske bra med å fremme mormonismen blant 
prestene og prestestudentene. Jeg har riktignok ikke fått noen til å 
konvertere ennå, ettersom jeg ikke selv er medlem, men jeg har fått 
noen av dem til nesten å erkjenne at de har sett litt [visdom] i deres 
læresetninger. Å fjerne de sterke fordommene mot mormonismen 
blant Oberlin-studenter, er slett ikke enkelt.”

I det samme brevet svarte Lorenzo på en invitasjon han hadde 
fått fra Eliza. Hun hadde ordnet det slik at han kunne bo hos henne 



5

l O R e n z O  S n O w S  l I v  O g  v I R k e

i Kirtland og studere hebraisk i samme klasse som profeten Joseph 
Smith og noen medlemmer av De tolv apostlers quorum. Han sa: 
“Det gleder meg at du har det så godt i Kirtland, men akkurat nå har 
jeg ikke noe ønske om å flytte dit. Dersom fordelene ved å lære der 
var de samme, ville jeg nok kanskje være fristet til å gjøre et forsøk. 
Om ikke annet kunne det vært ganske interessant og kanskje ikke 
unyttig for meg å høre de læresetninger forkynt som jeg så lenge 
har prøvd å forsvare og støtte her i Oberlin.”

Selv om Lorenzo var imponert over Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Helliges læresetninger, nølte han med å slutte seg til Kirken. 
Men han var interessert. I sitt brev til Eliza stilte han en rekke spørs-
mål om Kirken. Han sa at prestestudentene ved Oberlin måtte “vie 
syv år eller mer til et krevende studium før de fikk lov til å fortelle 
en hedning at det finnes en Gud i himmelen, omtrent som en advo-
kat som må ha visse kvalifikasjoner før han kan få lov til å uttale 
seg.” Til sammenligning, sa han til sin søster, “synes dere å sette 

lorenzo Snow ble døpt og bekreftet i kirtland, Ohio i juni 1836, to 
måneder etter at kirtland tempel, som er avbildet her, ble innviet.
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større lit til guddommelig hjelp enn det som akademisk lærdom 
kan gi, når dere forkynner deres lære.” Han uttrykte et ønske om å 
forstå hvordan Ånden virker, og spurte om Den hellige ånd kunne 
overdras til noen “i vår tid”. Hvis man kunne motta Den hellige ånd, 
spurte han, “overdrar Gud den alltid gjennom en annen person som 
mellomledd?” 13 Med andre ord ønsket han å vite om prestedøms-
myndighet var nødvendig for å kunne motta Den hellige ånd.

Lorenzo satte pris på de vennskap og den utdannelse han hadde 
oppnådd ved Oberlin College, men han ble stadig mer utilfreds med 
religionsundervisningen der. Omsider forlot han universitetet og 
takket ja til sin søsters invitasjon om å studere hebraisk i Kirtland. 
Han sa at han bare deltok i hebraiskklassen som forberedelse til å 
studere ved et universitet i Øststatene.14 Likevel la Eliza merke til at 
i tillegg til å lære hebraisk, “tok han også til seg og ble gjennom-
syret av det evige evangeliums levende tro”.15 Snart fikk han svar 
på spørsmålene han hadde stilt ved Oberlin College, og i juni 1836 
ble han døpt av eldste John Boynton, et av de opprinnelige med-
lemmene av De tolv apostlers quorum i denne evangelieutdeling. 
Han ble også bekreftet som medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige.

Cirka to uker senere spurte en venn ham: “Bror Snow, har du 
mottatt Den hellige ånd etter at du ble døpt?” Han mintes: “Dette 
spørsmålet gjorde meg nærmest bestyrtet. Faktum var at jeg kan-
skje hadde mottatt alt jeg trengte, men jeg hadde ikke mottatt alt 
jeg hadde regnet med” – med andre ord at selv om han hadde blitt 
bekreftet, hadde han ikke mottatt en spesiell tilkjennegivelse av Den 
hellige ånd. “Jeg var utilfreds,” sa han, “ikke med det jeg hadde gjort, 
men med meg selv. Med denne følelsen trakk jeg meg en kveld 
tilbake til et sted hvor jeg hadde gjort det til vane å åpne mitt hjerte 
for Herren.” Han knelte ned for å be, og umiddelbart fikk han svar 
på sine bønner. “Dette er noe jeg aldri vil glemme så lenge jeg har 
en hukommelse,” erklærte han senere… Jeg mottok fullkommen 
kunnskap om at det finnes en Gud, at Jesus, som døde på Golgata, 
var hans Sønn, og at profeten Joseph hadde mottatt den myndighet 
som han hevdet å ha. Denne tilkjennegivelsen var så tilfredsstil-
lende og så strålende at det ikke kan uttrykkes med ord! Jeg gikk 
hjem. Jeg kunne nå vitne for hele verden at jeg visste, med sikker 



7

l O R e n z O  S n O w S  l I v  O g  v I R k e

kunnskap, at Guds Sønns evangelium hadde blitt gjengitt og at 
Joseph var en Guds profet med myndighet til å tale i hans navn.” 16

Etter å ha blitt styrket av denne opplevelsen, forberedte Lorenzo 
seg til å reise på misjon. Som hans søster Eliza sa, førte hans omven-
delse til en forandring i hans ambisjoner og “åpnet en ny verden for 
ham”. Hun fortalte: “Istedenfor verdslig militær berømmelse, ønsket 
han nå å stride sammen med himmelens hærstyrker.” 17

Utfordringer som heltidsmisjonær

Lorenzo Snow begynte sin misjonærtjeneste i delstaten Ohio 
våren 1837. I likhet med hans beslutning om å bli medlem av Kir-
ken, fordret hans beslutning om å tjene som heltidsmisjonær at han 
forandret sine synspunkter og planer. Han skrev i dagboken sin: “I 
løpet av 1837 ga jeg fullstendig slipp på alle mine favorittoppfat-
ninger.” 18 Han oppga planen om å ta en “tradisjonell utdannelse” 
ved et universitet i Øststatene.19 Han gikk også med på å reise uten 
pung eller skreppe – eller å reise uten penger og stole på at Kirkens 
medlemmer og andre ville gi ham mat og husrom av godhet. Dette 
var særdeles vanskelig for ham fordi han i sin ungdom alltid hadde 
ment at det var viktig å gjøre opp for seg, på den tiden ved hjelp av 
penger han hadde hjulpet sin far å tjene på familiens gård. Han sa: 
“Jeg hadde ikke hatt for vane å være avhengig av noen for å få mat 
eller husrom. Når jeg skulle reise langt, pleide min far å sørge for 
at jeg hadde med meg rikelig med penger til å dekke mine utgifter. 
At jeg nå skulle gå ut og be om noe å spise og et sted å hvile mitt 
hode, var en stor prøvelse for meg, fordi det var så fjernt fra min 
oppdragelse.” 20 Han “bestemte seg for å gjøre det”, men bare fordi 
han fikk “en bekreftelse på at Gud ønsket det”.21

Noen av eldste Snows onkler, tanter, søskenbarn og venner del-
tok på de første møtene han ledet som misjonær. Om den første 
gangen han forkynte sa han: “Jeg var ganske sjenert den gangen, 
og … det var svært vanskelig for meg å reise meg og forkynne for 
mine slektninger og naboer som var invitert. Jeg husker at jeg ba 
nesten hele dagen før den kvelden jeg skulle tale. Jeg gikk ut alene 
og ba Herren om å gi meg noe å si. Min tante fortalte meg etterpå at 
hun nesten skalv da hun så meg reise meg for å tale, men jeg åpnet 
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munnen, og jeg vet ikke hva jeg sa, men min tante sa at jeg holdt 
en fin tale i cirka 45 minutter.” 22 Med takknemlighet fortalte han: 
“Jeg trodde og følte en forsikring om at inspirasjonens Ånd ville 
inspirere meg og gi meg det jeg skulle si. Jeg hadde forberedt meg 
med bønn og faste – jeg hadde ydmyket meg for Herren og påkalt 
ham i mektig bønn og bedt ham gi meg Det hellige prestedømmes 
kraft og inspirasjon, og da jeg reiste meg foran forsamlingen, visste 
jeg ikke et ord jeg kunne si, men så snart jeg åpnet munnen for å 
tale, ble jeg sterkt påvirket av Den hellige ånd, som fylte mitt sinn 
med lys og ga meg ideer og passende språk å formidle dem med.” 23 
Før han forlot området hadde han døpt og bekreftet en onkel, en 
tante, flere søskenbarn og noen venner.24

Etter å ha delt evangeliet med familie og venner, fortsatte eldste 
Snow sitt misjonærarbeid i andre byer og tettsteder, og han virket i 
cirka et år. Han fortalte: “Da jeg var på misjon, reiste jeg i forskjellige 

eldste lorenzo Snow
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deler av delstaten Ohio og døpte mange som har forblitt trofaste 
mot sannheten.” 25

Lorenzo Snow hadde ikke vært hjemme fra sin første misjon så 
lenge før han følte et ønske om å forkynne evangeliet igjen. “Den 
ånd jeg hadde hatt som misjonær, påvirket meg så sterkt,” sa han, 
“at jeg lengtet etter å utføre mer arbeid.” 26 Denne gangen forkynte 
han det gjengitte evangelium i delstatene Missouri, Kentucky, Illinois 
og igjen i Ohio.

Enkelte var fiendtlig stilt mot eldste Snow og budskapet han for-
kynte. Han fortalte for eksempel om noe han opplevde i Kentucky, 
da en gruppe mennesker var forsamlet hjemme hos noen for å høre 
ham forkynne. Etter at han hadde forkynt, fikk han vite at noen av 
tilhørerne planla å overfalle ham så snart han dro der fra. Han for-
talte at “midt i trengselen” inne i huset var det en av mennene som 
“ved et uhell kom nær en av lommene i frakken min med hånden, 
noe som straks gjorde ham engstelig”. Etter å ha kjent noe hardt i 
eldste Snows lomme, varslet han straks sine venner om at misjonæ-
ren var bevæpnet med pistol. Eldste Snow skrev senere: “Det var 
tilstrekkelig – de vordende fredløse oppga sine onde hensikter.” 
Med en viss fornøyelse tilføyde eldste Snow: “Den antatte pistolen 
som forårsaket deres uro og min beskyttelse, var lommebibelen 
min, en dyrebar gave til meg fra vår kjære patriark, fader Joseph 
Smith [sen.]” 27

Andre ønsket eldste Snow velkommen og tok imot budskapet 
han forkynte. I én bosetting i Missouri underviste han fem personer 
som ble døpt midt på vinteren. Eldste Snow og andre måtte hugge 
hull i isen på en elv slik at han kunne utføre ordinansen. På tross 
av kulden “kom [noen av konvertittene] opp av vannet mens de 
klappet i hendene og priste Gud”.28

Eldste Snows to første misjoner varte fra våren 1837 til mai 1840. 
Utdrag fra brevene hans beskriver denne tiden i Herrens tjeneste: 
“Resten av vinteren [1838–39] gikk med til reising og forkynnelse, 
… med ymse resultater og behandling – iblant møtte de meg svært 
elskverdig og lyttet med intens interesse, og andre ganger ble jeg 
møtt med ukvemsord og de mest uforskammede fornærmelser. Jeg 
ble imidlertid aldri behandlet verre enn Jesus, som jeg hevder å 
følge.” 29 “Når jeg nå tenker tilbake på alt jeg opplevde, … blir jeg 
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overrasket og forundret.” 30 “Herren var med meg, og jeg ble rikelig 
velsignet i mitt krevende arbeid.” 31

Misjon i England

I begynnelsen av mai 1840 sluttet Lorenzo Snow seg til de hellige 
i Nauvoo, Illinois, men han ble ikke værende lenge. Han ble kalt 
til å krysse Atlanteren og utføre en misjon i England, og han forlot 
Nauvoo samme måned. Før han reiste tok han seg tid til å besøke 
familiene til noen av de ni apostlene som allerede virket i England.

Da han besøkte Brigham Youngs familie, så han at tømmerhytten 
deres manglet tetningsmasse i sprekkene mellom stokkene slik at 
de var “utsatt for vær og vind”. Søster Young var sliten fordi hun 
nettopp hadde vært på en fåfengt leting etter familiens melkeku. Til 
tross for sine vanskelige omstendigheter sa hun til eldste Snow: “Du 
ser min situasjon, men fortell ham [min mann] at han ikke skal uroe 
seg eller bekymre seg det minste for meg – jeg vil at han skal bli 
på sitt virkefelt til han blir avløst med ære.” Eldste Snow ble rørt av 
søster Youngs “lutfattige og jammerlige tilstand” og ønsket å hjelpe: 
“Jeg hadde lite penger – ikke engang nok til en tiendedel av reisen 
til mitt videre felt, jeg hadde ingen utsikter til å få tak i det reste-
rende, og dette var kvelden før jeg skulle dra. Jeg stakk hånden i 
lommen og dro frem en del av min magre beholdning, … men hun 
nektet å ta imot. Mens jeg insisterte på det sterkeste at hun skulle 
ta imot og hun fortsatte å nekte, falt pengene ned på gulvet – halvt 
med vilje og halvt utilsiktet – og smatt gjennom sprekkene mel-
lom de løse gulvplankene. Dette avgjorde diskusjonen, og jeg bød 
henne farvel og lot henne plukke dem opp når hun følte for det.” 32

Fra Illinois reiste eldste Snow til New York, hvor han gikk 
ombord på et skip som skulle krysse Atlanterhavet. I løpet av den 
42 dager lange sjøreisen hamret tre voldsomme stormer løs på ski-
pet. Omgitt av redde, gråtende medpassasjerer forholdt eldste Snow 
seg rolig, idet han stolte på at Gud ville beskytte ham. Da skipet 
la til kai i Liverpool, England, var eldste Snow “fylt av den dypeste 
takknemlighet til Ham som beskytter og hjelper dem han kaller og 
sender ut som frelsens sendebud til jordens nasjoner”.33
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Etter å ha virket som misjonær i England i cirka fire måneder, fikk 
eldste Snow mer ansvar. Han ble beskikket til president for London 
Conference, et kall som kan tilsvare distriktspresident i dag. Han 
fortsatte å forkynne evangeliet, og han førte også tilsyn med det 
arbeid prestedømsledere, for eksempel grenspresidenter, utførte i 
området. Mens han virket i denne lederstillingen, rapporterte han 
ofte til eldste Parley P. Pratt, som var medlem av De tolvs quorum 
og misjonspresident. Han skrev om mange som “søkte etter veien 
til frelse”, om et rom som var “overfylt” under et søndagsmøte, og 
om “gleden ved å døpe [konvertitter] inn i vår Herre og Frelser Jesu 
Kristi hjord”. Han var entusiastisk og optimistisk med hensyn til 
arbeidet og sa: “Selv om vi er omgitt av egenrådig ugudelighet av 
enhver beskrivelse, begynner Sion å bryte frem, og jeg er sikker på 
at den om ikke lenge vil bli et skinnende lys i denne byen.” 34

London Conference opplevde betydelig vekst mens eldste Snow 
var president. Samtidig som eldste Snow gledet seg over sin frem-
gang, var også lederansvaret tungt å bære for ham. I et brev til 
eldste Heber C. Kimball i De tolvs quorum erkjente han at disse 
utfordringene hadde fått ham til å “velge en lederstil jeg aldri tid-
ligere hadde brukt”.35 Han fortalte eldste Kimball: “Du og eldste 
[Wilford] Woodruff sa det ville bli en lærerik erfaring, og det har 
det allerede vært… Så lenge jeg har vært her, har det stadig dukket 
opp noe nytt blant de hellige. Ikke før er én ting over, så dukker det 
opp en ny.” Han pekte på en sannhet som han raskt hadde lært i sitt 
nye ansvar: “Jeg kunne ikke møte vanskelighetene, [med mindre] 
Gud hjalp meg i betydelig grad.” 36 Han ga uttrykk for en lignende 
følelse i et brev til eldste George A. Smith i De tolvs quorum: “Det 
lille jeg har gjort, var ikke min fortjeneste, men Guds. Én ting jeg 
har lært i mitt forsøk på å foredle mitt embede som lærer i Israel, 
er at jeg hverken vet eller kan gjøre noe på egen hånd. Jeg ser også 
tydelig at ingen hellig kan ha fremgang med mindre han er lydig 
mot instruksjoner og råd fra dem som er satt til å presidere i Kirken. 
Jeg er sikker på at så lenge jeg holder hans lover, vil Gud oppholde 
og støtte meg i mitt embede… Så lenge jeg vandrer i ydmykhet 
for ham, vil han gi meg styrke til å lede med rettferdighet og med 
åpenbaringens ånd.” 37
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I tillegg til å forkynne evangeliet og være president for London 
Conference, skrev eldste Snow en brosjyre for å hjelpe misjonærene 
å forklare det gjengitte evangelium. Denne brosjyren, som het Den 
eneste vei til frelse, ble senere oversatt til en rekke språk og brukt 
gjennom hele siste halvdel av 1800-tallet.

Eldste Snow virket i England frem til januar 1843. Før han reiste 
hjem, utførte han et oppdrag han hadde fått av president Brigham 
Young. I margen på en side i dagboken sin skrev han det eneste 
han noensinne nevnte om dette oppdraget: “Leverte to eksemplarer 
av Mormons bok til dronning Victoria og prins Albert etter anmod-
ning av president B. Young.” 38

Da eldste Snow reiste fra England, ledet han en gruppe britiske 
siste-dagers-hellige som emigrerte til Nauvoo. Han skrev i dagboken 
sin: “Jeg ledet et kompani på 250, hvorav mange var mine nære ven-
ner som hadde kommet inn i pakten under min administrasjon. Den 
situasjon jeg nå var i, hvor jeg krysset havet omgitt av venner, var 
svært misunnelsesverdig sammenlignet med da jeg var helt alene 
to og et halvt år tidligere.” 39 Eldste Snows opplevelser på skipet 
Swanton viste hans lederskapsevner og hans tro på Gud. Følgende 
beretning er hentet fra dagboken hans:

“Jeg sammenkalte [de hellige], og etter alles samtykke inndelte 
jeg dem i divisjoner og underdivisjoner, utnevnte ledere for hver 
av dem og fastsatte forskrifter for hvordan kompaniet skulle ledes. 
Jeg fant ut at det var flere høyprester og rundt 30 eldster blant oss, 
og jeg kjente til den naturlige tilbøyeligheten mange eldster har til å 
gjøre noe de kan utmerke seg litt med, og hvis det ikke kan gjøres 
på den ene måten, må det gjøres på den andre. Derfor konkluderte 
jeg med at det var tryggere å holde styr på dem ved at jeg selv 
handlet, og utnevnte så mange jeg kunne til et eller annet embede 
slik at de alle fikk ansvar. Hele kompaniet møttes hver kveld hele 
uken [til] bønn. Vi hadde taler to ganger i uken og møter på søn-
dagene med nadverd.

Kapteinen, som jeg ønsket å ha et vennskapelig forhold til, virket 
svært fraværende og reservert… Jeg kunne lett se at han bar på for-
dommer mot oss. – Vi hadde vært ute på havet i cirka to uker uten 
noen hendelser av betydning, annet enn det som vanligvis skjer til 
sjøs, da det følgende fant sted.
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Kapteinens intendant, en ung tysker, ble utsatt for en livstruende 
ulykke. Dette var en svært moralsk, uklanderlig og stødig ung mann 
som hadde vært sammen med kapteinen på en rekke sjøferder, 
og var godt likt av både kapteinen, offiserene og mannskapet. De 
hellige hadde også blitt svært glad i ham. Derfor skapte det stor 
sorg på hele skipet da det så ut som om han kunne komme til å dø.

Han blødde fra munnen og fikk voldsomme kramper og anfall. 
Etter å ha forsøkt forskjellige behandlinger uten hell, var det ikke 
lenger noe håp om at han skulle overleve. Kapteinen ba sjøfolkene 
om å gå inn på lugaren hans en om gangen for å ta farvel med 
ham før de la seg for kvelden, og dette ble gjort uten den minste 
forventning om å få se ham i live neste morgen. Mange hadde tårer 
i øynene da de kom ut fra lugaren.

Søster Martin [en av de siste-dagers-hellige på skipet], som satt 
alene ved sengen hans, uttrykte sitt ønske til ham om å få tilkalle 
meg slik at jeg kunne salve ham så han kanskje likevel kunne 

mange av de tidlige hellige emigrerte fra europa 
for å slutte seg til de hellige i USa.
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gjenvinne sin helse. Dette takket han ja til med et smil. Jeg sov i 
køyen min da beskjeden kom, det var omtrent ved midnatt. Jeg sto 
straks opp og gikk til lugaren, og på veien møtte vi overstyrmannen, 
som nettopp hadde vært inne hos ham. Da han hadde passert meg, 
møtte han bror Staines og sa til ham at herr Snow skulle legge sine 
hender på intendantens hode. ‘Men,’ sa han (med sorg i stemmen), 
‘det kan ikke nytte. Det er over for den stakkars mannen nå.’ ‘Å,’ 
sa eldste Staines, ‘Herren kan helbrede ham ved håndspåleggelse.’ 
‘… Tror du det?’ svarte sjømannen troskyldig.

Jeg gikk videre og møtte kapteinen ved lugardøren, og han så ut 
til å ha grått. ‘Jeg er glad du kom, herr Snow,’ sa han, ‘men det kan 
ikke nytte, for det er nok snart over for intendanten.’ Jeg gikk inn 
på rommet hans og satte meg ved sengen. Han var kortpustet og 
virket å være døden nær. Han kunne ikke snakke høyt, men han ga 
tegn til at jeg skulle salve ham. Det viste seg at han hadde hustru 
og to barn i Hamburg, Tyskland som var avhengige av ham for sitt 
livsopphold. Han virket svært urolig for dem.

Jeg la mine hender på hans hode, og ikke før var jeg ferdig med 
velsignelsen før han satte seg opp, slo hendene sammen og ropte 
pris til Herren for at han var blitt helbredet. Ikke lenge etter sto han 
opp av sengen og gikk ut av lugaren og opp på dekk.

Neste morgen ble alle bestyrtet over å se intendanten i live og 
forundret over å se ham utføre sine oppgaver som vanlig. Alle sjø-
folkene svor på at dette var et mirakel. De hellige visste at det var 
det, og gledet seg og priste Herren. Kapteinen trodde det fullt og 
fast og var svært takknemlig, og han ble svært knyttet til oss fra 
da av. Han ga oss alle de goder som det sto i hans makt å gi, og 
han var alltid opptatt av vårt ve og vel, deltok på alle våre møter 
og kjøpte og leste våre bøker. De andre sjøfolkene gjorde også det 
samme, og da jeg forlot dem i New Orleans [Louisiana], lovet de at 
de ville la seg døpe. Jeg fikk brev fra overstyrmannen cirka et år 
senere, som informerte meg om at de hadde … holdt sitt løfte. Kap-
teinen sa også at han ønsket å motta evangeliet en gang i fremtiden 
og bo sammen med de hellige. Intendanten ble døpt da vi kom til 
New Orleans, og da vi skilte lag, ga han meg en Bibel som gave, 
som jeg ennå har.” 40
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Eldste Snow skrev: “Flere av sjøfolkene gråt da vi tok farvel med 
Swanton. Vi var alle svært alvorspreget.” 41 I New Orleans gikk eld-
ste Snow og hans medhellige ombord i en ferge som bragte dem 
oppover Mississippi-elven. De kom frem til Nauvoo 12. april 1843.

Fortsatt hengivenhet for Herrens verk

Etter å ha virket som heltidsmisjonær i nesten syv år, fikk Lorenzo 
Snow andre muligheter til å yte tjeneste. Vinteren 1843–44 ble han 
tilbudt jobb som lærer ved en lokal skole. Han takket ja til tilbudet, 
selv om mange av elevene “likte å gjøre livet surt for lærerne og 
ødelegge skoler”. Han fant ut at måten å vinne elevenes respekt 
på, var å vise respekt for dem. Hans søster Eliza fortalte: “Han hen-
vendte seg til disse guttene som om de var de mest respektable 
gentlemen… Han gjorde seg særlig flid med å vise sin oppriktige 
interesse for dem” og at han ønsket å “hjelpe dem videre i deres 

På skipet Swanton ble en alvorlig skadet mann helbredet 
umiddelbart etter at eldste lorenzo Snow salvet ham.
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studier… På denne måten, ved vennlighet og overtalelse, slappet 
de mer av – han vant deres tillit, og med tålmodighet og stadige 
anstrengelser ble de hensynsløse pøblene forvandlet til ærbødige 
elever. Lenge før semesteret var over, viste de forbausende frem-
gang og hadde blitt kunnskapstørste av vane.” 42

I 1844 fikk han et nytt oppdrag i Kirken. Han ble utnevnt til 
å reise til Ohio og lede en kampanje for å få valgt Joseph Smith 
som USAs president. Profeten var skuffet over den behandling de 
siste-dagers-hellige hadde fått av USAs myndigheter, og han hadde 
skrevet til de daværende presidentkandidatene og spurt om deres 
holdning til Kirken. Ettersom svarene deres var lite tilfredsstillende, 
hadde han bestemt seg for å stille som presidentkandidat selv.

De tolvs quorum utnevnte Lorenzo Snow og andre til å “danne 
en politisk organisasjon i delstaten Ohio for å fremme Josephs kan-
didatur”.43 Ved å gjøre dette rettet de søkelyset mot hvordan de 
helliges grunnlovsfestede rettigheter hadde blitt krenket. Lorenzo 
sa at dette var “en svært interessant tid”.44 Enkelte var sterkt imot 
profetens kandidatur, mens andre følte at Joseph Smith kunne lede 
nasjonen til fremgang og velstand.

“Midt i denne kampen,” fortalte Lorenzo Snow, “ble min frem-
gang brått avsluttet av en godt bekreftet rapport om massakren på 
profeten og hans bror Hyrum.” 45 Han reiste hjem til Nauvoo “med 
sorg i hjertet”.46

Selv i denne tragiske tiden arbeidet de hellige flittig for å bygge 
opp Guds rike. Lorenzo sa senere: “Ved hjelp av Den allmektiges 
veiledning gikk riket fremover.” 47 De fortsatte å forkynne evangeliet 
og styrke hverandre, og de samarbeidet om å fullføre templet.

Da Lorenzo Snow flyttet til Nauvoo sammen med de hellige, 
hadde han besluttet å aldri gifte seg og isteden vie sitt liv til å 
forkynne evangeliet. Hans søster Eliza fortalte senere: “Å vie sin 
tid, sine talenter og alt han hadde til sin tjenestegjerning, var hans 
altoppslukende ønske.” Han følte at familieliv på et eller annet vis 
ville “redusere hans egnethet” i Herrens verk.48

Lorenzos syn på ekteskap og familie begynte å forandre seg i 
1843, da han snakket med profeten Joseph Smith på tomannshånd 
ved bredden av Mississippi. Profeten vitnet om den åpenbaring 
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han hadde mottatt om flergifte. Han fortalte Lorenzo: “Herren vil 
åpne veien for deg så du kan motta og adlyde loven om celestialt 
ekteskap.” 49 Med denne rettledningen begynte Lorenzo å forstå at 
ekteskap var en befaling fra Herren og en nødvendig del av vår 
himmelske Faders plan for lykke.

I 1845 inngikk Lorenzo Snow flergifte, slik det da ble praktisert 
i Kirken, ved å gifte seg med Charlotte Squires og Mary Adaline 
Goddard. Han ble senere beseglet til flere kvinner. Hans hengi-
venhet til sine hustruer og barn ble en del av hans hengivenhet til 
Herrens verk.

De hellige fortsatte å bygge opp Guds rike i Nauvoo, men forføl-
gelsen fortsatte også. I februar 1846, da vinteren var på sitt kaldeste, 
tvang mobber dem til å forlate sine hjem og sitt tempel. De tok fatt 
på en lang vandring vestover til et nytt hjem.

Han hjalp de hellige å samles i Saltsjødalen

Selv om Lorenzo Snow og familien hans forlot Nauvoo sammen 
med resten av de hellige, kom de ikke frem til Saltsjødalen før 
over et år etter det første pionerkompaniet. I likhet med de fleste 
av de tidlige siste-dagers-hellige pionerer, bodde de i midlertidige 
bosettinger underveis. Lorenzo og familien hans bodde en kort 
periode i en bosetting i Iowa kalt Garden Grove, hvor de bygget 
tømmerhytter til de hellige som kom etter dem. Derfra flyttet de til 
en bosetting kalt Mount Pisgah, også i Iowa.

I Mount Pisgah arbeidet Lorenzo sammen med sin familie og de 
andre hellige, igjen for å ivareta sine egne behov og deres behov 
som skulle følge etter dem på veien til Saltsjødalen. De bygget tøm-
merhus og sådde og dyrket til og med avlinger, selv om de visste at 
andre mest sannsynlig ville høste dem. Mens de var i Mount Pisgah 
ble Lorenzo kalt til å presidere over bosettingen. Mens sorg, sykdom 
og død gjorde livet vanskelig for folket, også hans egen familie, 
arbeidet han flittig for å hjelpe folket å finne håp, styrke hverandre 
og fortsette i lydighet mot Herrens bud.50

Våren 1848 ba president Brigham Young Lorenzo Snow for-
late Mount Pisgah og reise til Saltsjødalen. Lorenzo fikk igjen en 
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lederstilling, denne gangen som kaptein for pionerkompanier. Kom-
paniene ankom Saltsjødalen i september 1848.

Tjeneste som medlem av De tolv apostlers quorum

12. februar 1849 fikk Lorenzo Snow beskjed om å komme til et 
møte i De tolv apostlers quorum. Han la umiddelbart fra seg det 
han holdt på med og gikk til møtet, som allerede hadde begynt. 
På veien undret han seg over hvorfor han hadde blitt innkalt til 

lorenzo Snow var kaptein over pionerkompanier 
som kom til Saltsjødalen i 1848.
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De tolvs quorum. Han var forvirret – hadde han blitt beskyldt for 
å ha gjort noe galt? Han visste imidlertid at han hadde vært trofast 
i alle sine plikter og avfeide denne bekymringen. Han kunne ikke 
forestille seg hva som var i vente for ham. Da han kom, ble han 
overrasket over å få vite at han var blitt kalt som medlem av quoru-
met. På det samme møtet ble han og tre andre – eldste Charles C. 
Rich, eldste Franklin D. Richards og eldste Erastus Snow, en fjern 
slektning – ordinert til apostler.51

Lorenzo Snows ordinasjon til apostelembedet preget resten av 
hans liv. Hans kall som et av de “spesielle vitner om Kristi navn” 
(L&p 107:23), påvirket alt han gjorde. Han uttrykte senere sine følel-
ser angående en apostels ansvarsoppgaver:

“Først og fremst må en apostel være i besittelse av guddommelig 
kunnskap, ved åpenbaring fra Gud, om at Jesus lever – at han er 
den levende Guds Sønn.

For det annet må han være guddommelig bemyndiget til å love 
Den hellige ånd, et guddommelig prinsipp som åpenbarer det som 
er av Gud, gjør hans vilje og hensikter kjent, leder til all sannhet og 
viser ting som skal komme, slik Frelseren erklærte.

For det tredje er han bemyndiget ved Guds kraft til å forrette 
evangeliets hellige ordinanser, som bekreftes for hver enkelt ved et 
guddommelig vitnesbyrd. Tusener av mennesker som nå bor i disse 
fjelldalene, som mottok disse ordinansene ved min forrettelse, er 
levende vitner om at denne uttalelsen er sann.” 52

I tillegg til sitt individuelle ansvar som følge av sitt kall, hadde 
eldste Snow en overbevisning om hva det ville si å være medlem 
av De tolvs quorum: “Vi, De tolv, er ansvarlige for å legge bort alt 
som kan trekke vår oppmerksomhet bort fra pliktens vei, så vi kan 
være ett slik Det første presidentskap er ett, og være forenet ved 
kjærlighetens prinsipp, det samme prinsipp som forener Guds Sønn 
med Faderen.” 53

Med denne forståelsen av sitt eget kall og oppgaven til De tolvs 
quorum, viet eldste Lorenzo Snow sitt liv til å bygge opp Guds rike 
på jorden. Han ivaretok sitt kall til å tjene på mange måter og på 
mange steder.
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den italienske misjon

På generalkonferansen i oktober 1849 ble eldste Snow kalt til å 
opprette en misjon i Italia. Selv om han var ukjent med landet og 
dets kulturer og språk, nølte han ikke med å ta imot kallet. Mindre 
enn to uker etter konferansen var han klar til å reise, etter å ha gjort 
sitt beste for å ordne med hjelp til sine hustruer og barn mens han 
var borte.

Mens han og andre misjonærer reiste til Øststatene hvor de skulle 
gå ombord i et skip for å krysse Atlanterhavet, gikk hans tanker 
både til familien og menneskene han snart skulle arbeide blant. I 
et brev til sin søster Eliza skrev han: “Følelsene gikk i alle retninger. 
… Vi kom stadig lenger bort fra den mektige magnet – HJEMMET! 
men vi visste at det arbeid vi var engasjert i, ville bringe lys til dem 
som befant seg i mørke og i dødsskyggens dal, og vårt bryst glødet 
av kjærlighet og våre tårer ble tørret bort.” 54

Eldste Snow og hans ledsagere kom til Genova i Italia i juli 1850. 
De skjønte at Herrens verk ville gå sakte frem. Eldste Snow skrev: 
“Jeg er alene og en fremmed i denne enorme byen, 13 000 km 
fra min elskede familie, omgitt av et folk med for meg ukjente 
manerer og særegenheter. Jeg har kommet for å opplyse deres sinn 
og undervise dem i rettferdighetens prinsipper, men jeg ser ingen 
mulighet til å oppnå dette. Jeg ser bare mørke i så henseende.” 
Bekymret over “dårskapen, … ugudeligheten, det store mørket og 
overtroen” blant det folk han var kalt til å tjene, skrev han: “Jeg ber 
min himmelske Fader om å se på dette folk med barmhjertighet. 
Herre, la dem bli gjenstand for din medlidenhet så de ikke alle for-
tapes. Tilgi deres synder, og la meg bli kjent blant dem, så de kan 
kjenne deg og vite at du har sendt meg for å opprette ditt rike… 
Har du ingen utvalgte blant dette folk som jeg har blitt sendt til? Led 
meg til slike, og ditt navn vil bli æret ved Jesus, din Sønn.” 55

Eldste Snow fant disse “utvalgte” blant en folkegruppe kalt 
valdenserne. Valdenserne bodde i en fjelldal i Piedmonte-regionen, 
like syd for den italiensk-sveitsiske grense og øst for den italiensk-
franske grense. Deres forfedre hadde blitt forfulgt og drevet fra sted 
til sted fordi de trodde på oldtidens apostlers myndighet og ønsket 
å følge apostlenes læresetninger fremfor å slutte seg til den tidens 
religioner.
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I et brev til president Brigham Young skrev eldste Snow at 
valdenserne hadde lidd gjennom århundrer med “mørke og gru-
somhet”, og “hadde stått nesten like urokkelige som en klippe som 
bølgene slår inn over i et stormfullt hav”. Men like før de siste-
dagers-hellige misjonærene kom til Italia, begynte valdenserne å 
glede seg over “en periode med ro og fred”, og de syntes å ha mer 
religionsfrihet enn andre i Italia. “Slik,” sa han, “ble veien åpnet bare 
kort tid før misjonen ble opprettet, og ingen annen del av Italia har 
like fordelaktige lover.”

For å lære mer om dette folket gikk eldste Snow til et bibliotek 
for å finne en bok om dem. Han fortalte: “Bibliotekaren jeg hen-
vendte meg til, informerte meg om at han hadde en bok som passet 
min beskrivelse, men at den nettopp var blitt utlånt. Han hadde så 
vidt fullført setningen da en kvinne kom inn med boken. ‘Å,’ sa han, 
‘dette er jo enestående. Denne mannen har nettopp spurt etter den 
boken.’ Jeg ble snart overbevist om at dette folket var verdig til å 
motta den første forkynnelse av evangeliet i Italia.” 56

Eldste Snow og hans ledsagere var ivrige etter å forkynne evan-
geliet i Piedmonte-regionen, men de følte at de skulle gå varsomt 
frem, utvikle vennskap og vise folket at de var til å stole på. Da de 
følte at de hadde utviklet et godt forhold til folket, gikk de opp på 
et fjell i nærheten, sang “lovsanger til himmelens Gud” og holdt en 
bønn for å innvie Italia for misjonærarbeid. De ga også uttrykk for 
sin personlige hengivenhet for arbeidet, og eldste Snow ga sine 
ledsagere prestedømsvelsignelser for å hjelpe dem i deres ansvars-
oppgaver. Eldste Snow følte seg inspirert av deres opplevelse på 
fjellet, og kalte stedet Mount Brigham.57

Selv etter denne opplevelsen gikk det nesten to måneder før 
noen uttrykte et ønske om å slutte seg til Kirken. 27. oktober 1850 
kunne endelig misjonærene glede seg over den første dåp og 
bekreftelse i Italia.58 Eldste Snow fortalte senere: “Arbeidet her går 
langsomt og er trettende… Ikke desto mindre har Kirken blitt opp-
rettet. Treet har blitt plantet, og det sprer sine røtter.” 59

En natt hadde eldste Snow en drøm som hjalp ham å forstå hva 
hans misjon i Italia gikk ut på. I drømmen fisket han sammen med 
sine venner. “Vi frydet oss over å se stor og vakker fisk i vannskor-
pen, på alle kanter og så langt øyet rakk,” sa han. “Vi så mange som 
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kastet sine garn og snører, men det virket som om de alle sto stille, 
mens vi stadig var i bevegelse. Idet jeg passerte en av dem, oppda-
get jeg at jeg hadde fått en fisk på kroken, og jeg tenkte kanskje at 
denne mannen ville mislike at jeg hadde fanget den nærmest ut av 
hendene på ham. Ikke desto mindre fortsatte vi videre og kom til 
land. Så dro jeg inn snøret mitt og ble både overrasket og skamfull 
over hvor liten belønningen min var. Jeg fant det svært underlig at 
jeg hadde fått en så liten fangst midt i den enorme mengden av stor 
og flott fisk. Men all min skuffelse ble borte da jeg oppdaget at den 
hadde helt spesielle egenskaper.” 60

Eldste Snows drøm var profetisk. Han fikk ikke se et stort antall 
konvertitter i Italia, og som en annen misjonær senere sa, var ikke 
de som tok imot evangeliet, “de rike og fornemme”.61 Eldste Snow 
og hans ledsagere var imidlertid redskaper i Herrens hender til å 
bringe gode, trofaste mennesker inn i Guds rike – mennesker som 
uttrykte takknemlighet for at de hadde “begynt å gå på veien til et 
nytt og uendelig liv”.62 Som følge av eldste Snows lederskap ble 
også Mormons bok oversatt til italiensk.

Nesten halvannet århundre senere talte en annen apostel, eldste 
James E. Faust, om de menn og kvinner som sluttet seg til Kirken 
på grunn av eldste Snow og hans ledsageres arbeid: “Noen av dem 
var med i de første håndkjerrekompaniene som kom til Saltsjø-
dalen… Mange av deres etterkommere skjøttet vingårdene i den 
nylig gjenopprettede kirken, og i dag yter de enestående bidrag til 
den verdensomspennende kirken, idet de tror som sine forfedre, at 
apostler har nøkler som aldri ruster.” 63

kirken bygges opp

Eldste Snow reiste senere på andre misjoner, og foredlet sitt kall 
som medlem av De tolvs quorum, om å arbeide “under ledelse av 
Kirkens [første] presidentskap … for å bygge opp kirken og ordne 
alle dens anliggender i alle nasjoner” (L&p 107:33).

I 1853 kalte president Brigham Young Lorenzo Snow til å lede 
en gruppe familier til en bosetting i fylket Box Elder i Nord-Utah. 
Den eksisterende bosettingen var liten, uorganisert og vaklende. 
Eldste Snow satte straks i gang med å organisere folket i henhold 
til prinsippene i innvielsesloven slik den ble forkynt av profeten 
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Joseph Smith. Folket opprettet en blomstrende by som eldste Snow 
kalte Brigham City til ære for president Young. Ved å  samarbeide og 
støtte hverandre bygget innbyggerne opp et skoleverk,  fabrikker, 
et vanningssystem, en handelsorganisasjon og til og med en 
teater forening. Selv om de ikke etterlevde innvielsesloven fullt ut, 
anvendte de dens prinsipper og viste hva et samfunn kan oppnå 
ved samvirke og hardt arbeid. “Det var ingen dagdrivere i  Brigham 
City,” skrev president Snows datter Leslie. “De hadde en periode 
med aktivitet og fremgang som trolig savnet sidestykke i noen 
annen bosetting i delstaten.” 64

Eldste Snow og familien hans bodde i Brigham City i mange 
år. Han presiderte over de hellige der, men reiste fra tid til annen 
ut på korte misjoner andre steder. I 1864 var han bortreist i cirka 
tre måneder fordi han var på en kort misjon til Hawaii. Han reiste 
sammen med eldste Ezra T. Benson, som også var medlem av De 
tolvs quorum, og eldstene Joseph F. Smith, Alma Smith og Wil-
liam W. Cluff.65 Fra 1872–73 ledsaget eldste Snow og andre presi-
dent George A. Smith, førsterådgiver i Det første presidentskap, på 
en ni måneder lang rundreise gjennom deler av Europa og Midtøs-
ten, hvor de blant annet besøkte Det hellige land. De reiste etter 
anmodning fra president Brigham Young, som håpet at deres gode 
innflytelse ville bidra til å forberede andre nasjoner til å motta det 
gjengitte evangelium.66 I 1885 ble eldste Snow kalt til å besøke flere 
grupper amerikanske indianere i det nordvestlige USA og delsta-
ten Wyoming. Fra august til oktober opprettet han misjoner der 
og organiserte kirkeledere som kunne hjelpe dem som hadde blitt 
døpt og bekreftet.

tempelarbeid

President Heber J. Grant, Kirkens syvende president, sa at presi-
dent Lorenzo Snow “i mange år viet sitt liv til å arbeide i templet”.67 
Denne kjærligheten til tempelarbeid begynte ikke lenge etter at pre-
sident Snow ble omvendt til evangeliet, og ble stadig dypere under 
hans virke som apostel. Han deltok på møter i Kirtland tempel kort 
tid etter at han ble døpt og bekreftet. Senere tok han entusiastisk 
imot et kall som gikk ut på å samle inn bidrag til oppføring av 
templet i Nauvoo. Etter at Nauvoo tempel var bygget, var han tem-
pelarbeider der, og hjalp siste-dagers-hellige å motta begavelsen og 
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beseglingsordinanser før deres utvandring mot vest. Hans ansvars-
oppgaver i templet forsatte og tiltok da han ble kalt som apostel. 
Han talte under innvielsen av Logan Utah tempel. Etter at president 
Wilford Woodruff hadde innviet Manti Utah tempel, leste president 
Snow innvielsesbønnen i sesjoner de påfølgende dagene. Da slutt-
stenen ble lagt på det høyeste spiret på Salt Lake tempel, ledet han 
en stor forsamling i Hosianna-ropet. Etter at Salt Lake tempel ble 
innviet, virket han som den første tempelpresident der.

På president Snows 80-årsdag skrev en lokal avis følgende hyl-
lest: “På sine eldre dager er han fremdeles travelt opptatt og flittig 
i den sak som han viet sine yngre dager til. Han fortsetter innenfor 
templets hellige vegger med det strålende arbeid som han og hans 
medarbeidere har viet seg til – et arbeid som er så ytterst viktig for 
denne verden som er så full av synd og død.” 68

Hjelp til den enkelte

Samtidig som president Snow reiste fra sted til sted og underviste 
store grupper, tok han seg tid til å hjelpe enkeltpersoner og familier. 
I mars 1891, da han var president for De tolvs quorum, talte han for 
eksempel på en konferanse i Brigham City. Midt under talen ble en 
lapp lagt på talerstolen. Et øyenvitne sa at han “avbrøt talen, leste 
lappen og forklarte for de hellige at det var en anmodning om å 
besøke noen som var i dyp sorg”. Han sa at de måtte ha ham unn-
skyldt, og forlot talerstolen.

Lappen var fra en innbygger i Brigham City som het Jacob Jen-
sen. Det sto at Jakobs datter Ella hadde avgått ved døden den dagen 
etter en ukes kamp mot skarlagensfeber. Bror Jensen hadde bare 
skrevet lappen for å informere president Snow om dødsfallet og for 
å be ham ordne med begravelsen. President Snow ønsket imidler-
tid å besøke familien med en gang, selv om dette betydde at han 
måtte avbryte talen og forlate møtet som han presiderte over. Før 
president Snow forlot møtet, ba han Rudger Clawson, som da var 
president for Box Elder stav, om å bli med ham.

Jacob Jensen fortalte hva som hendte da president Snow og pre-
sident Clawson kom hjem til ham:

“Etter å ha stått ved Ellas seng et minutt eller to, spurte president 
Snow om vi hadde noe innviet olje i huset. Jeg ble svært overrasket, 
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men sa ja og gikk og hentet den til ham. Han ga flasken med olje til 
bror Clawson og ba ham salve Ella. [President Snow] uttalte deretter 
bekreftelsen av salvingen.

Under ordinansen gjorde enkelte ord han brukte, spesielt inntrykk 
på meg, og jeg husker dem fortsatt godt. Han sa: ‘Kjære Ella, jeg 
befaler deg i vår Herre Jesu Kristi navn å komme tilbake og leve. Din 
misjon er ikke ferdig. Du skal leve, og har en stor oppgave å utføre.’

Han sa at hun skulle få leve og oppfostre mange barn, og være 
til trøst og oppmuntring for sine foreldre og venner. Jeg husker godt 
disse ordene …

… Da president Snow var ferdig med velsignelsen, henvendte 
han seg til min hustru og meg og sa: ‘Nå trenger dere ikke sørge 
mer. Det vil ordne seg. Bror Clawson og jeg har det travelt og må 
gå, vi kan ikke bli, men bare vær tålmodige og vent, og sørg ikke, 
for alt vil ordne seg’ …

Ellas tilstand var uforandret i over en time etter at president Snow 
salvet henne, eller over tre timer etter at hun døde. Vi satt ved 
sengen og fulgte med, hennes mor og jeg, da hun plutselig åpnet 
øynene. Hun så seg rundt i rommet, så at vi satt der, men kikket 

Støvler, sko, seletøy og hatter ble laget i denne bygningen i Brigham City, Utah.
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likevel etter en annen, og det første hun sa var: ‘Hvor er han? Hvor 
er han?’ Vi spurte: ‘Hvem? Hvor er hvem?’ ‘Bror Snow, så klart,’ 
svarte hun. ‘Han kalte meg tilbake.’” 69

Da Ella hadde vært i åndeverdenen, hadde hun følt en slik fred 
og lykke at hun ikke ønsket å komme tilbake. Men hun adlød pre-
sident Snows røst. Fra den dagen trøstet hun familiemedlemmer og 
venner og hjalp dem å forstå at de ikke behøvde å sørge over sine 
kjære som var døde.70 Senere giftet hun seg, fikk åtte barn og virket 
trofast i sine kall i Kirken.71

Han ledet Kirken som Herrens profet, seer og åpenbarer

2. september 1898 døde president Wilford Woodruff etter å ha 
virket som Kirkens president i over ni år. President Lorenzo Snow, 
som da var president for De tolv apostlers quorum, var i Brigham 
City da han hørte nyheten. Han tok et tog til Salt Lake City så snart 
han kunne, for han visste at ansvaret for Kirkens ledelse nå hvilte 
på De tolvs quorum.

President Snow følte seg utilstrekkelig, men rede til å følge Her-
rens vilje, og gikk til Salt Lake tempel og ba. Som svar på sin bønn, 
fikk han se Herren selv. President Snow vitnet senere om at han 
“virkelig så Frelseren … i templet, og snakket med ham ansikt til 
ansikt”. Herren ba ham om umiddelbart å gå i gang med omorgani-
seringen av Det første presidentskap, og ikke vente slik det hadde 
blitt gjort etter at Kirkens tidligere presidenter hadde gått bort.72 
President Snow ble oppholdt av De tolvs quorum som Kirkens pre-
sident 13. september 1898, og fra da av begynte han sitt virke som 
president. Han ble oppholdt av Kirkens medlemmer 9. oktober og 
beskikket som Kirkens femte president 10. oktober.

Gjennom president Snows eksempel og de åpenbaringer han 
mottok, ble de siste-dagers-hellige kjent med ham som sin profet. 
Personer av andre trossamfunn lærte også å respektere ham som 
en sann Guds mann.

vekselvirkning med de siste-dagers-hellige

President Snow presiderte ofte over stavskonferanser mens han 
var Kirkens president. Når han snakket med de hellige, uttrykte han 
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sin kjærlighet og respekt for dem. Hans ord og handlinger viste at 
samtidig som han forsto hvor hellig hans kall var, satte han seg ikke 
over dem han tjente.

På én stavskonferanse deltok president Snow på et spesielt møte 
for barna i staven. Barna ble bedt om å stille seg pent på rekke, slik 
at de kunne komme frem til profeten én av gangen og håndhilse 
på ham. Før de gjorde det, reiste han seg og sa: “Når jeg håndhilser 
på dere, vil jeg at dere skal se meg i ansiktet, slik at dere alltid vil 
huske meg. Jeg er ikke noe bedre enn mange andre, men Herren 
har gitt meg et stort ansvar. Helt siden Herren viste seg for meg så 
fullkomment som han gjorde, har jeg forsøkt å utføre enhver plikt 
som er pålagt meg. Det er på grunn av min høye stilling at jeg vil 
dere skal huske meg, huske at dere har håndhilst på Jesu Kristi Kir-
kes president. Jeg håper dere ikke glemmer å be for meg og mine 
rådgivere, president Cannon og president Smith, og for apostlene.” 73

det første presidentskap og de tolv apostlers quorum i 1898. Øverste 
rad, fra venstre mot høyre: anthon H. lund, John w. taylor, John 
Henry Smith, Heber J. grant, Brigham Young jr., george teasdale, 
Rudger Clawson, marriner w. merrill. midterste rad: Francis m. 

lyman, george Q. Cannon, lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Franklin d. 
Richards. nederste rad: matthias F. Cowley, abraham O. woodruff.
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President Snows sønn LeRoi fortalte følgende fra en stavskon-
feranse i Richfield, Utah: “President Lorenzo Snow og Francis M. 
Lyman [i De tolvs quorum] var tilstede på en stavskonferanse i 
Richfield. Etter åpningssalmen spurte stavspresidenten bror Lyman 
hvem han skulle kalle til å holde åpningsbønnen. Bror Lyman sa: 
‘Spør president Snow,’ med andre ord at han skulle spørre president 
Snow hvem som skulle holde bønnen. Isteden ba imidlertid stavs-
presidenten president Snow om å holde bønnen. President Snow 
reagerte imøtekommende, og før han begynte å be, uttrykte han sin 
glede over at han hadde blitt kalt på, og sa at det var lenge siden 
han hadde fått denne gleden. Det sies at han holdt en vidunderlig 
åpningsbønn.” 74

Samkvem med folk av andre trossamfunn

President Snows innflytelse strakte seg lenger enn til de siste-
dagers-hellige. Når folk fra andre trossamfunn møtte ham, fikk de 
respekt for ham og Kirken han representerte. Pastor W. D. Cornell, 
en prest i et annet kirkesamfunn, besøkte Salt Lake City og fikk 
anledning til å tilbringe tid sammen med president Snow. Han skrev:

“Jeg ble ført inn i hans ærverdige nærvær av hans høflige og 
erfarne sekretær, og jeg fikk snart håndhilse på en av de mest sym-
patiske og elskverdige menn jeg noensinne har møtt – en mann 
som hadde en spesiell evne til å fordrive en hver utilpassethet man 
måtte føle i hans nærvær – en mester i samtalens kunst, med uvan-
lige åndsevner som gjorde at han kunne få deg til å føle deg avslap-
pet og velkommen i hans selskap.

President Snow er en kultivert mann, i sinn og sjel og legeme. 
Hans språk er velvalgt, diplomatisk, vennlig, akademisk. Hans 
manerer viser at han er en høyt utdannet mann. Hans væremåte er 
like mild som et barns. Man blir presentert for ham. Man blir tilfreds 
med ham. Snakker man med ham, liker man ham. Snakker man 
lenge med ham, blir man glad i ham.” Til sine lesere, som tilsyne-
latende var fordomsfulle over for Kirken, skrev pastor Cornell: “Og 
likevel er han en ‘mormon!’ Vel, dersom ‘mormonismen’ noensinne 
klarer å gjøre en uanstendig, brutal mann av president Snow, har 
den virkelig langt igjen. Hvis ‘mormonismen’ har vært den formende 
kraft som har gitt verden en mann som er så fredelig stemt og så 
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disiplinert som han er, og med et så utviklet intellekt, må det helt 
klart finnes noe godt i ‘mormonismen’ tross alt.” 75

En annen prest, en pastor Prentis, skrev også om et møte med 
president Snow: “Det ansikt som vitner om en sjel hvor Fredsfyrsten 
råder, er hans beste vitne. En gang iblant i løpet av et helt liv med 
studium av mennesker, har jeg sett et slikt vitne. Jeg så et slikt ansikt 
i dag… Jeg hadde forventet å se intellektualitet, velvilje, verdighet, 
sinnsro og styrke i ansiktet til presidenten for Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige, men da jeg ble presentert for president Lorenzo 
Snow, ble jeg et øyeblikk overrasket… Hans ansikt utstrålte fred, 
hans nærvær en bønn om fred. I det fredfylte dypet av hans øyne 
så man ikke bare ‘et hjem for stille bønn’, men en bopel for åndelig 
styrke. Mens han snakket om ‘det enda fastere profetiske ord’, det 
sikre håp han hadde og den usvikelige tro som hadde overvunnet 
hans tragiske livs prøvelser og vanskeligheter, så jeg følelsene som 
preget hans ansikt, og studerte med fascinert oppmerksomhet de 
fine uttrykksnyanser som talte så tydelig om hans sjels karakter, og 
jeg fikk en merkelig følelse av at jeg ‘sto på hellig grunn’ – at denne 
mannen ikke handlet ut fra alminnelige motiver som strategi, inte-
resser eller egennytte, men ‘handlet ut fra helt andre hensyn’ … Hvis 
mormonkirken kan frembringe et slikt vitne, er den mindre avhengig 
av en dyktig skribent eller en veltalende predikant.” 76

Åpenbaring om tiende

President Lorenzo Snow er kanskje best kjent for en åpenbaring 
han mottok om tiendeloven. I mai 1899 følte han seg tilskyndet til 
å reise til St. George, Utah sammen med andre av kirkens ledere. 
Selv om han ikke visste hvorfor de trengte å reise, reagerte han og 
hans brødre umiddelbart på tilskyndelsen, og etter cirka to uker var 
de i St. George. Den 17. mai, etter at han kom til St. George, mottok 
president Snow en åpenbaring om at han skulle predike om tiende-
loven. Dagen etter ga han følgende erklæring til de hellige: “Herrens 
ord til dere er ikke noe nytt. Det er ganske enkelt følgende: TIDEN 

HAR NÅ KOMMET DA ENHVER SISTE-DAGERS-HELLIG SOM REGNER AT HAN 

ER FORBEREDT PÅ FREMTIDEN OG STÅR STØDIG PÅ DEN RETTE GRUNNVOLL, 

MÅ GJØRE HERRENS VILJE OG BETALE SIN HELE OG FULLE TIENDE. Dette er 
Herrens ord til dere, og det vil være Herrens ord til enhver bosetting 
i hele Sions land.” 77
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Etter å ha fremført dette budskapet i St. George, fremførte pre-
sident Snow og hans reisefeller det samme budskapet i byene i 
Syd-Utah og i andre lokalsamfunn mellom St. George og Salt Lake 
City. Da de kom hjem den 27. mai, hadde de holdt 24 møter hvor 
president Snow hadde holdt 26 taler og håndhilst på 4417 barn. 
De hadde reist 675 km med tog og nærmere 500 km med hest og 
vogn.78 President Snow ble styrket av denne erfaringen og var ivrig 
etter å fortsette å predike om tiendeloven over hele Kirken. “Jeg er 
så tilfreds med resultatet av dette besøket,” sa han, “at jeg vurderer å 
reise gjennom alle Sions staver i nær fremtid.” 79 Han presiderte over 
mange stavskonferanser, hvor han lovet de hellige at lydighet mot 
denne loven ville forberede Kirkens medlemmer til å motta timelige 
og åndelige velsignelser.80 Han lovet også at lydighet mot tiendelo-
ven ville gjøre Kirken i stand til å frigjøre seg fra sin gjeldsbyrde.81

Over hele Kirken reagerte medlemmene med fornyet entusiasme 
på president Snows råd. I 1904 skrev historikeren Orson F. Whit-
ney, som senere skulle bli medlem av De tolv apostlers quorum: 
“Virkningen av bevegelsen kom umiddelbart. Tiende og offergaver 
strømmet inn så raskt og i så store mengder som Kirken ikke hadde 
opplevd på mange år, og Kirkens tilstand forbedret seg på mange 
måter og dens utsikter ble lysere. President Snow hadde tidligere 
hatt sitt folks kjærlighet og tillit, men nå ble disse følelsene for-
sterket.” 82 President Heber J. Grant, som var medlem av De tolvs 
quorum da president Snow fikk åpenbaringen om tiende, erklærte 
senere: “Lorenzo Snow kom med i Kirkens presidentskap da han 
var 85 år gammel, og det er rett og slett forunderlig å tenke på hva 
han utrettet i løpet av de neste tre årene… På tre korte år tok denne 
mannen, som i verdens øyne var altfor gammel, som ikke hadde 
vært involvert i finansverdenen, og som i årevis hadde viet sitt liv 
til tempelarbeid, fatt i Kristi Kirkes økonomi, under den levende 
Guds inspirasjon, og i løpet av disse tre årene forandret alt seg, 
økonomisk sett, fra mørke til lys.” 83

vitnesbyrd i de siste dager av hans virke

1. januar 1901 deltok president Snow på et spesielt møte i Salt 
Lake tabernakel for å markere starten på det 20. århundre. Personer 
fra alle trossamfunn var invitert. President Snow hadde forberedt 
et budskap for anledningen, men han var ikke i stand til å lese det 
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selv fordi han hadde en kraftig forkjølelse. Etter en åpningssalme, 
åpningsbønn og en lovsang sunget av Tabernakelkoret, reiste pre-
sident Snows sønn LeRoi seg og leste budskapet med tittelen “En 
hilsen til verden fra president Lorenzo Snow”.84 Budskapets avslut-
ningsord var typiske for president Snows følelser for Herrens verk:

“I mitt 87. år på jorden er jeg full av oppriktige gode ønsker for 
alle mennesker… Jeg løfter mine hender og nedkaller himmelens 
velsignelser over jordens innbyggere. Måtte solskinn fra oven smile 
ned til dere. Måtte jordens skatter og frukter frembringes i rikt monn 
til deres beste. Måtte sannhetens lys jage mørket fra deres sjel. Måtte 
rettferdigheten vokse og urettferdigheten avta… Måtte rettferdighe-
ten seire og fordervelsen bli stoppet. Og måtte dyd og kyskhet og 
ære gå frem til ondskap blir overvunnet og jorden skal bli renset 
for ugudelighet. La disse tanker, som ‘mormonenes’ røst i fjellene i 
Utah, gå ut til hele verden, og la alle mennesker få vite at vårt ønske 
og vår misjon er å velsigne og frelse alle mennesker… Ære være 
Gud for den seier som kommer over synd og sorg og elendighet og 
død. Fred være med dere alle!” 85

6. oktober 1901 reiste president Lorenzo Snow seg for å tale til 
de hellige på det siste møtet under generalkonferansen. Han hadde 
vært ganske syk i mange dager, og da han kom til talerstolen, sa 
han: “Mine kjære brødre og søstre, jeg er ganske forundret over at 
jeg forsøker å tale til dere i ettermiddag.” Han holdt en kort tale om 
lederskap i Kirken. Så sa han de siste ordene som Kirkens medlem-
mer skulle få høre fra ham: “Gud velsigne dere. Amen.” 86

Fire dager senere døde president Snow av lungebetennelse. Etter 
en begravelseshøytidelighet i Salt Lake tabernakel ble han gravlagt 
på en gravlund i hans kjære Brigham City.
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gjennom hele sitt liv søkte president lorenzo Snow lærdom 
“ved studium og også ved tro” (l&p 88:118).
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K A P I T T E L  1

Lær ved tro

“La oss fortsette, brødre og søstre, å arbeide i Herren vår 
Guds navn, og opparbeide visdom og intelligens dag for 
dag, så enhver omstendighet må tjene oss til vårt beste.”

Fra Lorenzo Snows liv

Når den unge Lorenzo Snow ikke gjorde sine plikter på famili-
ens gård, pleide han som regel å lese – han “gjemte seg unna med 
boken sin”, som hans familiemedlemmer pleide å si. Ifølge hans 
søster Eliza “studerte han alltid, både hjemme og på skolen”.1 Han 
ble stadig mer glad i å lære etter hvert som han ble eldre. Han sa 
at utdannelse var hans ungdoms “ledestjerne”.2 Etter å ha gått på 
offentlige skoler studerte han ved Oberlin College, en privatskole i 
delstaten Ohio, i 1835. I 1836, før han sluttet seg til Kirken, takket 
han ja til Elizas invitasjon om å flytte til Kirtland, Ohio, hvor han 
studerte hebraisk sammen med profeten Joseph Smith og mange 
av apostlene.

Etter at han ble døpt og bekreftet ble han etter hvert mer inte-
ressert i “Åndens utdannelse” 3 enn i “boklig lærdom”.4 På dette 
området mistet han aldri sin tørst etter lærdom. Da han var 80 år 
gammel og var president for De tolv apostlers quorum, sto han for 
eksempel foran de hellige på generalkonferansen i oktober 1894. 
Han reflekterte over talene hans mindre erfarne brødre hadde holdt 
tidligere den dagen, og sa: “Det ble gitt uttrykk for noen tanker 
som jeg aldri hadde tenkt på før, og de var veldig nyttige.” 5 Seks år 
senere, da han var Kirkens president, deltok han på en konferanse 
som ble ledet av Søndagsskolens organisasjon. Etter å ha hørt andre 
tale, gikk han til slutt frem til talerstolen. Han innledet sin tale med 
å si: “Jeg har blitt både glad og overrasket over det jeg har sett og 
hørt… Jeg kan virkelig si at jeg har blitt undervist, og hvis jeg, en 
mann på 86 år, kan bli undervist, ser jeg ingen grunn til at voksne 
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flest ikke kan ha både nytte og glede av å delta på deres møter.” 6 
[Se forslag 1 på side 41.]

Lorenzo Snows læresetninger

Å lære krever tro, anstrengelse og utholdenhet.

I det religionssystem som dere og jeg har mottatt, er det noe stort 
og strålende og noe nytt å lære hver dag som er av stor verdi. Og 
det er ikke bare vårt privilegium, men det er nødvendig at vi mottar 
disse tingene og legger oss på sinne disse nye begrepene.7

Hele meningen med mormonismen er forbedring – mentalt, 
fysisk, moralsk og åndelig. Ingen halvhjertet utdannelse er tilstrek-
kelig for en siste-dagers-hellig.8

Det er nyttig å leve lenge på jorden og få den erfaring og kunn-
skap som hører med, for Herren har sagt at den intelligens vi til-
egner oss i dette liv, vil være med oss i oppstandelsen, og jo mer 
kunnskap og intelligens en person oppnår i dette liv, jo større for-
trinn vil han ha i den kommende verden [se L&p 130:18–19].9

Det finnes dem som ikke lærer, og som ikke forbedrer seg så fort 
som de kunne ha gjort, fordi deres øyne og hjerte ikke er vendt mot 
Gud. De reflekterer ikke, og heller ikke har de den kunnskap de 
kunne hatt. De går glipp av en god del som de kunne ha mottatt. Vi 
må tilegne oss kunnskap før vi kan oppnå varig lykke. Vi må være 
lys våkne med hensyn til det som er av Gud.

Selv om vi forsømmer å forbedre og styrke våre intellektuelle 
evner nå, vil vi før eller senere bli nødt til å gjøre det. Vi har så mye 
igjen å dekke, og dersom vi ikke beveger oss i dag, får vi desto 
lengre vei i morgen.10

Sinnet må arbeide, vi må bruke de talenter som Gud har gitt oss 
– de må settes i virksomhet. Når vi er opplyst av Den hellige ånds 
kraft og gave, kan vi oppnå den forstand, den intelligens og de vel-
signelser vi trenger for å forberede oss på fremtiden, på kommende 
hendelser.

Det samme prinsipp vil gjelde alle våre handlinger med hensyn 
til det som er av Gud. Vi må anstrenge oss… Det nytter ikke å 
være doven og ikke handle. Hvis vi holder oss helt i ro, kan vi ikke 
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oppnå noe som helst. Ethvert prinsipp som åpenbares fra himme-
len, er til vårt gode, for vårt liv, for vår frelse og for vår lykke.11

Vi tror kanskje at vi ikke trenger å anstrenge oss for å finne ut 
hva Gud krever av oss, eller med andre ord, å søke etter de prin-
sipper som Gud har åpenbart, ved hvilke vi kan motta svært viktige 
velsignelser. Vi har fått åpenbart, klart og tydelig, prinsipper som 
har til hensikt å opphøye de siste-dagers-hellige og skjerme dem 
mot mye vanskeligheter og sjelenød, men fordi vi er for lite stand-
haftige når det gjelder å lære og innrette oss etter dem, går vi glipp 
av de velsignelser som er forbundet med lydighet mot dem.12

La oss fortsette, brødre og søstre, å arbeide i Herren vår Guds 
navn, og opparbeide visdom og intelligens dag for dag, så enhver 
omstendighet må tjene til vårt beste og øke vår tro og intelligens.” 13 
[Se forslag 2 på side 41.]

Åndens utdannelse er noe vi skulle 
vie den største oppmerksomhet.

Det finnes en form for utdannelse som vi skulle vie den stør-
ste oppmerksomhet, og som alle skulle være opptatt av – nemlig 
Åndens utdannelse.14

“Åndens utdannelse” er noe vi skulle vie “den største oppmerksomhet”.
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Litt åndelig kunnskap er langt bedre enn synspunkter, oppfat-
ninger og forestillinger, eller nøye innstuderte argumenter. Åndelig 
kunnskap er svært viktig og av største betydning.15

Vi må ikke forsømme vår åndelige utvikling mens vi søker 
verdslig rikdom. Det er vår plikt å gjøre enhver anstrengelse for 
fremskritt med hensyn til prinsipper for lys og kunnskap, samti-
dig som vi øker de timelige velsignelser rundt oss og dette livets 
bekvemmeligheter.16

Dersom vi blir for ensporet og vier for stor oppmerksomhet til 
å skaffe oss jordisk gods i den grad at vi forsømmer vår åndelige 
velstand, er vi ikke kloke forvaltere.17 [Se forslag 3 på side 41.]

Vi har nytte av å høre evangeliets 
prinsipper om og om igjen.

Dere har hørt [noen prinsipper] kanskje hundrevis av ganger, 
og likevel synes det nødvendig at vi blir undervist i disse tingene 
om og om igjen. Det er omtrent som når jeg leser Lære og pakter. 
Hver gang jeg leser en åpenbaring i denne boken, får jeg en eller 
annen ny tanke, selv om jeg kan ha lest den samme åpenbaringen 
mangfoldige ganger. Jeg antar at dere opplever det samme. Hvis 
ikke, opplever dere noe helt annet enn meg.18

Det er med oss som med barnet som lærer alfabetet. Læreren 
sier til barnet: “Her er bokstaven a. Kan du prøve å huske den?” 
Barnet svarer: “Ja, jeg skal prøve å huske den.” Læreren går til neste 
bokstav og sier: “Dette er bokstaven b. Vil du se på den og prøve 
å huske den?” “Ja visst,” sier barnet. Så går læreren tilbake til bok-
staven a. “Hvilken bokstav er dette?” Barnet har glemt det. Læreren 
gjentar for barnet at det er a, og går så til bokstaven b, bare for å 
oppdage at barnet har glemt den også og igjen trenger undervis-
ning om bokstaven b. Dette er om morgenen. Om ettermiddagen 
blir barnet igjen bedt om å komme frem for å svare på spørsmål, 
og atter en gang opplever læreren at barnet har glemt bokstavene 
og trenger å bli undervist igjen. Slik må altså lærdommen gjentas 
om og om igjen, i den grad at om læreren ikke hadde hatt erfaring 
og visste hva som kunne forventes, ville han bestemt ha mistet 
motet. Slik er det også med de siste-dagers-hellige. Selv om vi kan 
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bli lei av å høre ting om igjen, er det nødvendig for at vi skal lære 
dem godt nok. Vi må lære dem. Jeg vet at de siste-dagers-hellige til 
slutt vil lære alle Guds lover og bud, og vil lære å overholde dem 
strengt. Men vi har ennå ikke kommet til dette stadiet.19 [Se forslag 
4 på side 42.]

Når vi kommer sammen for å lære evangeliet, trenger 
både læreren og eleven Åndens veiledning.

Når [en lærer] står foran medlemmene, skulle han gjøre det i 
visshet om at han står foran dem for å formidle kunnskap, så de 
kan motta sannhet i sin sjel og bli bygget opp i rettferdighet ved å 
motta ytterligere lys og komme videre i sin utdannelse i hellighetens 
prinsipper.

Dette er ikke mulig uten å anstrenge sinnet og utøve tro ved å 
søke av hele vårt hjerte å motta Herren vår Guds Ånd. Det er bare 
slik at tilhørerne, med mindre de vier særlig oppmerksomhet til 
det som kreves av dem fra tid til annen av dem som taler fra denne 
forhøyningen, og med mindre de anstrenger sitt sinn av hele sitt 
hjerte i sine bønner for Herrens åsyn, vil de ikke kunne motta de 
goder og fordeler som de burde motta.20

Det jeg ønsker av de siste-dagers-hellige, er at vi, når eldstene 
reiser seg for å tale til oss under denne konferansen, må utøve vår 
tro og be for hver av dem som taler, om at de må si slike ting og at 
vi, ved Åndens hjelp, må kunne motta det som vil være til gavn for 
alle. Dette er vårt privilegium og vår plikt. Vi har ikke kommet hit 
ved en tilfeldighet. Vi har kommet til denne konferansen fordi vi 
forventer å motta noe som vil være nyttig for oss.21

Dere skulle be Herren om å la [talerne] si noe som dere ønsker å 
vite, at de må foreslå noe for dere som vil være til gavn for dere på 
et eller annet vis. Hvis dere har noe som helst ønske om å få vite 
ting som dere ikke forstår, be om at [de] må si noe som vil opplyse 
deres sinn med hensyn til det som plager dere, og vi vil få en stor 
og strålende konferanse, bedre enn noensinne. Så merkelig det enn 
kan virke, synes vår siste konferanse alltid å være den beste. Måtte 
det bli slik, og måtte dere brødre og søstre oppløfte deres hjerte til 
Herren og utøve tro mens våre brødre taler til dere. Vi vil ikke bli 
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skuffet, og dere vil ikke komme hjem fra denne konferansen uten 
å føle at dere har blitt rikt velsignet.22

Jeg antar at mange i salen foran meg har kommet langt for å 
møte oss på denne generalkonferansen, og at alle har kommet hit 
av rene motiver – med et ønske om å forbedre og fulkommengjøre 
seg selv for å kunne gjøre større nytte i Guds rike. Hvis vi ikke skal 
bli skuffet med hensyn til dette, er det nødvendig at vi forbereder 
oss til å motta og dra nytte av de forslag som talerne gir oss i løpet 
av konferansen som kan være tilskyndet av Herrens ånd. Jeg har 
ment, og mener fortsatt, at vår oppbyggelse er mindre avhengig av 
taleren enn av oss selv.23

Når vi kommer sammen… blir det vårt privilegium å bli undervist 
av dem som taler til oss, og hvis vi ikke mottar undervisning, er det 
i bunn og grunn vår egen feil.24

Jeg har lagt merke til noe blant medlemmene som jeg tilskriver 
svakhet. Noen av dem kommer snarere for å beundre talerens reto-
rikk og stil, eller mer i den hensikt å se taleren eller spekulere om 
hans karakter … enn for å motta instruksjoner som vil gjøre dem 
godt og bygge dem opp i rettferdighet …

… Dersom vi ikke bruker de evner som er gitt oss og mottar 
Herrens ånd, vil vi motta svært lite informasjon fra talerne, selv om 

vi skulle “forberede oss til å motta og dra nyte av” budskapene 
som gis oss på generalkonferanser og andre møter.
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de formidler prinsipper av stor verdi. Selv om prinsippene kanskje 
formidles på svært usammenhengende vis, … vil medlemmene 
snart oppdage, om de bare anstrenger seg litt, at de aldri vil gå fra 
et møte uten å ha mottatt noe av verdi.25

Det er ikke alltid en lang tale som gir de siste-dagers-hellige det 
som er av størst verdi, men i løpet av de forskjellige talene vil vi 
kanskje få en tanke, eller et eller annet prinsipp kan komme til vår 
forståelse som vil vise seg verdifullt for oss senere.26

Vi har kommet sammen for å tilbe Gud og behandle saker som er 
nødvendige for å fremme sannhetens sak på jorden. Instruksjonenes 
beskaffenhet vil i stor grad avhenge av vår egen sinnstilstand. Vi 
skulle legge til side våre verdslige anliggender og vie vår oppmerk-
somhet til formålet med denne konferansen.27

For å få informasjon og åndelig kunnskap er vi helt avhengige – 
vi føler oss virkelig avhengige – av Herren. Og i samme grad som 
vi utøver vår tro, mottar vi informasjon, formidlet gjennom Herrens 
tjenere… Han taler til oss gjennom sine tjenere, som taler til oss 
ved anledninger som denne, når vi kommer sammen for å tilbe vår 
Gud.28 [Se forslag 5 på side 42.]

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 side 35–36, som beskriver noe av president Snows 
livslange innsats for å lære. Hva får oss til å ønske å fortsette å 
lære hele livet? Tenk på ditt eget syn på lærdom, og grunn på 
hvordan du kan fortsette å lære resten av livet.

 2. Studer president Snows råd om anstrengelse og utholdenhet 
med hensyn til å lære evangeliet (side 36–37). På hvilke måter 
endrer din egen læring seg når du virkelig anstrenger deg? Hvor-
dan kan vi hjelpe barn og ungdom å anstrenge seg for å lære?

 3. President Snow oppfordret de hellige til å strebe etter 
“Åndens utdannelse” (side 37–38). Hva betyr dette for deg? 
Hva kan det føre til hvis vår utdannelse fokuserer for mye på  
verdslig rikdom?
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 4. Hvordan er eksemplet med et barn som lærer alfabetet (side 
38–39), relevant for våre anstrengelser for å lære evangeliet? 
Hvilke prinsipper ser du gjentatt når du studerer det profeter 
har uttalt i gammel og nyere tid?

 5. På hvilke måter kan vi forberede oss til å lære i Kirkens klasser 
og møter? Hvordan kan vi anstrenge oss for å lære, selv når vi 
bare lytter til en tale på et nadverdsmøte eller en konferanse? 
(Du finner noen eksempler på side 39–41.)

Aktuelle skriftsteder: 2 Nephi 9:28–29; 28:30; Mosiah 2:9; L&p 
50:13–22; 88:118, 122; 136:32–33

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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Dåp og Den hellige ånds gave

“Dette … var evangeliets orden på apostlenes tid, tro 
på Jesus Kristus, omvendelse, dåp ved nedsenkning 

til syndenes forlatelse og håndspåleggelse for 
å motta Den hellige ånd. Når denne orden ble 

forstått og fulgt på riktig måte, fulgte kraft, gaver, 
velsignelser og strålende privilegier umiddelbart.”

Fra Lorenzo Snows liv

Selv etter å ha mottatt et vitnesbyrd om at Joseph Smith var en 
profet, kjempet Lorenzo Snow med beslutningen om å bli medlem 
av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Han visste at hvis han 
ble medlem av Kirken, ville han måtte oppgi noen av sine verdslige 
ambisjoner. Men etter en opplevelse han kalte sin “heftigste kamp 
i hjerte og sjel”, sa han ja til å bli døpt. Han fortalte: “Med Herrens 
hjelp – for jeg er sikker på at han må ha hjulpet meg – la jeg min 
stolthet og mine verdslige ambisjoner på alteret, og ydmyk som et 
barn, steg jeg ned i dåpens vann og mottok evangeliets ordinanser. 
… Jeg mottok dåpen og håndspåleggelsens ordinans av en som 
hevdet å ha guddommelig myndighet.” 1

Etter å ha mottatt denne velsignelsen selv, var han ivrig etter å 
dele den med andre. I et brev han skrev som misjonær i Italia, sa 
han: “I de fleste land har åpningen av døren til Guds rike blitt ledsa-
get av mange vanskeligheter og stor bekymring. Ikke så rent lite av 
dette har falt på oss. Det var derfor, med ikke liten tilfredsstillelse, 
jeg gikk ned i vannet med den første kandidaten til evig liv. Aldri før 
hadde det italienske språk forekommet oss så vakkert som ved dette 
interessante tilfelle, da jeg forrettet denne hellige ordinans og åpnet 
en dør som intet menneske kan stenge.” 2 [Se forslag 1 på side 53.]
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Jesus kristus satte et eksempel for oss da han ble døpt ved nedsenkning.
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Lorenzo Snows læresetninger

Vi mottar velsignelser fra Gud når vi følger 
de prinsipper han har fastsatt.

Det finnes visse prinsipper som Gud har fastsatt, som vil gi men-
neskene åndelig kunnskap, gaver og velsignelser, dersom de forstår 
og overholder dem. Ved verdens begynnelse og på apostlenes tid 
kom mennesker i besittelse av åndelig kraft og forskjellige privile-
gier ved å tilegne seg forståelse av og trofast overholde visse regler 
som Herren fastsatte. Da for eksempel Abel, en av Adams sønner, 
fikk informasjon om at ofring var en orden Gud hadde innstiftet, 
og som menneskene kunne motta velsignelser gjennom, satte han 
i gang med å arbeide, overholde ordenen og utføre offeret hvorved 
han mottok strålende tilkjennegivelser fra Den Høyeste [se 1 Mose-
bok 4:4; Hebreerne 11:4].

Da menneskene før syndfloden hadde fordervet seg selv, og øde-
leggelsens time nærmet seg, åpenbarte Herren igjen en utvei for de 
rettferdige. Dermed kunne alle som forsto og fulgte instruksjonene, 
være sikre på å oppnå den lovede velsignelsen [se 1 Mosebok 6–8].

Før Josva kom i besittelse av Jeriko, måtte han overholde visse trinn 
som Gud bestemte. Så snart trinnene var riktig gjennomført, ifølge 
befalingen, falt målet umiddelbart i hans besittelse. [Se Josva 6.]

Et annet eksempel: Na’aman, den assyriske hærføreren som ble 
rammet av spedalskhet, fikk høre om profeten Elisa og henvendte 
seg til ham for å få lidelsen fjernet. Profeten, som hadde Den hellige 
ånd med seg, og som [formidler] Guds vilje, informerte ham om at 
han kunne bli frisk ved å vaske seg i elven Jordan syv ganger. Til 
å begynne med mente Na’aman at dette var altfor enkelt, og var 
misfornøyd og ikke innstilt på å innrette seg – å benytte seg av et 
middel som var så enkelt. Etter nærmere overveielse ydmyket han 
seg imidlertid og fulgte reglene, og velsignelsen fulgte umiddelbart. 
[Se 2 Kongebok 5:1–14] …

Da evangelieutdelingen ble innledet, ble gaver og velsignelser 
oppnådd ved lignende prinsipper, med andre ord, ved lydighet mot 
visse fastsatte regler. Herren fastsatte fortsatt bestemte handlinger, 
og lovet alle som ville utføre dem, spesielle privilegier, og når disse 
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handlingene ble utført – overholdt til punkt og prikke – ble de 
lovede velsignelser med sikkerhet oppnådd.3

De ytre ordinanser dåp og bekreftelse er uadskillelig 
forbundet med den indre utøvelse av tro og omvendelse.

Enkelte innbiller seg at under evangelieutdelingen ble gaver og 
velsignelser ikke oppnådd ved ytre handlinger, men bare ved tro 
og omvendelse, ved mentale funksjoner uavhengig av det fysiske. 
Men når vi legger til side menneskenes tradisjoner, overtro og tros-
bekjennelser, kan vi se hen til Guds ord hvor vi vil oppdage at ytre 
handlinger, eller ytre ordinanser under utdelingen av evangeliet, var 
uadskillelig forbundet med indre handlinger, med tro og omvend-
else. For å underbygge dette, gir jeg dere følgende:

Frelseren sa: “Hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! - og gjør 
ikke det jeg sier?” [Lukas 6:46.] Igjen sier han: “Hver den som hører 
disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann 
som bygde huset sitt på fjellgrunn.” [Se Matteus 7:24.] Og: “Den som 
tror og blir døpt, skal bli frelst.” [Markus 16:16.] Likeledes sier han: 
“Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i 
Guds rike.” [ Johannes 3:5.] Ifølge disse uttalelsene krever Frelseren 
at menneskene utfører ytre handlinger for å kunne motta sin frelse.

På pinsedagen sier Peter til folkemengden: “Omvend dere, og 
la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal 
dere få Den Hellige Ånds gave.” [Se Apostlenes gjerninger 2:38.] 
I denne profetiske uttalelsen lærer vi at folk skulle utføre en ytre 
handling, dåp i vann, for å kunne få syndsforlatelse og deretter Den 
hellige ånds gave. Men før man kommer til den ytre handling, må 
den indre handling utføres – tro og omvendelse. Tro og omvendelse 
kommer forut for dåp, og dåp forut for syndsforlatelse og motta-
kelse av Den hellige ånd …

Noen mener det er galt å regne dåp blant de viktige prinsipper 
Gud har foreskrevet for å oppnå syndsforlatelse. Vi svarer at Frel-
seren og apostlene har gjort det før oss, og derfor føler vi oss for-
pliktet til å følge deres eksempel… Dåp … trekker vår sjel bort fra 
synd og vanhelligelse, ved tro på den store forsoning …
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Det er tydelig tilkjennegitt at ytre handlinger må overholdes, i 
tillegg til tro og omvendelse, for å kunne motta evangeliets privile-
gier.4 [Se forslag 2 på side 53.]

Dåp utføres ved nedsenkning, og Den hellige 
ånds gave gis ved håndspåleggelse.

Dåp i vann er en del av Kristi evangelium, og vi ser at Guds 
tjenere i tidligere tider var svært nøye med hensyn til dens 
forrettelse …

Vi skal nå se nærmere på hvordan dåpen ble forrettet. Det er 
helt åpenbart at det bare fantes én måte denne ordinansen skulle 
forrettes på, og denne måten ble forklart for apostlene og strengt 
overholdt i alle deres dåpshandlinger. Hvis vi skal få en riktig for-
ståelse av dette emnet, er det nødvendig å se på omstendighetene 
som dåp ble forrettet under.

Det står om [døperen] Johannes at han døpte i Ainon fordi det 
var mye vann der [se Johannes 3:23], så hvis stenkning hadde vært 
måten, ville han neppe ha reist til Ainon fordi det var mye vann 
der, for med svært lite vann kunne han ha stenket hele Judea, og 

På pinsedagen ble ca 3000 mennesker døpt.
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det kunne han ha funnet uten å reise til Ainon. Vi får også vite at 
han døpte i Jordan, og at etter at ordinansen var forrettet for vår 
Frelser, kom han opp av vannet, noe som tydelig viser at han hadde 
vært nede i vannet for at ordinansen kunne utføres på riktig måte 
[se Matteus 3:16]. Videre står det om hoffmannen at han gikk ned i 
vannet sammen med Filip, for så å komme opp av vannet [se Ap.gj. 
8:26–38]. Enhver som gjør det minste krav på logikk og samsvar, 
må erkjenne at dersom hensikten hadde vært å stenke litt vann på 
pannen, ville disse personene aldri ha gått ned i vannet for å motta 
ordinansen. Når Paulus skriver til de hellige, vitner han tydelig om 
nedsenkning… Denne apostelen skriver at de hellige hadde blitt 
begravet med Kristus ved dåpen [se Romerne 6:4; Kolosserne 2:12].

Det er helt åpenbart at de ikke kunne ha blitt begravet ved dåpen 
uten å ha blitt fullstendig overskylt eller dekket av vann. En gjen-
stand kan ikke sies å være begravet så lenge noen del av den ikke 
er tildekket, og derfor er heller ikke et menneske begravet i vann 
ved dåpen med mindre hele personen senkes under vann. Denne 
forklaringen som apostelen ga på dåpsmåten, stemmer helt over-
ens med den som ble gitt av vår Frelser – uten at dere blir født av 
vann osv. Å bli født av noe vil si at man er plassert i dette noe og 
kommer frem fra det. Å bli født av vann må også innebære at man 
blir plassert i vannets skjød og blir bragt frem igjen.

Jeg regner med at det allerede er sagt tilstrekkelig til å overbevise 
ethvert fornuftig og fordomsfritt sinn om at nedsenkning var den 
metode som ble brukt til å forrette dåpens ordinans i kristendom-
mens tidlige tid, da evangeliet ble forkynt i sin renhet og fylde, og 
derfor vil jeg avslutte mine betraktninger om dette.

Hebreerne kapittel 6 lærer oss at håndspåleggelse ble regnet 
blant evangeliets prinsipper. Alle vet at denne ordinansen, så vel 
som dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse, er ganske forsømt 
blant dagens kristne kirkesamfunn. Derfor håper jeg at noen kom-
mentarer om dette emnet vil være til nytte. Vi kjenner til flere tilfel-
ler hvor Kristus la sine hender på de syke og helbredet dem, og i sin 
fullmakt til apostlene i det siste kapitlet av Markus, sier han: Disse 
tegn skal følge dem som tror – de skal legge sine hender på de 
syke, og de skal bli helbredet osv. Ananias la sine hender på Saulus, 
som øyeblikkelig fikk synet tilbake etter at denne ordinansen var 
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forrettet [se Apostlenes gjerninger 9:17–18]. Etter at Paulus forliste 
utenfor Malta, la han sine hender på far til Publius, øyas landshøv-
ding, og helbredet ham [se Apostlenes gjerninger 28:8]. Disse få 
kommentarene viser tydelig at håndspåleggelse er fastsatt av Gud 
som et middel til å motta himmelens velsignelser.

Selv om helbredelse av syke var forbundet med forrettelsen av 
denne ordinansen, vil vi ved å undersøke emnet nærmere, oppdage 
at en enda større velsignelse var forbundet med denne ordinansen. 
Vi kan lese at menn og kvinner hadde blitt døpt av Filip i byen Sam-
aria, noe som fikk dem til å glede seg storlig. De gledet seg trolig 
over at de hadde fått syndsforlatelse ved tro, omvendelse og dåp, 
og at de hadde mottatt en del av Guds hellige ånd, som naturlig 
fulgte når deres samvittighet var ren etter å ha fått forlatelse for sine 
synder. Ved den del av Den hellige ånd som de mottok, begynte de 
å se Guds rike. For vår Frelser har erklært at intet menneske kan se 
Guds rike uten å ha blitt født på ny, og i neste vers sier han at han 
ikke kan komme inn i det om han ikke blir født to ganger, først av 
vann og deretter av Ånden [se Johannes 3:3–5].

Disse menneskene i Samaria hadde blitt født av vann – de hadde 
mottatt den første fødsel, og derfor var de i stand til å se Guds rike, 
til å betrakte dets forskjellige velsignelser, privilegier og herligheter 
ved troens øye, men ettersom de ikke hadde blitt født for annen 
gang, eller av Ånden, hadde de ikke gått inn i Guds rike – de hadde 
ikke kommet i besittelse av evangeliets privilegier i deres fylde. Da 
apostlene i Jerusalem fikk høre om Filips fremgang, sendte de Peter 
og Johannes til Samaria for å forrette håndspåleggelsen. Da de kom 
til Samaria, la de følgelig sine hender på dem som hadde blitt døpt, 
og de mottok Den hellige ånd. [Se Apostlenes gjerninger 8:5–8, 12, 
14–17.] 5 [Se forslag 3 på side 53.]

Velsignelsene ved dåp og bekreftelse kommer bare hvis 
disse ordinansene forrettes ved den rette myndighet.

Med mindre [ordinansene] forrettes av en som er sendt av Gud, 
vil ikke velsignelsene følge. Apostlene og syttiene ble ordinert av 
Jesus Kristus til å forrette evangeliets ordinanser, ved hvilke de evige 
verdeners gaver og velsignelser kunne nytes. Derfor sa Kristus til 
apostlene: Hvis dere forlater noen deres synder, skal de være forlatt, 



k a P I t t e l  2

50

og hvis dere fastholder noen for deres synder, skal de være fastholdt 
[se Johannes 20:23] – med andre ord, enhver som ville komme i 
ydmykhet, oppriktig omvende seg fra sine synder og motta dåpen 
av apostlene, skulle få sine synder tilgitt ved Jesu Kristi forsonende 
blod, og ved håndspåleggelse skulle de motta Den hellige ånd. Men 
de som ville nekte å motta denne orden av apostlene, ville få sine 
synder fastholdt… Denne kraft og myndighet til å forrette i evan-
geliet ble overdratt til andre av apostlene, så apostlene var ikke de 
eneste som hadde dette ansvaret… Inntil det finnes en som har et 
embede som dette, en som har myndighet til å døpe og legge sine 
hender på andre, er ingen forpliktet til å motta disse ordinansene, 
og kan heller ikke forvente velsignelsene, med mindre de har blitt 
forrettet på riktig vis.

… Myndigheten til å forrette i evangeliets ordinanser [var] borte 
i mange hundre år… Den kirke som ble opprettet av apostlene, 
forsvant gradvis, vandret ut i villmarken og mistet sin myndighet, 
sitt prestedømme, og forlot Guds orden og mistet sine gaver og 

vi mottar den hellige ånds gave ved håndspåleggelse.
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nådegaver. Den overtrådte lovene og forandret evangeliets ordinan-
ser, forandret nedsenkning til stenkning, og forsømte helt håndspå-
leggelsen, foraktet profetier og trodde ikke på tegn …

I sine åpenbaringer forteller Johannes, etter å ha sett og talt om 
at Kirken skulle vandre ut i mørke, … i [kapittel 14, vers 6] om 
evangeliets gjengivelse. “Jeg så en annen engel, som fløy under det 
høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for 
dem som bor på jorden.” Så det var klart at denne profetien skulle 
oppfylles på et eller annet tidspunkt før vår Frelsers annet komme.

… Jeg bærer nå vitnesbyrd, med den største visshet etter åpen-
baring fra Gud, om at denne profetien allerede er oppfylt, at en 
engel fra Gud har besøkt mennesket i disse siste dager og gjengitt 
det som lenge var tapt, ja, prestedømmet – rikets nøkler – fylden av 
det evige evangelium.6 [Se forslag 4 på side 53.]

Når vi holder dåpspakten og søker Den hellige ånds 
veiledning, vil de lovede velsignelsene med sikkerhet følge.

Dette var evangeliets orden på apostlenes tid, tro på Jesus Kris-
tus, omvendelse, dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse og 
håndspåleggelse for å motta Den hellige ånd. Når denne orden ble 
forstått og fulgt på riktig måte, fulgte kraft, velsignelser og strålende 
privilegier umiddelbart, og i enhver tidsalder, når disse trinnene 
overholdes på riktig måte og på sin rette plass og i sin rette orden, 
vil de samme velsignelser med sikkerhet følge. Men når de forsøm-
mes, enten helt eller delvis, vil enten velsignelsene glimre fullsten-
dig med sitt fravær, eller de vil bli svært redusert.

I sin fullmakt til apostlene omtaler Kristus visse overnaturlig gaver 
som de mottok som var lydige mot denne tingenes orden [se Mar-
kus 16:15–18]. Paulus … gir en mer fullstendig beretning om de 
forskjellige gaver som henhørte til evangeliets fylde. Han nevner ni 
av dem og informerer oss om at dette er Den hellige ånds virkning 
eller frukter [se 1 Korinterbrev 12:8–10]. Den hellige ånd ble lovet 
alle, så mange som Herren ville kalle [se Apostlenes gjerninger 
2:37–39]. Selv om denne gaven er uforanderlig av natur og i vir-
kemåte, og uadskillelig forbundet ved løfte med denne tingenes 
orden, blir det rimelig, konsekvent og i samsvar med Skriftene å 
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forvente de samme gaver og velsignelser, og om Noah, etter å ha 
bygget arken, kunne gjøre krav på og oppnå sin timelige frelse i 
henhold til dette løftet [se Moses 7:42–43], eller Josva, som etter å 
ha gått rundt Jeriko det foreskrevne antall ganger, kunne bestige 
muren og ta byens innbyggere til fange [se Josva 6:12–20], eller 
israelittene, som etter å ha gjort de foreskrevne ofre, deretter kunne 
få sine synder tilgitt ifølge løftet [se 3 Mosebok 4:22–35], eller Na’a-
man, som etter å ha rettet seg etter Elisas pålegg og vasket seg syv 
ganger i elven Jorden, kunne forlange og oppnå sin helbredelse [se 
2 Kongebok 5:1–14], eller til sist, den blinde mannen, som etter å ha 
vasket seg i dammen Siloa, så kunne gjøre krav på og oppnå den 
lovede belønning [se Johannes 9:1–7], da sier jeg, med berettigelse 
og overbevisning, at når som helst en mann vil legge til side sine 
fordommer, sekteriske oppfatninger og falske tradisjoner og innrette 
seg helt og fullt etter Jesu Kristi evangeliums orden, finnes intet 
under de celestiale verdener som kan hindre ham i å gjøre krav på 
og motta Den hellige ånds gave og alle velsignelser forbundet med 
evangeliet i apostlenes tidsalder.

For å oppnå en religion som vil frelse oss i Guds nærhet, må vi 
motta Den hellige ånd, og for å motta Den hellige ånd, må vi tro 
på Herren Jesus og dernest omvende oss fra våre synder, eller med 
andre ord forsake dem og la oss nedsenke i vann til syndenes for-
latelse, og så motta håndspåleggelsen.7

Da vi mottok dette evangelium, sluttet vi en pakt med Herren om 
at vi ville bli ledet, at vi ville følge Den hellige ånds tilskyndelser, 
at vi ville følge det prinsipp som gir liv, som gir kunnskap, som 
gir forståelse av det som er av Gud, som formidler Guds vilje, og 
at vi ville arbeide for å oppnå Guds hensikter med hensyn til den 
menneskelige families frelse, og ha som livsmotto: “Guds rike eller 
ingenting.” I hvilken grad vi har holdt disse pakter … og fulgt Den 
hellige ånds veiledning, må vi selv bedømme. I den grad vi har gjort 
dette, i samme grad har Den allmektiges velsignelser strømmet til 
oss, og vårt sinn har blitt opplyst, vår forståelse utvidet, og vi har 
gått fremover på hellighetens vei, på veien til fullkommenhet… I 
samme grad som vi har sviktet i vår trofasthet, … i samme grad 
har vi tapt i det arbeid vi har påtatt oss for å oppnå evig liv, for å 
oppnå visdom og kunnskap og guddommelig intelligens som er 
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tilstrekkelig til å stanse det ondes tidevann og fristelser som omgir 
oss. Og i like stor grad som vi har fulgt denne guddommelige Ånds 
tilskyndelser, har vi opplevd fred og glede i vår sjel, har vi tatt motet 
fra fienden, har vi samlet oss skatter som møll og rust ikke kan 
ødelegge, og i like stor grad har vi kommet videre på veien til det 
celestiale rike.8 [Se forslag 5 nedenunder.]

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 beretningene på side 43, kan du reflektere over 
din egen dåp og bekreftelse, eller en gang du så en annen 
motta disse ordinansene. Hvilke pakter inngikk du da du mot-
tok disse ordinansene? Hvordan har disse paktene påvirket ditt 
liv?

 2. Hvorfor er ikke tro og omvendelse nok uten ordinanser? Hvorfor 
er ikke ordinanser nok uten tro og omvendelse? Når du overveier 
eller snakker med andre om disse spørsmålene, kan du repetere 
president Snows læresetninger om indre handlinger og ytre ordi-
nanser (side 46–48).

 3. Studer president Snows læresetninger på side 47–49, og legg 
merke til skriftstedene han henviste til. På hvilke måter styrker 
disse skriftstedene din forståelse av behovet for nedsenkning? 
Hvorfor tror du håndspåleggelse for Den hellige ånds gave er 
en “større velsignelse” enn håndspåleggelse for salving av syke?

 4. Les den delen som begynner på side 49. Hvilke “gaver og nåde-
gaver” har du i ditt liv fordi prestedømmet har blitt gjengitt?

 5. Studer de to siste avsnittene i kapitlet. Hva tror du det betyr å 
bli ledet av “Den hellige ånds tilskyndelser”?

 6. Hvordan angår Lære og pakter 68:25–28 læresetningene i dette 
kapitlet? Hva kan foreldre gjøre for å hjelpe sine barn å forstå 
tro, omvendelse, dåp og Den hellige ånds gave?

Aktuelle skriftsteder: 2 Nephi 31:12, 17–20; Mosiah 18:8–10; Alma 
5:14; L&p 20:37; 36:2; 39:6; 130:20–21
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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
 1. “How He Became a ‘Mormon’”, 

 Juvenile Instructor, 15. jan. 1887, 22.
 2. “Organization of the Church in Italy”, 

Millennial Star, 15. des. 1850, 373.
 3. The Only Way to Be Saved (brosjyre, 

1841), 2–3; uthevelse i originalen er 
fjernet, tegnsetting er standardisert. 
Lorenzo Snow skrev denne brosjyren 
åtte år før han ble kalt som apostel. 
Den ble senere oversatt til andre språk, 
bl.a. italiensk, fransk, hollandsk, dansk, 
tysk, svensk, bengalsk, tyrkisk-armensk 

og tyrkisk-gresk. Den ble gjenopptrykt 
fra tid til annen gjennom resten av 
1800-tallet, mens han var apostel.

 4. The Only Way to Be Saved, 3–4, 6; 
uthevelse i originalen er fjernet.

 5. The Only Way to Be Saved, 6–9.
 6. The Only Way to Be Saved, 10–12; 

 uthevelse i originalen er fjernet.
 7. The Only Way to Be Saved, 9–10.
 8. I Conference Report, april 1880, 79–80.
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Vi må omvende oss hele livet 
– og fortsette å utvikle oss 

innen sannhetens prinsipper

“Vår religion skulle være en del av oss, en del av 
vårt innerste vesen som ikke kan legges til side.”

Fra Lorenzo Snows liv

Lorenzo Snow ble døpt og bekreftet i juni 1836. Om sitt voksende 
vitnesbyrd sa han senere: “Jeg trodde de [de siste-dagers-hellige] 
hadde den sanne religion, og jeg sluttet meg til Kirken. Så langt 
handlet min omvendelse bare om logikk.” 1 Han fortalte: “Jeg var 
helt overbevist om at jeg hadde tatt et klokt valg under de gjeldende 
omstendigheter.” 2 Selv om han en tid var tilfreds med denne for-
ståelsen, lengtet han snart etter en spesiell tilkjennegivelse av Den 
hellige ånd. Han sa: “Jeg hadde ikke fått noen tilkjennegivelse, men 
jeg forventet å få en.” 3

“Denne tilkjennegivelsen fulgte ikke straks etter min dåp, slik 
jeg forventet,” fortalte han. “Men selv om den ble utsatt en tid, ble 
den mer fullkommen, håndgripelig og mirakuløs enn jeg noensinne 
hadde håpet på. En dag mens jeg var opptatt med mine studier, to 
eller tre uker etter at jeg ble døpt, begynte jeg å tenke over den 
kjensgjerning at jeg ennå ikke hadde mottatt kunnskap om verkets 
sannhet – at jeg ennå ikke hadde fått oppfylt løftet: ‘Om noen vil 
gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud,’ [se Joh. 
7:17] og jeg ble svært urolig til sinns.

Jeg la mine bøker til side, forlot huset og vandret omkring på 
markene nedtynget av en dyster og utrøstelig ånd, mens en ubeskri-
velig mørk sky syntes å omslutte meg. Jeg hadde for vane å trekke 
meg tilbake ved dagens slutt for å be i ensomhet i en liten lund ikke 
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“vi burde grave dypt i det som er av gud, og legge vår grunnvoll på klippen til 
vi kommer til det vann som skal være i oss en evigvarende kilde til evig liv.”
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langt fra huset hvor jeg bodde, men i denne stund følte jeg ingen 
trang til å gjøre det.

Bønnens ånd hadde veket fra meg, og himlene syntes lukket over 
meg. Da jeg til sist skjønte at tidspunktet da jeg vanligvis pleide 
trekke meg tilbake i bønn, var kommet, bestemte jeg meg for at jeg 
ikke ville unnlate å holde min kveldsbønn, og som en ren formali-
tet, knelte jeg som jeg pleide på mitt faste sted, men likevel uten å 
føle hva jeg pleide å føle.

Jeg hadde ikke før åpnet munnen for å be, før jeg hørte en lyd 
like over meg, likesom rasling av silke, og i samme stund var Guds 
ånd over meg, omsluttet meg fullstendig og fylte meg fra isse til 
fotsåle. Å, hvilken glede og lykke jeg følte! Intet språk kan beskrive 
den øyeblikkelige forvandling fra den tette sky av mentalt og ånde-
lig mørke til en stråleglans av lys og kunnskap, slik det i denne 
stund ble gitt meg å forstå. Jeg mottok så en fullkommen kunnskap 
om at Gud lever, at Jesus Kristus er Guds Sønn og om gjengivelsen 
av det hellige prestedømme og fylden av evangeliet.

Det var en fullstendig dåp – en virkelig nedsenkning i det him-
melske prinsipp eller element, Den hellige ånd, og enda mer vir-
kelig og fysisk i sin virkning på hver eneste del av min organisme 
enn nedsenkning i vann. Den fordrev for alltid, så langt logikk og 
hukommelse rekker, enhver mulighet for tvil eller frykt med hensyn 
til den kjensgjerning som er overlevert oss gjennom historien, om at 
‘barnet i Betlehem’ virkelig er Guds Sønn, samt den kjensgjerning 
at han nå blir åpenbart for menneskenes barn og formidler den 
samme kunnskap som fantes på apostlenes tid. Jeg ble fullstendig 
tilfredsstilt, naturlig nok, for mine forventinger ble mer enn innfridd. 
Jeg tror jeg med sikkerhet kan si, i uendelig grad.

Jeg kan ikke si hvor lenge denne lykksalige og guddommelige 
opplysning varte, men det gikk flere minutter før det celestiale ele-
ment som fylte og omsluttet meg, gradvis begynte å trekke seg 
bort. Da jeg reiste meg etter å ha knelt, svulmet mitt hjerte av større 
takknemlighet til Gud enn jeg er i stand til å uttrykke. Jeg følte – jeg 
visste at han hadde overdratt til meg det bare en allmektig person 
kan overdra – det som er av større verdi enn all den rikdom og 
heder som verden kan gi.” 4
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Lorenzo Snow forble trofast mot det vitnesbyrd han mottok den 
dagen, og han arbeidet flittig for å utvikle sin åndelige kunnskap 
og hjelpe andre å gjøre det samme. “Etter dette,” sa han, “har jeg 
forsøkt å leve slik at jeg ikke mister Hans hellige ånd, men blir 
veiledet av den kontinuerlig. Jeg har forsøkt å kvitte meg med min 
selviskhet og enhver utrettferdig ambisjon, og bestrebet meg på å 
arbeide i henhold til hans interesse.” 5 Han erklærte: “Så lenge min 
hukommelse varer og fornuften rår, kan jeg aldri holde for meg selv 
det mektige vitnesbyrd og den kunnskap som ble gitt meg.” 6 [Se 
forslag 1 på side 64.]

kort tid etter at han ble døpt og bekreftet, fikk lorenzo Snow en 
stillferdig, livsendrende tilkjennegivelse av den hellige ånd.
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Lorenzo Snows læresetninger

Å tilegne seg et vitnesbyrd er et godt 
utgangspunkt for siste-dagers-hellige.

Den grunnvoll vi har satt vår tro på, er stor og strålende. Dette 
vet jeg. Jeg hadde bare vært i denne kirken en kort tid da jeg lyktes 
med å tilegne meg den mest fullkomne kunnskap om at det finnes 
en Gud, at det finnes en Sønn, Jesus Kristus, og at Joseph Smith 
ble anerkjent av Gud som hans profet. Det var en kunnskap som 
intet menneske kunne formidle. Den kom ved åpenbaring fra Den 
allmektige. Det er et veldig godt utgangspunkt for en siste-dagers-
hellig, og det er noe enhver som har den minste ambisjon om å gå 
fremover på denne vei, før eller siden vil trenge. Han vil komme 
i omstendigheter hvor han vil trenge styrke, og denne styrken vil 
komme av en kunnskap om den kjensgjerning at veien han ferdes 
på, vil bringe ham til oppfyllelse av hans største og beste ønsker.7

Brødre og søstre, det er visse ting dere og jeg burde tenke på. 
Tiden er inne til at enhver mann og kvinne selv skulle vite hvilken 
grunnvoll de står på. Vi skulle alle strebe etter å komme litt nær-
mere Herren. Det er nødvendig at vi utvikler oss litt og oppnår en 
fullstendig kunnskap om de ting vi skulle ha større forståelse av. Det 
er enhver siste-dagers-helligs privilegium.8 [Se forslag 2 på side 64.]

Vi kan styrke vår tro og vår åndelige kunnskap.

Menn og kvinner kan styrke sin åndelige kunnskap – de kan bli 
bedre etter hvert som de blir eldre.9

Jeg føler at de siste-dagers-hellige utvikler seg, at de får en utdan-
nelse. Vi kommer høyere og høyere. Vi utvikler oss mot en høyere 
tilstand og sfære og et høyere nivå, og vi mottar en utdannelse som 
vil gjøre at verdens visdom, oppnåelser og falske læresetninger 
og prinsipper ikke vil påvirke de siste-dagers-hellige, for de hever 
seg over menneskenes teorier, hypoteser og oppfinnelser, og løftes 
opp av sannheter som opphøyer forstanden og blir stadig fastere 
forankret i livets og herlighetens sanne prinsipper. Vårt hjerte fylles 
med disse sannhetene, og vi kan ikke si hvilken dag eller time vår 
tro vokste, men vi føler, når vi ser tilbake på uken, måneden eller 
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året som har gått, at vi har vokst i tro, kunnskap og Guds kraft. Vi 
vet at vi har kommet nærmere vår Gud, og vi føler fellesskap med 
Gud vår Fader.10 [Se forslag 3 på side 64.]

Hvis vi ønsker å styrke vår tro og vår åndelige 
kunnskap, må vi anstrenge oss.

Enhver må lære å stå på sin egen kunnskap. Ingen kan være 
avhengig av sin neste – enhver må være uavhengig og selv sette sin 
fulle lit til Gud. Det er opp til ham selv å prøve å stanse problemenes 
tidevann og overvinne hindringene på livets vei som kan hemme 
hans fremgang. Man kan få informasjon ved hjelp av Den hellige 
ånd, og man nærmer seg Gud og vokser i tro i forhold til sin flid.11

Det er umulig for oss å utvikle oss i sannhetens prinsipper, å 
vokse i himmelens kunnskap hvis vi ikke bruker vår fornuft og 
anstrenger oss tilstrekkelig. Vi har et tilfelle som er nedtegnet i Lære 

“menn og kvinner kan styrke sin åndelige kunnskap – 
de kan bli bedre etter hvert som de blir eldre.”
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og pakter, hvor Oliver Cowdery hadde misforstått dette prinsip-
pet. Herren lovet ham gaven å kunne oversette oldtidsopptegnel-
ser. I likhet med mange av oss i dag, hadde han misoppfatninger 
med hensyn til hvordan gaven skulle utøves. Han trodde at alt han 
behøvde å gjøre, ettersom denne gaven hadde blitt lovet ham av 
Gud, var å vente på at den skulle virke spontant. Men da oppteg-
nelsene ble lagt frem for ham, ble ingen kunnskap formidlet, de var 
fremdeles forseglet, for å si det slik, for ingen evne til å oversette 
kom over ham.

Selv om gaven å kunne oversette hadde blitt overdratt, kunne 
han ikke utføre arbeidet, ganske enkelt fordi han ikke anstrengte 
seg for Gud med henblikk på å utvikle gaven, og han ble svært 
skuffet. I sin godhet og barmhjertighet informerte Herren ham om 
hans feiltrinn med følgende ord:

“Se, du har ikke forstått, du har antatt at jeg ville gi det til deg 
selv om du ikke tenkte mer på det enn å adspørre meg. Men se, jeg 
sier deg at du må tenke det ut i ditt sinn, så må du adspørre meg 
om det er riktig, og hvis det er riktig, vil jeg forårsake en brennende 
følelse i ditt bryst,” osv. [Se L&p 9.]

Det samme gjelder oss og det vi tar fatt på. Hvis vi skal forbedre 
oss og gå frem i det arbeid som ligger foran oss, og til slutt komme 
i besittelse av de gaver og herligheter og oppnå den opphøyelse vi 
ønsker, må vi tenke oss om og reflektere, og vi må anstrenge oss til 
det ytterste av våre evner.12

Vi burde … få Ånden selv, og ikke være tilfreds med å vandre i 
andres lys. Vi skulle ha det innlemmet i vår egen ånd …

En som ønsker å lære å spille fløyte, opplever det i begynnelsen 
vanskelig å lese noter, og for å spille en melodi riktig trengs det 
mye flid og tålmodighet. Han må stå på, stoppe opp, gå tilbake og 
begynne på nytt, men etter en stund blir han i stand til å mestre melo-
dien etter store anstrengelser. Når han senere skal spille melodien, 
behøver han ikke tenke på hvor han skal plassere fingrene – han 
spiller naturlig. Det var ikke naturlig i begynnelsen. Stor tålmodighet 
og mye arbeid skulle til før det ble naturlig å spille hele melodien.

Slik er det også med det som er av Gud. Vi må anstrenge oss og 
gå fra nåde til nåde, og få handlingens lov så integrert i vårt system 
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at det blir naturlig for oss å gjøre det som kreves av oss.13 [Se forslag 
4 på side 64.]

Når vi graver dypt i det som er av Gud og er trofaste, 
blir vår religion en del av vårt innerste vesen.

Det er farlig å være tilfreds med en overfladisk utvikling, at vi bare 
utvikler oss på overflaten. Vi snakker om å vandre i Åndens lys og 
føle Ånden over oss, men gjør vi disse tingene? Vi burde grave dypt i 
det som er av Gud, og legge vår grunnvoll på klippen til vi kommer 
til det vann som skal være i oss en evigvarende kilde til evig liv.14

Det finnes menn blant oss som Den allmektiges ånd en gang 
hvilte mektig på, hvis hensikter en gang var like gode og rene som 
englenes, og som inngikk pakter med Gud om at de ville tjene ham 
og holde hans bud under alle omstendigheter… Men hvordan står 
det nå til med noen av disse eldstene? De føler ikke det samme i 
dag. De trakter etter det som hører denne verden til, som Herren 
har gjort dem i stand til å tilegne seg, og de venter nå til de blir kalt, 
og i mange tilfeller når de blir kalt, adlyder de mer av et ønske om 
å bevare sitt omdømme og sin posisjon, enn av virkelig dyptfølt 
kjærlighet til det arbeid de har blitt kalt til.

Slik er det med alle mennesker, uansett hvor godt de begynner, 
som lar sine tanker og ønsker følge verden og dens veier, og det 
finnes ingen tvil om at når dette er tilfelle, elsker de verden mer 
enn de elsker Herren og hans verk på jorden. Etter å ha mottatt 
det evige evangeliums lys og tatt del i rikets goder, og når vi tilhø-
rer Israels ætt og er arvinger til store og strålende løfter, skulle vi 
arbeide med trofasthet og flid for å utføre det som Gud har til hen-
sikt å gjøre gjennom oss. Vi skulle være menn og kvinner med tro 
og kraft så vel som gode gjerninger, og når vi oppdager at vi er det 
minste skjødesløse eller likegyldige, skulle kunnskapen om dette 
være nok til at vi tar oss sammen og vender tilbake til pliktens vei.15

Ingenting kan være tåpeligere enn den tanke at man kan legge 
av seg sin religion som en kappe eller kledning. Man kan ikke legge 
av seg sin religion med mindre man legger av seg selv. Vår religion 
skulle være en del av oss, en del av vårt innerste vesen som ikke 
kan legges til side. Hvis det er mulig for en mann å legge av seg sin 
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religion, vil han i samme øyeblikk som han gjør det, befinne seg 
på ukjent territorium. Han overgir seg til mørkets makter – han er 
ikke lenger på sitt eget territorium, han har ingenting der å gjøre. At 
eldster i Israel banner, lyver og stiller seg åpne for forgiftning, er et 
lavmål for dem. De skulle heve seg over slike ting. La oss avlegge 
alt ondt og leve ved hvert ord som utgår fra Guds munn [se L&p 
98:11]. La oss gripe enhver plikt som tildeles oss med ambisjon 
og energi så vi kan ha vår Guds ånd, sannhetens lys og Jesu Kristi 
åpenbaringer i oss til enhver tid.16

Hold deg på Sions skip. Hvis båter legger seg inntil henne og 
viser vakre farger og gir storartede løfter, forlat ikke skipet for å bli 
med noen annen båt til land. Bli på skipet. Hvis noen av de andre 
på skipet behandler deg dårlig, noen som ikke har den rette ånd, 
husk at skipet i seg selv er godt. Vi skulle ikke bli ille til mote på 
grunn av noe som de andre på skipet måtte gjøre mot oss. Skipet 
er godt og offiserene er gode, og det vil bli vel med oss om vi bare 
holder oss på skipet. Jeg kan love dere at det vil bringe dere rett til 
herlighetens land.17

Jeg skal vise dere at hvis vi har denne ånd i oss og graver dypt, 
vil vi ikke drive av når stormen kommer. Legg en slangeagurk i et 
fat med eddik, og det skjer lite med den i løpet av den første timen, 
heller ikke de første 12 timene. Undersøk den, og dere vil se at det 
bare er skallet som er påvirket, for det tar lenger tid å sylte den. Når 
noen blir døpt inn i denne kirken, påvirker det ham, men ikke i den 
grad at han blir syltet med en gang. Det forankrer ikke loven om rett 
og plikt i ham i løpet av de første 12 eller 24 timene. Han må være i 
Kirken, akkurat som agurken i eddiken, til han blir gjennomsyret av 
den rette ånd, til han blir syltet i ‘mormonismen’, i Guds lov. Disse 
tingene må innlemmes i vårt system.

… Brødre og søstre, jeg … overlater til dere å anvende, overveie 
og meditere over emnet, og ber Herren våre fedres Gud om å utøse 
sin Ånd over sitt folk. Det er dere Herren har utvalgt til å forherlige 
ham i hans nærhet, og måtte Herren velsigne dere og fylle dere 
med sin Ånd, og måtte deres øyne være klare så dere kan skjelne 
det som henhører til deres frelse. Og hvis det er noen mann eller 
kvinne som ikke er ganske våken, måtte tiden snart komme da Den 
hellige ånds kraft må komme over dem og lære dem om fortid, 
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nåtid og fremtid, og med Herrens hjelp bringe rettferdighet og sann-
hetens prinsipp inn i deres systemer, så de kan være forberedt på 
de stormer som vil komme.18 [Se forslag 5 nedenunder.]

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 om Lorenzo Snows opplevelse på side 55–58. Hvordan 
ble ditt vitnesbyrd virkelig for deg? Vurder å fortelle om din 
opplevelse til et familiemedlem eller en venn, for eksempel en 
du er hjemmelærer eller besøkende lærerinne for.

 2. President Snow sa at å tilegne seg et vitnesbyrd er “et veldig 
godt utgangspunkt for en siste-dagers-hellig” (side 59). Hvorfor 
er et vitnesbyrd bare et utgangspunkt – ikke et endelig mål?

 3. I den delen som begynner nederst på side 59, sammenligner pre-
sident Snow verdens utdannelse med den “høyere” utdannelse 
som Herren tilbyr. Hvordan kan vi skaffe oss denne “høyere 
utdannelse”? Hvilke velsignelser har du fått når du har gjort det?

 4. Les den delen som begynner på side 60. Når har du måttet “stå 
på [din] egen kunnskap”? Hva kan foreldre og lærere gjøre for 
å hjelpe barn og ungdom å stå på sin egen kunnskap?

 5. Gjennomgå president Snows råd i siste del av kapitlet 
(side 62–64). Hva tror du det menes med å “grave dypt i det 
som er av Gud”? Hva tror du det menes med at vår religion må 
bli “en del av oss”?

Aktuelle skriftsteder: 2 Nephi 31:20; Mosiah 5:1–4, 15; Alma 12:9–10; 
3 Nephi 9:20; Moroni 10:5; L&p 50:24

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 undervisning kan foregå ved toveiskommunika-
sjon ved at man stiller spørsmål. Man kan lett oppmuntre til spørs-
mål i en klasse” (Boyd K. Packer, “Prinsipper for undervisning og 
læring”, Liahona, juni 2007, 52).
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Styrket ved Den 
hellige ånds kraft

“Bestem dere for å leve ydmykt og på en slik måte at 
dere alltid vil ha Herrens ånd som deres venn.”

Fra Lorenzo Snows liv

I sin første generalkonferansetale som Kirkens president, sa 
Lorenzo Snow: “Vi er avhengige av at Herrens ånd hjelper oss og 
tilkjennegir for oss fra tid til annen hva som er nødvendig å gjøre 
under de omstendigheter vi befinner oss i akkurat nå.” 1 President 
Snow ville kanskje ikke ha vært i live og kunnet uttale dette hvis 
ikke to av hans venner hadde stolt på Herrens ånd i en spesiell 
situasjon 34 år tidligere.

I 1864 dro eldstene Lorenzo Snow og Ezra T. Benson i De tolv 
apostlers quorum på misjon til Hawaii. Tre andre misjonærer var 
sammen med dem: Eldstene Joseph F. Smith, William Cluff og 
Alma L. Smith. Da skipet deres kastet anker utenfor kysten av øya 
Maui, gikk alle unntatt Joseph F. Smith ombord på en mindre båt 
for å komme i land. Da de nærmet seg øya, var bølgene så høye 
at rormannen mistet kontrollen over båten. Båten veltet, og alle 
passasjerene ble kastet ut i vannet. Etter en kort stund kom alle til 
overflaten, bortsett fra eldste Snow. En gruppe øyboere løp til unn-
setning og tok med seg William Cluff og Alma L. Smith i en livbåt 
for å lete etter vennen sin. Eldste Cluff fortalte:

“Det første jeg så av bror Snow, var håret hans som fløt i 
vannskorpen ved den ene enden av den veltede båten. Så snart vi 
fikk ham opp i båten, ba vi båtfolkene om å ro til land det forteste 
de kunne. Kroppen hans var stiv og tilsynelatende livløs.

Bror A. L. Smith og jeg satt ved siden av hverandre. Vi la bror 
Snow over fanget, og på vei til land salvet vi ham stille og ba Herren 
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spare livet hans slik at han kunne få komme hjem til sin familie og 
sitt hjem.

Da vi kom til land, bar vi ham et lite stykke til noen store tønner 
som lå på stranden. Vi la ham på magen over en av dem og rullet ham 
frem og tilbake til vi lyktes med å få ut vannet han hadde svelget …

Etter å ha arbeidet med ham en stund uten å få livstegn, sa de 
som sto rundt, at det ikke var mer som kunne gjøres for ham. Men 
vi følte ikke at vi skulle gi opp, og vi ba og arbeidet videre med 
ham i visshet om at Herren ville høre og besvare våre bønner.

Til slutt ble vi tilskyndet til å legge munnen vår over hans og 
prøve å blåse opp lungene hans, og vi vekslet mellom å blåse inn 

da eldste lorenzo Snow var på misjon på Hawaii, ble hans liv 
reddet på grunn av inspirert hjelp fra hans ledsagere.



k a P I t t e l  4

69

og trekke ut luft, for slik å etterligne, så godt vi kunne, det naturlige 
åndedrett. Dette holdt vi det gående med til vi lyktes med å få luft 
i lungene hans. Etter en stund kunne vi se svake tegn på at livet 
var på vei tilbake. Et lite blunk med øynene, som til da hadde vært 
åpne og dødlignende, og en veldig svak surkling i halsen var de 
første livstegnene. Disse ble stadig tydeligere, helt til han var ved 
full bevissthet igjen.”

Når han tenkte tilbake på denne opplevelsen, visste eldste Wil-
liam Cluff hvorfor han og eldste Alma L. Smith var i stand til å redde 
eldste Snows liv. “Vi gjorde ikke bare det som var vanlig i slike 
tilfeller,” sa han, “men også det Ånden syntes å hviske til oss.” 2 [Se 
forslag 1 på side 75.]

Lorenzo Snows læresetninger

På grunn av Den hellige ånds gave blir vi 
ledet til all sannhet og styrket i vår tro.

En bestemt velsignelse kan bare oppnås ved lydighet mot evan-
geliet, og det er Den hellige ånds gave… Frelseren, som utvilsomt 
visste mest om denne gavens beskaffenhet og karakter, sa den ville 
lede dem som mottok den, til all sannhet og vise dem kommende 
ting [se Johannes 16:13]. Den skulle være mer enn den ånd som 
kommer fra Gud og fyller det uendelige rom og opplyser alle men-
nesker som kommer til verden [se L&p 84:46]. Den hellige ånds gave 
skulle lede til all sannhet og vise dem kommende ting.

Om dens virkning sier apostelen [Paulus] videre: “Åndens åpen-
barelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. Én får tro.” [Se 1 Korin-
terbrev 12:7, 9.] Ikke en ordinær tro som noen påberoper seg i våre 
dager, men en tro som gjorde dem som var i besittelse av den, i 
stand til å bli gjennomsaget, kastet i løvehuler og brennende ildov-
ner, og tåle enhver tenkelig form for tortur. Det var denne form 
for tro som Den hellige ånd meddelte den som var i besittelse av 
den, slik at han kunne stå midt i enhver vanskelighet, trosse enhver 
motstand og nedlegge sitt liv, om nødvendig, for den sak han hadde 
kjempet for. Det lå en allmektig, inspirerende kraft i denne troen, 
gitt av Herren gjennom Den hellige ånd, som intet annet prinsipp 
kunne formidle. Til én ble det gitt tro, til en annen kunnskap [se 
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1 Korinterbrev 12:8], ikke bare den som kan oppnås ved å lese 
bøker, men kunnskap fra Den allmektige. Et selvinspirerende prin-
sipp var over dem, som var reelt og ga dem kunnskap om den sak 
de hadde sluttet seg til. De visste ved åpenbaring fra Gud at den sak 
de hadde adlydt, var sann. Dette ble åpenbart for dem på en måte 
de ikke kunne bestride, og de visste det selv. De ble da forankret 
… i åpenbaringens klippe.3

Da Peter forkynte til folket, sa han: “Omvend dere, og la dere 
alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få 
Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og 
alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller 
til seg.” [Apostlenes gjerninger 2:38–39.] Denne hellige ånds gave er 
et annet prinsipp enn noe annet vi ser tilkjennegitt i den sekteriske 
verden. Det er et prinsipp for intelligens og åpenbaring. Det er et 
prinsipp som åpenbarer fortid, nåtid og fremtid, og disse gavene av 
Den hellige ånd skulle mottas ved lydighet mot evangeliets krav slik 
de ble forkynt i de dager, og slik de blir forkynt av eldstene i Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i vår tid. Det var i denne klippe 
deres tro skulle forankres, fra denne kilde de skulle motta kunnskap 
om den lære de hadde sluttet seg til, og Frelseren forteller oss at 
“helvetes porter skal ikke få makt over dem”. [Se 3 Nephi 11:39] …

… Den grunnvoll som Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er 
bygget på, er åpenbaringens klippe – den klippe som Jesus sa han 
ville bygge sin kirke på, og helvetes porter skal ikke få makt over 
den [se Matteus 16:17–18]. Vi har ikke mottatt denne kunnskapen 
ved kjøtt og blod, vi har ikke mottatt dette vitnesbyrd fra menne-
sker, vi har ikke mottatt det ved å lese Bibelen … eller Mormons 
bok, men vi har mottatt det ved Den hellige ånds påvirkning, som 
lærer oss om det som er av Gud, både før, nå og i fremtiden, og som 
tar det som er av Gud og tilkjennegir det tydelig for oss. Ingen kan 
ta denne kunnskapen fra oss ved fengsling eller noen form for for-
følgelse. Vi vil holde fast ved den til vi dør.4 [Se forslag 2 på side 75.]

Enhver siste-dagers-hellig kan ha Den 
hellige ånd som en venn som gir råd.

Det finnes en måte for oss å holde vår samvittighet ren for Gud 
og mennesker på, og det er ved å holde fast ved Guds ånd, som er 
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åpenbaringens ånd til enhver mann og kvinne. Den vil åpenbare 
for dem, selv i de enkleste saker, hva de skal gjøre, ved å gi dem 
forslag. Vi skulle prøve å lære denne Ånd å kjenne, så vi kan forstå 
dens forslag, og da vil vi alltid være i stand til å gjøre det rette. Dette 
er enhver siste-dagers-helligs store privilegium. Vi vet at vi har rett 
til å motta Åndens tilkjennegivelser hver dag i vårt liv.

Mange kommer til meg med et stort ønske om å få råd om et eller 
annet emne. De behøver ikke alltid komme til meg (under visse 
omstendigheter er det naturligvis absolutt på sin plass), for Ånden er 
i dem og vil hjelpe dem å gjøre godt og oppfylle Guds hensikter…
Det er ikke alltid nødvendig at de kommer til Kirkens president eller 

“vi har rett til å få Åndens tilkjennegivelser hver dag i vårt liv.”
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De tolv, eller til Israels eldster for å få råd. De har det i seg. De har 
en venn som vet nøyaktig hva han skal si til dem. Fra det øyeblikk 
vi mottar evangeliet, går ned i dåpens vann og hender etterpå blir 
lagt på oss for Den hellige ånds gave, har vi en venn, hvis vi ikke 
driver ham bort ved å gjøre gale ting. Denne vennen er Den hellige 
ånd, som tar del i det som er av Gud og viser det til oss. Dette er et 
storartet hjelpemiddel Herren har gitt oss, for at vi kan kjenne lyset 
og ikke alltid må krype i mørket.5 [Se forslag 5 på side 76.]

Den hellige ånd kan bringe oss glede og fred i sinnet.

Herren har gitt oss visse medfødte ønsker og følelser, og dette 
gjelder alle mennesker. Vi har fått implantert og flettet inn i vårt 
vesen visse ønsker og evner til nytelse, ønsker om visse ting som 
i vår natur har til hensikt å fremme fred og velbefinnende, som 
besvarer våre følelser og fremmer vår lykke. Verden hverken vet 
eller forstår hvordan disse evnene og ønskene skal tilfredsstilles, 
men Herren har valgt å gjøre oss i stand til å forstå disse tingene ved 
trofasthet og ved å vandre i Den hellige ånds lys og motta sannhet.6

Det er de siste-dagers-helliges privilegium å etterleve evangeliet 
på en slik måte at de føler seg anerkjent av Gud. Naturligvis gjør vi 
noen ganger ting vi skammer oss over når vi får tenkt oss om, men 
vi omvender oss fra dem i vårt hjerte og bestemmer oss for aldri å 
gjøre dem igjen. Det er alt Herren ber oss om, og menn og kvinner 
som lever slik, lever uten fordømmelse. De har rettferdighet og 
glede i Den hellige ånd.7

Hvis vi bevarer Åndens lys i oss, kan vi vandre slik i evangeliet 
at vi kan få et rikt mål av fred og lykke i denne verden, og mens vi 
går videre og streber etter fred og lykke lenger fremme på vår vei, 
vil vi ha en fred i sinnet som ingen andre kan ha enn dem som er 
fylt med Den hellige ånd.8 [Se forslag 3 på side 75.]

Vi trenger Den hellige ånds hjelp til å utholde prøvelser, 
utføre våre plikter og forberede oss til celestial herlighet.

Det er mange viktige ting som kreves av oss, og mange ting vi 
kan gjøre når vi får hjelp av Herrens ånd, som ellers kan virke nes-
ten umulige å gjennomføre.9
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Jeg vil minne mine brødre og søstre på … at vi er avhengige 
av Guds ånd for vår kunnskap og intelligens. Vi kan ha i oss, hvis 
vi forbereder oss godt, en ånd til inspirasjon, til åpenbaring, til å 
tilkjennegi tydelig for vår forstand Guds sinn og vilje, og lære oss 
vår plikt og hva som kreves av oss… Vi trenger hjelp. Vi er tilbøye-
lige til å gjøre ting som vil føre oss ut i vanskeligheter og mørke, 
ting som ikke vil være til vårt beste. Men med hjelp av den Trøster 
som Herren har lovet sine hellige, kan vi, hvis vi lytter etter dens 
hvisken og forstår dens språk, unngå mange problemer og alvorlige 
vanskeligheter.10

Vi er helt avhengige av inspirasjonens ånd, og om det noensinne 
har vært en tid siden Adam bodde i Edens hage, da det har vært 
større behov for Guds ånd enn nå, vet jeg ikke noe om den. Tidenes 
tegn og de begivenheter som raskt nærmer seg, som vil prøve de 
siste-dagers-helliges hjerte og integritet, fordrer at vi nå oppriktig 
søker Guds ånd og guddommelig hjelp, for vi vil utvilsomt få behov 
for den i de begivenheter som raskt nærmer seg. Vi vet at vi har 
hatt behov for den tidligere. Vi kan lett se at dersom Guds ånd ikke 
hadde veiledet oss gjennom mange av de hendelser vi har vært 
gjennom, ville vi ikke kunnet ha de forventinger om opphøyelse og 
herlighet som vi nå har, og våre omstendigheter ville ha vært langt 
mindre gunstige. Og hvis vi tidligere har hatt behov for Den hellige 
ånd, må vi i hvert fall forstå at vi vil få behov for den i fremtiden.11

Vi burde forstå – og jeg antar at vi som regel gjør det – at det 
arbeid vi har kommet til dette liv for å utføre, ikke kan gjøres til 
Guds forherligelse eller vår egen tilfredsstillelse bare ved vår egen 
naturlige intelligens. Vi er avhengige av at Herrens ånd hjelper oss 
og tilkjennegir for oss fra tid til annen hva som er nødvendig å gjøre 
under de omstendigheter vi befinner oss i akkurat nå.12

Det ville ganske enkelt vært tåpelig å forvente at de siste-dagers-
hellige i vår tid skal følge den celestiale lov, den lov som kommer 
fra Gud og som har til hensikt å løfte menneskene inn i hans nær-
het, uten hjelp fra en overnaturlig [himmelsk] kraft. Evangeliet lover 
oss dette. Det lover oss Den hellige ånds gave, som er guddommelig 
i sin natur, og som ikke mottas av noen annen gruppe mennesker, 
og som Frelseren forteller oss skal lede til all sannhet og inspirere 
dem som er i besittelse av den og gi dem kunnskap om Jesus, 
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kunnskap om Faderen og om det som hører den celestiale verden 
til. Den skal inspirere dem som er i besittelse av den, med kunnskap 
om kommende ting og tidligere ting, og inspirere dem i den grad at 
de kan nyte overnaturlige gaver – tungemålsgaven, profetiens gave 
og håndspåleggelse for helbredelse av syke.

De som mottok dette evangelium, ble lovet disse overnaturlige 
evner og gaver og personlig kunnskap, så de ikke behøvde å være 
avhengige av noen andre med hensyn til sannheten av den religion 
de hadde mottatt. De skulle motta kunnskap fra Faderen om at reli-
gionen kom fra ham, at evangeliet kom fra ham og at hans tjener 
hadde rett og myndighet til å forrette disse ordinansene slik at ingen 
lærdoms vind skulle rokke dem eller få dem bort fra den vei de 
gikk på, så de kunne bli forberedt på den herlighet som skulle bli 
åpenbart, og få del i den, så de kunne utholde enhver prøvelse eller 
lidelse som Gud ville påføre dem for å forberede dem til celestial 
herlighet, så de ikke skulle vandre i mørke, men i Guds lys og kraft 
og bli løftet over det som hører verden til og være bedre enn sine 
omgivelser, slik at de kunne vandre uavhengig under den celestiale 
verden og i Guds og himmelens åsyn, som frie mennesker, på den 
vei som skulle bli staket ut for dem av Den hellige ånd, den vei som 
kunne bringe dem til kunnskap og kraft så de kunne forberede seg 
til å motta den herlighet som Gud ønsket å gi dem, og få den opp-
høyde stilling som Gud ønsket å løfte dem opp til.13

Vi skulle leve slik at vi vet at vår kurs i livet er akseptabel for 
Gud. Vi skulle forstå Den hellige ånds røst og hvisken. På dager 
hvor himmelen ikke er tildekket med skyer, oppdager vi ting som 
omgir oss, deres skjønnhet og hensikt. På samme måte er vi avhen-
gige av Guds ånd for å få lys på sannhetens og frelsens prinsipper. 
Ingen troende siste-dagers-hellig kan nyte en betydelig grad av 
lykke med mindre han lever slik og dermed blir i stand til å motta 
guddommelig veiledning.14 [Se forslag 4 på side 75–76.]

Når vi lever ydmykt, hjelper Den hellige 
ånd oss på veien fremover.

Bestem dere for å leve ydmykt og på en slik måte at dere alltid 
vil ha Herrens ånd som deres venn, som kan gi dere forslag fra 
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tid til annen etter behov under de omstendigheter som dere  
kan komme i …

… Jeg vet ikke hvor mye lenger jeg kommer til å leve, og jeg 
tenker heller ikke på det. Men jeg ønsker, og det er noe dere også 
skulle ønske, å ha den ydmykhet og saktmodighet og enkelhet som 
gjør at jeg kan nyte åpenbaringens ånd. Det er deres privilegium, 
hver eneste en av dere, å ha nok av åpenbaringens ånd til å vite 
nøyaktig hva som er riktig for dere å gjøre. Det er deres privilegium 
å ha den, like mye som det er mitt privilegium å vite hva jeg skal 
gjøre i morgen, når morgendagen kommer, til beste for hele Kirken.15

Vi skulle forsøke, i den grad det er mulig, å glemme alle verdslige 
anliggender som bekymrer og plager oss, og rette vår oppmerk-
somhet mot Herren, idet vi har tilstrekkelig av hans hellige ånd til 
å kunne motta den kunnskap og de forslag som vil hjelpe oss på 
veien fremover.16 [Se forslag 5 nedenunder.]

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 beretningen på side 67–69, skulle du tenke på 
tilfeller hvor du har blitt velsignet fordi en annen har fulgt Den 
hellige ånds tilskyndelser. Tenk også på tilfeller hvor du har 
fulgt en tilskyndelse til å hjelpe en annen.

 2. Les den delen som begynner på side 69. Hva tror du det vil si 
å være “forankret … i åpenbaringens klippe”? (Du finner noen 
eksempler på side 69–70.) Hvordan kan personlig åpenbaring 
gi oss styrke til å “stå midt i enhver vanskelighet” og “trosse 
enhver motstand”?

 3. President Snow sa at Den hellige ånd kan hjelpe oss å “få et 
rikt mål av fred og lykke i denne verden” (side 72). Når har 
Den hellige ånd hjulpet deg å være lykkelig og føle fred? Kan 
du nevne noen andre måter Den hellige ånd kan hjelpe oss 
på? (Du finner noen eksempler på side 72–75.)

 4. Mens du studerer den delen som begynner på side 72, skulle 
du tenke på hvordan du har lært å gjenkjenne tilskyndelser 
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fra Den hellige ånd. Hvordan kan du hjelpe et familiemedlem 
eller en venn å lære å gjenkjenne Åndens tilskyndelser?

 5. Dette kapitlet inneholder to henvisninger til Den hellige 
ånd som en venn (side 72 og 74). Hvorfor tror du vi trenger 
ydmykhet og enkelhet for å kunne ha Den hellige ånd som 
vår venn?

Aktuelle skriftsteder: Lukas 12:12; Johannes 14:26–27; Romerne 
14:17; 1 Korinterbrev 12:4–11; Galaterne 5:22–25; 1 Nephi 10:17–19; 
2 Nephi 32:5

Hjelp til undervisningen: “For å oppmuntre til diskusjon kan du 
bruke spørsmålene i hvert kapittel… Du kan også selv formulere 
spørsmål som er spesielt tilpasset dem du underviser” (fra side vi 
i denne boken).

Noter
 1. I Conference Report, okt. 1898, 2.
 2. Se Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884), 276–79.

 3. Deseret News, 24. jan. 1872, 597.
 4. Deseret News: Semi-Weekly, 2. des. 

1879, 1.
 5. I Conference Report, apr. 1899, 52.
 6. Deseret News, 21. okt. 1857, 259.
 7. Deseret Weekly, 4. nov. 1893, 609.
 8. Deseret News, 21. okt. 1857, 259.
 9. I Conference Report, apr. 1898, 12.
 10. Deseret News: Semi-Weekly, 16. juli 

1878, 1.

 11. Deseret Semi-Weekly News, 4. juni 1889, 4.
 12. I Conference Report, okt. 1898, 2.
 13. Deseret News, 14. jan. 1880, 786.
 14. Millennial Star, 31. okt. 1895, 690–91; 

fra en detaljert omskrivning av en tale 
Lorenzo Snow holdt på generalkonfe-
ransen i oktober 1895.

 15. I “Anniversary Exercises”, Deseret 
 Evening News, 7. april 1899, 9.

 16. Millennial Star, 25. nov. 1889, 737–91; 
fra en detaljert omskrivning av en tale 
Lorenzo Snow holdt på generalkonfe-
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De trofastes strålende fremtid

“Det er fornøyelse å tale om de store ting 
som Gud ønsker å gi sine sønner og døtre, 

og som vi vil oppnå hvis vi er trofaste.”

Fra Lorenzo Snows liv

Våren 1840 var Lorenzo Snow i Nauvoo, Illinois og forberedte seg 
til å reise på misjon til England. Han var på besøk hjemme hos sin 
venn Henry G. Sherwood, og ba bror Sherwood forklare et skrift-
sted. “Mens han lyttet oppmerksomt til forklaringen hans,” fortalte 
president Snow senere: “Herrens ånd hvilte sterkt på meg – min 
forstands øyne ble åpnet, og jeg så like tydelig som solen midt på 
dagen, med undring og forbauselse, Guds og menneskers vei. I føl-
gende kuplett formulerte jeg åpenbaringen slik den ble vist meg …

Som mennesket er, Gud en gang var,
som Gud er, kan mennesket bli.” 1

Ettersom han følte at han hadde mottatt “hellig kommunikasjon” 
og skulle vokte den omhyggelig, forkynte ikke Lorenzo Snow denne 
læren offentlig før han fikk vite at profeten Joseph Smith hadde 
forkynt den.2 Så snart han visste at læren var offentlig kjent, vitnet 
han ofte om den.

I tillegg til å bruke denne sannheten som emne for mange av 
sine taler, ble den en grunntanke i hans liv. Hans sønn LeRoi sa: 
“Denne åpenbarte sannhet gjorde større inntrykk på Lorenzo Snow 
enn kanskje noe annet. Den trengte så dypt inn i hans sjel at den 
ble inspirasjonen for hans liv og ga ham hans brede perspektiv på 
hans egen store fremtid og Kirkens enorme misjon og arbeid.” 3 Den 
var hans “konstante lys og veiledning” og “en strålende, opplysende 
stjerne foran ham til enhver tid – i hans hjerte, i hans sjel og gjen-
nom hele hans person”.4
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I dette kapitlet forklarer president Snow den lære at vi kan bli 
som vår himmelske Fader. I kapittel 6 gir han praktiske råd om 
hvordan vi kan anvende denne læren i vårt liv.

Lorenzo Snows læresetninger

Ettersom vi har guddommelighet i oss, 
kan vi bli som vår himmelske Fader.

Vi er født i Gud vår Faders bilde. Han skapte oss lik seg selv. Vi 
har guddommelighet i vår åndelige sammensetning. I vår åndelige 
fødsel overførte vår Fader til oss de evner, krefter og egenskaper 
som han selv var i besittelse av, i like stor grad som barnet på sin 
mors fang besitter, dog i en uutviklet tilstand, sine foreldres egen-
skaper, evner og mottagelighet.5

Jeg tror at vi er Guds sønner og døtre, og at han har gitt oss evne 
til uendelig visdom og kunnskap, ettersom han har gitt oss en del av 
seg selv. Vi har fått vite at vi ble skapt i hans eget bilde, og vi forstår 
at menneskets sjel er udødelig. Vi har en åndelig organisme inn-
lemmet i dette tabernakel [det fysiske legemet], og denne åndelige 
organisme har guddommelighet i seg, selv om den kanskje befinner 
seg i en umoden tilstand, men den har i seg evnen til forbedring og 
utvikling, akkurat som spedbarnet som får næring fra sin mor. Selv 
om spedbarnet kan være svært uvitende, har det likevel muligheter 
i seg som gjennom de forskjellige ildprøvene i barndom og voksen 
alder, gjør det istand til å heve seg til en tilstand som er helt fantas-
tisk, sammenlignet med dets barnlige uvitenhet.6

Vi har guddommelighet i oss. Vi har udødelighet i oss. Vår ånde-
lige organisme er udødelig. Den kan ikke ødelegges. Den kan ikke 
utslettes. Vi vil leve i all evighet.7

Det er en fornøyelse å tale om de store ting som Gud ønsker å 
gi sine sønner og døtre, og som vi vil oppnå hvis vi er trofaste… 
Vår ferd på denne veien til opphøyelse vil bringe oss til vår Herre 
Jesu Kristi fylde, for å stå i vår Faders nærhet, for å motta av hans 
fylde, for å få gleden av å få etterkommere i verdener uten ende, 
for å nyte den hyggelige omgang med andre som vi har hatt glede 
av i dette liv, for at våre sønner og døtre, våre ektemenn og våre 
hustruer kan bli omgitt av all den fornøyelse som himmelen kan 
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skjenke, og for at vårt legeme skal bli herliggjort som Frelserens, og 
bli fritt for sykdom og alle livets skrøpeligheter, fritt for de skuffelser 
og kvaler og de ubehagelige ofre som vi gjør her.8

Gjennom kontinuerlig utvikling har vår himmelske Fader mot-
tatt opphøyelse og herlighet, og han viser oss den samme vei. I 
samme grad som han er ikledd makt, myndighet og herlighet, sier 
han: “Kom, og motta den samme herlighet og lykke som jeg er i 
besittelse av.” 9

Guds folk er dyrebare i hans øyne. Hans kjærlighet til dem vil 
alltid bestå, og i hans makt, styrke og hengivenhet vil de seire og 
motta mer enn seier. De er hans barn, skapt i hans bilde og bestemt 
til å bli ham lik ved lydighet mot hans lover …

… Dette er Guds sønners høye mål, de som overvinner, som er 
lydige mot hans bud, som renser seg slik som han er ren. Det er 
meningen at de skal bli som ham. De vil se ham om han er. De vil 
se hans ansikt og regjere med ham i hans herlighet, og bli ham lik 
på alle måter.10 [Se forslag 1 på side 85.]

når vi studerer Skriftene, lærer vi om vår guddommelige natur.
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Skriftene lærer oss om våre guddommelige muligheter.

Herren har fremlagt for oss insitamenter av fremste sort. I de 
åpenbaringer Gud har gitt, ser vi hva man kan oppnå hvis man vil 
ferdes på denne veien til kunnskap og bli veiledet av Guds ånd. 
Jeg hadde ikke vært i denne Kirken [særlig lenge] da det ble tydelig 
vist meg hva man kan oppnå gjennom vedvarende lydighet mot 
Guds Sønns evangelium. Denne kunnskapen har vært en stjerne jeg 
alltid har hatt foran meg, og den har fått meg til å være nøye med 
å prøve å gjøre det som er rett og akseptabelt for Gud… Selv etter 
alt vi har lært om de celestiale verdener, virker det som om noen 
siste-dagers-hellige er så tilfreds med ganske enkelt å vite at verket 
er sant, at når man snakker med dem om vår strålende fremtid, blir 
de overrasket og tror at det har lite med dem å gjøre. Åpenbareren 
Johannes sier i tredje kapittel av sitt første brev:

“Nå er vi Guds barn.” [1 Johannes 3:2.]

… Og så sier han:

“Og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli! Vi vet at når han 
skal åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.

Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, likesom 
Han er ren.” [Se 1 Johannes 3:2–3.]

… Guds ånd har formidlet til oss at det ligger solide og høy-
tidelige sannheter i uttrykk som dette. Paulus sa til filipperne at 
de burde utvikle en ambisjon som er ganske fremmed for dagens 
mennesker, selv om dette ikke gjelder i like stor grad for de siste-
dagers-hellige, særlig de som ikke er tilfreds med å være barn når 
det gjelder det som er av Gud. Han sier:

“La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus,

han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet 
bytte å være Gud lik.” [Filipperne 2:5–6.]

… Det var dette Paulus forkynte, og han visste hva han snakket 
om. Han ble tatt opp til den tredje himmel og hørte ting, sier han, 
som intet menneske var tillatt å uttale [se 2 Korinterbrev 12:1–7]… 
Ville det være galt av oss å be menneskene her om å fremelske en 
lignende ambisjon? Det finnes en rekke uttalelser i Bibelen, særlig 
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i Det nye testamente, som virker underlige for dem som ikke er i 
besittelse av Herrens ånd.

“Den som seirer, skal arve alle ting.” [ Johannes’ åpenbaring 21:7.]

Hva slags uttrykk er dette? Hvem tror på det? Om en far skulle 
si til sin sønn: “Min sønn, vær trofast og følg mine råd, og når du 
blir gammel nok, skal du arve alt jeg har,” ville det bety noe, ikke 
sant? Dersom faren sa sannheten, ville denne sønnen ha noe som 
kunne oppmuntre ham til å være trofast. Ønsket Jesus å bedra oss 
da han brukte dette uttrykket? Jeg lover dere at det ikke finnes snev 
av bedrag i denne språkbruken. Han mente nøyaktig det han sa. 
Videre sa Jesus:

“Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, 
likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far på hans 
trone.” [ Johannes’ åpenbaring 3:21.]

Det er en vakker uttalelse. Er det noe sant i den? Alt er sant. Det 
var Herren den allmektige som sa det. I Skriftene forteller apostelen 
Paulus oss:

“Vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har 
vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, 
evig i himmelen.” [2 Korinterbrev 5:1.]

Det tror jeg på. Og når han sier at Jesus “skal forvandle vårt for-
nedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme” [Filip-
perne 3:21], så tror jeg det også. Tror de siste-dagers-hellige disse 
tingene som jeg snakker om? Dere må naturligvis tro dem. Videre:

“For den som mottar mine tjenere, mottar meg,

og den som mottar meg, mottar min Fader,

og den som mottar min Fader, mottar min Faders rike, derfor, alt 
som min Fader har, skal bli gitt ham.” [L&p 84:36–38.]

Kan noen tenke seg noe mer som det er mulig å gi? … Paulus 
forsto disse tingene veldig godt, for han sa at han “[jaget] mot målet, 
til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus 
Jesus”. [Se Filipperne 3:14.]

I disse uttalelsene som jeg har pekt på, kan vi se noe med hensyn 
til hva dette høye kall i Jesus Kristus består i …
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… Jeg vet ikke hvor mange det finnes her som virkelig har kunn-
skap om disse tingene i sitt hjerte. Hvis dere har det, skal jeg si dere 
hva følgene av det vil bli. Johannes sa:

“Hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, likesom 
Han er ren.” [Se 1 Johannes 3:3.]

… Gud har vist oss følgene av å vandre på denne veien til herlig-
het og opphøyelse, og løftene er sikre. Herren visste nøyaktig hva 
han kunne gjøre. Han visste hva han hadde å arbeide med, og han 
visste nøyaktig hva han sa. Hvis vi gjør den del han har tildelt oss 
og holder vår annen prøvestand, kan vi være sikre på å få oppfylt 
disse løftene til minste detalj, og i større grad enn dere og jeg er i 
stand til å fatte.11 [Se forslag 2 på side 85.]

I sine brev vitnet apostelen Paulus om våre muligheter 
til å bli som vår himmelske Fader og Jesus kristus.
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Når vi tenker på de velsignelser Herren har beredt for oss, 
finner vi glede midt oppe i livets bekymringer og kvaler.

Det finnes ikke en eneste siste-dagers-hellig som kan høre min røst, 
som ikke har mulighet til å komme frem i den første oppstandelses 
morgen og bli herliggjort, opphøyet i Guds nærhet og få det privile-
gium å få snakke med vår Fader slik vi snakker med vår jordiske far.12

Det kan umulig fremsettes mer storartede muligheter for menne-
sker enn dem som er fremsatt for de hellige. Intet jordisk menneske 
kan ønske seg noe større eller som til sist vil bli mer tilfredsstil-
lende. Alt som henhører til fullkommen fred, lykke, herlighet og 
opphøyelse, er fremlagt for de siste-dagers-hellige. Vi skulle nyte 
denne ånd, og alltid ha dette klart i sinne. Vi skulle ikke la våre 
fremtidsutsikter fordunkles det minste ved å gjøre noe som ikke er 
akseptabelt for Herren.13

Mine forhåpninger for fremtiden er i høyeste grad store og strå-
lende, og jeg prøver alltid å holde disse fremtidsutsiktene lyse. Enhver 
siste-dagers-hellig har det samme privilegium og den samme plikt.14

Vi forstår ikke alle fullt ut de velsignelser og privileger som er 
beredt for oss i evangeliet. Vi forstår ikke helt, og vi har ikke for vårt 
åsyn de ting som venter oss i de evige verdener, og heller ikke de 
ting som venter oss i dette liv og som har til hensikt å fremme vår 
fred og lykke og ivareta vårt hjertes ønsker …

Midt i våre mange bekymringer glemmer vi ofte, og vi har ikke 
disse tingene klart for oss. Da forstår vi ikke at evangeliet har til 
hensikt, og det ligger i dets natur, å skjenke oss de ting som vil gi 
oss herlighet, heder og opphøyelse, som vil gi oss lykke, fred og 
herlighet. Vi er tilbøyelige til å glemme disse tingene midt oppe i 
livets plager og bekymringer, og vi forstår ikke helt at det er vårt 
privilegium og at Herren har gjort det mulig for oss å følge det 
evangelium som kan gi oss vedvarende fred …

Har vi noen grunn til å klage? Finnes det noen grunn for de hel-
lige til å se triste ut? Finnes det noen grunn til å gråte eller gremme 
seg? Nei, ingen. Men det er liv eller død som er fremsatt for oss. 
Makt og herredømme vil tilfalle oss hvis vi holder oss trofaste, sorg 
og forvisning hvis vi ringeakter evangeliet.
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Hva mer kan vi ønske oss enn det som finnes i vår religion? Hvis vi 
vil stå fast på klippen og følge den Ånd som er lagt i vårt bryst, vil vi 
utføre våre plikter på riktig vis, vi vil opptre riktig overfor dem som er 
satt over oss, og vi vil opptre riktig enten det er i lyset eller i mørket.

Hvor finnes det menneske som vil legge til side og forkaste de 
utsikter som finnes i det evangelium vi har mottatt? Det er der vi 
finner tilfredsstillelse, glede, stabilitet og noe å hvile våre føtter på. 
Der finner vi en sikker grunnvoll å bygge på, og hvor vi kan holde 
oss til det som kreves av oss.15

La oss aldri tillate at våre perspektiver blir fordunklet. La oss alltid 
ha dem klart for oss dag og natt, og jeg lover at hvis vi gjør dette, 
vil vår vekst fra dag til dag og fra år til år bli fantastisk.16

Vi sikter alle mot celestial herlighet, og storheten i det som ligger 
foran oss, kan ikke uttrykkes på menneskers språk. Hvis dere vil 
holde dere trofaste mot det verk dere er engasjert i, vil dere oppnå 
denne herlighet, og for alltid få fryde dere i Guds og Lammets nær-
het. Dette er verdt å anstrenge seg for. Det er verdt å ofre for, og 
velsignet er den mann eller den kvinne som er trofast og oppnår 
det.17 [Se forslag 3 nedenunder.]

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 Lorenzo Snow sa ofte at vi er Guds barn (side 79–80). 
Hvordan kan denne sannheten innvirke på vårt syn på oss selv 
og andre? Hvordan kan vi hjelpe barn og ungdom å huske at 
de er sønner og døtre av Gud?

 2. Hvilke tanker gjør du deg om skriftstedene president Snow 
siterte for å forklare våre guddommelige muligheter? (Se  
side 81–83.)

 3. Les den delen som begynner på side 84. Hvordan kan “livets 
plager og bekymringer” få oss til å glemme evangeliets evige 
velsignelser? Hva kan vi gjøre for å ha våre muligheter “klart i 
sinne”? På hvilke måter kan det påvirke måten vi lever på, at 
vi tenker på vår fremtid?
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 4. Hva har du lært om din himmelske Fader ved å studere dette 
kapitlet? Hva har du lært om din fremtid som en datter eller 
sønn av Gud?

Aktuelle skriftsteder: Romerne 8:16–17; 1 Korinterbrev 2:9–10; Alma 
5:15–16; Moroni 7:48; L&p 58:3–4; 78:17–22; 132:19–24

Hjelp til undervisningen: “Bær alltid vitnesbyrd når Ånden tilskyn-
der deg til å gjøre det, ikke bare ved avslutningen av hver lek-
sjon. Gi klassemedlemmene anledninger til å bære sitt vitnesbyrd” 
(Undervisning, intet større kall, 45).

Noter
 1. I Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
46; se også “The Grand Destiny of 
Man”, Deseret Evening News, 20. juli 
1901, 22.

 2. Se Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, 46–47; “Glory Awaiting 
the Saints”, Deseret Semi-Weekly News, 
30. okt. 1894, 1.

 3. LeRoi C. Snow, “Devotion to a Divine 
Inspiration”, Improvement Era, juni 
1919, 656.

 4. LeRoi C. Snow, “Devotion to a Divine 
Inspiration”, 661.

 5. Deseret News, 24. jan. 1872, 597.
 6. I Conference Report, april 1898, 63.

 7. I “Anniversary Exercises”, Deseret 
 Evening News, 7. april 1899, 10.

 8. Millennial Star, 24. aug. 1899, 530.
 9. Deseret News, 21. okt. 1857, 259.
 10. Deseret Semi-Weekly News, 4. okt. 

1898, 1.
 11. “Glory Awaiting the Saints”, 1.
 12. I Conference Report, okt. 1900, 4.
 13. I Conference Report, okt. 1898, 3.
 14. I Conference Report, okt. 1900, 4.
 15. Deseret News, 21. okt. 1857, 259.
 16. I Conference Report, april 1899, 2.
 17. I “Pres. Snow to Relief Societies”, 

 Deseret Evening News, 9. juli 1901, 1.
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Bli fullkommen for Herren: 
“Bedre og bedre dag for dag”

“Forvent ikke å bli fullkomne med en gang. Hvis dere 
gjør det, vil dere bli skuffet. Vær bedre i dag enn dere 
var i går, og vær bedre i morgen enn dere er i dag.”

Fra Lorenzo Snows liv

President Lorenzo Snow deltok en gang på et prestedømsmøte 
hvor en representant for hvert eldstenes quorum reiste seg og avga 
rapport om det arbeid hans quorum hadde gjort. Da president Snow 
lyttet til disse unge mennene, ble han minnet om seg selv mange år 
tidligere. Da han reiste seg for å tale, sa han:

“Jeg ønsker å si noe som dere, om mulig, aldri vil glemme, og jeg 
tror kanskje at jeg kan det.

Jeg ser nesten alltid når unge eldster er samlet, og faktisk også 
når middelaldrende eldster er samlet, en motvilje mot å tale foran 
en forsamling. Jeg ser dette her i dag blant de unge mennene som 
har reist seg for å uttale seg og for å gi informasjon om det arbeid 
de har utført.

Det ville kanskje ikke være så galt om jeg fortalte dere litt om 
min erfaring da jeg begynte å tale offentlig, til og med før jeg ble 
eldste. Jeg husker første gang jeg ble bedt om å bære mitt vitnes-
byrd… Det var noe jeg var svært engstelig for, men samtidig følte 
jeg at det var min plikt å reise meg, men jeg ventet og ventet. Den 
ene etter den andre bar vitnesbyrd, og de var snart ferdige, men 
jeg vegret meg fremdeles for å reise meg. Jeg hadde aldri talt foran 
en forsamling… Til slutt fant jeg ut at det var på tide å reise meg. 
Jeg gjorde det. Hvor lenge tror dere jeg talte? Jeg tror det var ca et 
halvt minutt – det kan iallfall ikke ha vært mer enn et minutt. Det 
var mitt første forsøk, og det andre tror jeg gikk omtrent likedan. Jeg 
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I Bergprekenen sa Frelseren: “vær da fullkomne, likesom 
deres himmelske Far er fullkommen” (matteus 5:48).
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var sjenert, … men jeg bestemte meg, helt og holdent, for at hver 
gang jeg ble bedt om å utføre en plikt som denne, eller en hvilken 
som helst annen, skulle jeg gjøre det uansett hva resultatet måtte bli. 
Dette er noe av grunnvollen for min fremgang som eldste i Israel.”

President Snow fortalte de unge mennene at ikke lenge etter 
denne opplevelsen, holdt han sitt første møte som heltidsmisjonær. 
“Jeg har aldri vært så engstelig for noe i hele mitt liv som for det 
møtet,” fortalte han. “Jeg ba hele dagen, fant meg et sted hvor jeg 
kunne være alene og påkalte Herren. Jeg hadde aldri talt [offentlig] 
før, annet enn på de nevnte vitnesbyrdsmøtene. Jeg gruet meg. 
Jeg tviler på om noen noensinne hadde gruet seg mer enn jeg 
gjorde den gangen. Møtet ble satt, og rommet var ganske fullt…  
Jeg begynte å tale, og jeg tror jeg holdt på i ca 45 minutter.” 1 I en 
annen beretning om det samme møtet skrev han: “Da jeg reiste meg 
foran forsamlingen, hadde jeg ikke klart for meg et eneste ord å 
si, men så snart jeg åpnet munnen for å tale, ble jeg sterkt påvirket 
av Den hellige ånd, som fylte mitt sinn med lys og ga meg ideer 
og et språk som egnet seg å formidle dem med. Forsamlingen ble 
forundret og ba om et nytt møte.” 2

President Snow fortalte hva han ville at de unge mennene skulle 
lære av hans erfaring: “Mine unge venner, dere har anledning til å 
bli store – akkurat så store som dere ønsker å være. Tidlig i livet kan 
man sikte seg inn på ting som er svært vanskelige å oppnå, men 
som likevel kan være innen rekkevidde. Deres første anstrengelser 
for å oppnå deres ønsker kan mislykkes, og deres fortsatte innsats 
vil kanskje ikke kunne kalles en suksess. Men i den grad deres inn-
sats var hederlig, og i den grad deres ønsker bunnet i rettferdighet, 
må nødvendigvis den erfaring dere høster mens dere søker deres 
hjertes ønsker, komme dere til nytte, og selv de feil dere måtte 
gjøre, vil bli vendt til deres fordel.” 3

Dette var et av president Snows yndlingsemner. Han minnet ofte 
de hellige på Herrens befaling om å være fullkomne, og han forsi-
kret dem om at de, ved sin egen flid og med Herrens hjelp, kunne 
adlyde dette budet. Han sa: “Vi skulle føle i vårt hjerte at Gud er vår 
Fader, og at selv om vi gjør feil og er svake, vil alt bli vel med oss 
om vi bare lever så fullkomment som vi kan.” 4
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Lorenzo Snows læresetninger

Med flid, tålmodighet og guddommelig hjelp kan vi 
adlyde Herrens befaling om å være fullkomne.

“Da Abram var nittini år gammel, åpenbarte Herren seg for ham 
og sa til ham: Jeg er Gud Den Allmektige, vandre for mitt åsyn og 
vær ustraffelig.” [1 Mosebok 17:1.]

I denne forbindelse vil jeg sitere en del av Frelserens ord i Berg-
prekenen, slik de finnes i siste vers av Matteus kapittel 5.

“Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.” 
[Matteus 5:48] …

Vi lærer at Herren viste seg for Abraham og ga ham svært store 
løfter, og at før han var rede til å motta dem ble noe spesielt krevet 
av ham, nemlig at han [Abraham] skulle bli fullkommen for Herren. 
Frelseren stilte det samme kravet til sine disipler, at de skulle bli 
fullkomne, slik som han og hans Fader i himmelen var fullkomne. 
Jeg tror dette er et emne de siste-dagers-hellige er opptatt av, og jeg 
vil gi noen forslag til overveielse for dem det angår.

Herren har til hensikt å gi de siste-dagers-hellige de største velsig-
nelser, men i likhet med Abraham må vi forberede oss for dem, og 
for å klare dette har vi fått den samme lov som Herren ga ham, og 
vi må overholde den. Det kreves også av oss at vi når en tilstand av 
fullkommenhet for Herren, og i dette som i alle andre tilfeller, har ikke 
Herren stilt et krav som ikke kan etterkommes. Tvert imot har han gitt 
de siste-dagers-hellige alle hjelpemidler de trenger for å innrette seg 
etter hans hellige orden. Da Herren stilte dette kravet til Abraham, ga 
han ham de hjelpemidler han trengte for å kunne bli kvalifisert til å 
adlyde loven og oppfylle kravet til punkt og prikke. Han var begunsti-
get med Den hellige ånd, vi blir fortalt at evangeliet ble forkynt for 
Abraham, og gjennom dette evangelium kunne han oppnå den gud-
dommelige hjelp som ville gjøre ham i stand til å forstå det som er av 
Gud, og uten den kunne intet menneske forstå det. Uten den kunne 
intet menneske nå en tilstand av fullkommenhet for Herren.

Med andre ord kan de siste-dagers-hellige på ingen måte nå 
et slikt moralsk og åndelig nivå uten ved overnaturlig [himmelsk] 
hjelp og støtte. Heller ikke forventer vi at de siste-dagers-hellige 
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umiddelbart vil eller kan innordne seg denne loven under alle 
omstendigheter. Det krever tid. Det krever mye tålmodighet og selv-
disiplin å adlyde denne befalingen. Og selv om våre første forsøk 
kanskje vil mislykkes, skulle ikke dette hindre de siste-dagers-hel-
lige i å bestemme seg for å prøve å etterkomme dette store kravet. 
Selv om Abraham hadde tro til å vandre for Herren i henhold til 
denne guddommelige lov, hendte det likevel at hans tro ble alvorlig 
prøvet. Men på tross av dette mistet han ikke motet, for han var fast 
bestemt på å rette seg etter Guds vilje.

Vi tror kanskje ikke vi kan leve opp til den fullkomne lov, at 
arbeidet med å fullkommengjøre oss er for vanskelig. Dette kan 
til en viss grad være sant, men det er likevel et faktum at det er en 
befaling Den allmektige har gitt oss, og vi kan ikke ignorere den. 
Når vi har det vanskelig, er tiden inne til å benytte oss av det store 
privilegium å kunne be Herren om styrke og forståelse, intelligens 
og nåde til å kunne overvinne kjødets svakhet som vi stadig må 
kjempe mot.5 [Se forslag 1 og 2 på side 98.]

Herren befalte abraham: “vandre for mitt åsyn 
og vær ustraffelig” (1 mosebok 17:1).
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Når vi retter oss etter et av Herrens krav, 
er vi fullkomne på dette området.

Abraham ble bedt om å forlate sin slekt og sitt land [se Abraham 
2:1–6]. Hadde han ikke etterkommet dette kravet, ville han ikke ha 
blitt godkjent av Herren. Men han innrettet seg. Og selv om han for-
lot sitt hjem, var det ingen tvil om at han levde i lydighet mot denne 
guddommelige lov om fullkommenhet. Hadde han sviktet i dette, 
kunne han på ingen måte ha oppfylt Den allmektiges krav. Og selv 
om han forlot sin fars hus og utsatte seg for denne prøvelsen, gjorde 
han det som hans egen samvittighet og Guds ånd fortalte ham at 
han skulle gjøre, og ingen kunne ha gjort det bedre, forutsatt at han 
ikke gjorde noe galt mens han utførte dette arbeidet.

Da de siste-dagers-hellige mottok evangeliet i nasjoner langt borte, 
og da Den allmektige befalte dem å forlate sine fedreland, å forlate 
sin slekt slik Abraham gjorde, i den grad de rettet seg etter dette 
kravet, i den grad vandret de i lydighet mot denne loven, og de var 
så fullkomne som noe menneske kunne være under de gjeldende 
omstendigheter og i sitt eget virkefelt, selv om de ikke var fullkomne 
med hensyn til kunnskap eller kraft osv. De var imidlertid fullkomne 
i sine følelser, sin integritet, sine motiver og sin beslutning. Og mens 
de krysset det store dyp, var det forutsatt at de ikke knurret eller 
 klaget, men fulgte de råd som ble gitt dem, og på alle måter tedde 
seg passende, så fullkomne som Gud krevde at de skulle være.

Herren har til hensikt å bringe oss opp til det celestiale rike. Han 
har gjort kjent ved direkte åpenbaring at vi er hans avkom, avlet i de 
evige verdener, at vi har kommet til denne jord i den spesielle hen-
sikt å forberede oss til å motta en fylde av vår Faders herlighet når 
vi skal vende tilbake til hans nærhet. Derfor må vi prøve å utvikle 
evnen til å holde denne loven for å helliggjøre våre motiver, ønsker, 
følelser og sinnstilstander, så de kan være rene og hellige og vår 
vilje i alle ting må være underordnet Guds vilje, så vi ikke har noen 
annen egen vilje enn viljen til å følge vår Faders vilje. En slik mann 
er fullkommen i sitt eget virkefelt, og har rett til Guds velsignelser i 
alt han gjør og hvor han enn kommer.

Men vi er gjenstand for dårskap, for kjødets svakhet, og vi er mer 
eller mindre uvitende og derfor tilbøyelige til å feile. Ja, men dette 
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er ingen grunn til at vi ikke skulle føle et ønske om å rette oss etter 
denne Guds befaling, særlig når vi ser at han har gjort tilgjengelig 
for oss de hjelpemidler vi trenger for å kunne utføre dette arbeidet. 
Dette er min forståelse av ordet fullkommenhet, slik det ble brukt 
av vår Frelser og av Herren overfor Abraham.

En person kan være fullkommen på noen områder og ikke på 
andre. En som adlyder Visdomsordet trofast, er fullkommen med 
hensyn til denne loven. Da vi omvendte oss fra våre synder og ble 
døpt til deres forlatelse, var vi fullkomne med hensyn til dette.6 [Se 
forslag 3 på side 98.]

Istedenfor å bli motløse når vi mislykkes, kan vi 
omvende oss og be Gud om styrke til å bli bedre.

Apostelen Johannes forteller oss at “vi [er] Guds barn, og det er 
ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, 
da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den 
som har dette håp til ham, renser seg selv, likesom Han er ren.” [Se 
1 Johannes 3:2–3.] De siste-dagers-hellige forventer å oppnå denne 
tilstand av fullkommenhet. Vi forventer å bli som vår Fader og Gud, 
skikkede og verdige barn til å være i hans nærhet. Vi forventer at 
når Guds Sønn kommer, skal vi motta våre legemer fornyet og her-
liggjort, og at disse “fornedringslegemer skal bli forandret og gjort 
like med hans herlighetslegeme”. [Se Filipperne 3:21.]

Dette er våre forventninger. Alle som er tilstede, skulle tenke 
over følgende spørsmål: Er våre forventninger velbegrunnede? Med 
andre ord, prøver vi å rense oss selv? Hvordan kan en siste-dagers-
hellig føle seg rettferdiggjort med mindre han prøver å bli ren slik 
Gud er ren, med mindre han prøver å holde sin samvittighet fri for 
overtredelse for Gud og mennesker hver eneste dag av sitt liv? Det 
er utvilsomt mange av oss som går fra dag til dag og fra uke til uke 
og fra måned til måned for Gud, uten å føle noen fordømmelse, 
som ter seg passende og oppriktig og i all saktmodighet søker Guds 
ånd til å styre vår daglige kurs. Likevel kan det være perioder av 
vårt liv da vi blir hardt prøvet og kanskje overvunnet. Selv om så 
er tilfelle, er det ingen grunn til at vi ikke skulle prøve igjen, og det 
med større energi og fastere beslutning, å nå vårt mål.7
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Herren ønsker å vise overbærenhet med sine barn på jorden, 
men han krever sann omvendelse av dem når de overtrer eller 
svikter i noen som helst plikt. Han forventer at de er lydige og at 
de vil prøve å legge av seg all synd, rense seg og i sannhet bli hans 
folk, hans hellige, slik at de kan bli beredt til å komme inn i hans 
nærhet, bli som ham i alle ting og regjere med ham i hans herlighet. 
For å oppnå dette må de gå på den snevre og smale vei, gjøre sitt 
liv lysere og bedre, bli fylt med tro og nestekjærlighet, som er Kristi 
rene kjærlighet, og trofast overholde enhver plikt i evangeliet.8

Hvis vi kunne lese i detalj om Abrahams liv eller om andre store 
og hellige menns liv, ville vi utvilsomt se at deres anstrengelser for 
å være rettferdige ikke alltid var vellykkede. Derfor skulle vi ikke 
miste motet om vi blir overvunnet i et svakt øyeblikk, men tvert 
imot umiddelbart omvende oss fra det gale vi måtte ha gjort og, i 
den grad det er mulig, gjøre det godt igjen og deretter be Gud om 
fornyet styrke til å gå videre og bli bedre.

Abraham kunne vandre fullkomment for Gud dag etter dag da 
han forlot sin fars hus, og han viste tegn på et stort og veldisipli-
nert sinn i den løsning han foreslo da hans gjetere kranglet med 
hans nevø Lots gjetere [se 1 Mosebok 13:1–9]. Det kom imidlertid 
en periode i Abrahams liv som må ha vært svært krevende – vi kan 
vel knapt tenke oss noe verre – nemlig da Herren ba ham ofre sin 
elskede og eneste sønn, selv om det var gjennom ham han forventet 
å få oppfylt det store løfte som Herren hadde gitt ham. Ved å vise 
den rette holdning klarte han imidlertid å overvinne prøvelsen og 
vise Gud sin tro og integritet [se 1 Mosebok 22:1–14]. Man kan van-
skelig anta at Abraham arvet en slik sinnstilstand fra sine avguds-
dyrkende foreldre. Det er logisk å tro at han på grunn av Guds 
velsignelser ble i stand til å tilegne seg den, etter å ha vært gjennom 
en lignende kamp mot kjødet som vi, og utvilsomt blitt overvunnet 
fra tid til annen, for så selv å overvinne helt til han klarte å bestå 
en så ekstrem prøve.

“La dette sinn være i dere,” sier apostelen Paulus, “som òg var 
i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt 
det for et røvet bytte å være Gud lik.” [Se Filipperne 2:5–6.] Enhver 
som har dette mål i sikte, vil rense seg slik Gud er ren, og prøve å 
vandre fullkomment for ham. Vi har våre små dårskaper og våre 
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svakheter. Vi skulle prøve å overvinne dem så fort som mulig, og 
vi skulle innprente denne følelsen i våre barns hjerter, så Gudsfrykt 
må vokse sammen med dem fra deres ungdom av, og så de må lære 
å te seg passende for ham under alle omstendigheter.

Dersom mannen kan leve én dag sammen med sin hustru uten 
å krangle eller uten å behandle noen uvennlig eller uten å bedrøve 
Guds ånd på noe vis, er alt vel så langt. Så langt er han fullkommen. 
La ham så prøve å være på samme måte dagen etter. Men om han 
skulle mislykkes med dette dagen etter, er det ingen grunn til at han 
ikke skulle lykkes med det den tredje dagen …

De siste-dagers-hellige skulle stadig prøve å utvikle denne ambi-
sjonen, noe som så tydelig ble fremsatt av apostlene i tidligere tider. 
Vi skulle prøve å vandre slik hver dag at vår samvittighet kan være 
fri for krenkelser mot noen. Og Gud har gitt oss visse hjelpemidler 
i Kirken, nemlig apostler og profeter og evangelister osv., “for at de 
hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning,” osv. [Se Efeserne 
4:11–12.] Og han har også overdratt til oss sin hellige Ånd som 
en usvikelig veileder, som står som en Guds engel ved vår side, 

vi skulle anstrenge oss hver dag for å forbedre 
vårt forhold til familiemedlemmer.
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forteller oss hva vi skal gjøre og gir oss styrke og hjelp når vanske-
lige omstendigheter oppstår på vår vei. Vi må ikke tillate oss å bli 
motløse når vi oppdager vår svakhet. Vi kan knapt finne et eneste 
tilfelle i alle de strålende eksempler som er satt oss av profetene, 
både før og nå, hvor de har latt den onde ta motet fra seg. Tvert 
imot har de stadig prøvd å overvinne, å vinne belønningen og slik 
forberede seg for en fylde av herlighet.9 [Se forslag 4 på side 98.]

Med guddommelig hjelp kan vi heve oss over 
verdens dårskap og forfengelighet.

Når vi først innser at vi virkelig har evnen i oss på grunn av det 
evangelium vi har mottatt, til å overvinne våre lidenskaper, vårt 
begjær og i alle ting underkaste oss vår himmelske Faders vilje, og 
hvis vi, istedenfor å forårsake ubehagelige følelser i vår familiekrets 
og blant andre vi omgås med, bidrar i betydelig grad til å skape 
litt himmel på jord, da kan vi si at kampen delvis er vunnet. En av 
de største vanskeligheter mange av oss strir med, er at vi er altfor 
tilbøyelige til å glemme livets store hensikt, vår himmelske Faders 
motiv for å sende oss hit for å påta oss dødelighet, så vel som det 
hellige kall vi har mottatt. Istedenfor å heve oss over de små, flyk-
tige ting som hører det timelige til, lar vi oss derfor ofte synke ned 
til verdens nivå uten å benytte oss av den guddommelige hjelp som 
Gud har tilveiebragt, som er det eneste som kan gjøre oss i stand til 
å overvinne dem. Vi er ikke det grann bedre enn resten av verden 
hvis vi ikke arbeider mot å bli fullkomne slik vår himmelske Fader 
er fullkommen.

Dette var Frelserens formaning til de første hellige, som hadde 
de samme lidenskaper og opplevde de samme fristelser som oss, 
og han visste om medlemmene kunne følge den eller ikke. Herren 
hverken har krevet eller vil noensinne kreve ting av sine barn som er 
umulige for dem å gjennomføre. De Israels eldster som forventer å 
reise ut i verden for å forkynne frelsens evangelium blant en uærlig 
og pervers generasjon, blant et folk som er fullt av ondskap og for-
dervelse, skulle være særlig opptatt av å utvikle denne ånd. Og ikke 
bare de, men alle, enhver ung mann og kvinne som tilhører denne 
kirken, som er verdig til å bli kalt en hellig, skulle utvikle dette 
ønsket om å leve opp til kravet om at deres samvittighet må være ren 
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for Gud. Det er velbehagelig når unge og gamle har dette mål i sikte. 
Det er særdeles fornøyelig å se våre unge følge en slik kurs at Guds 
lys og intelligens kan stråle i deres ansikter, så de kan ha en korrekt 
forståelse av livet og være i stand til å heve seg over verdens dårskap 
og forfengelighet og menneskers villfarelser og ugudelighet.10

Det er ikke nødvendig for siste-dagers-hellige å bekymre seg for 
det som hører denne verden til. Alt kommer til å svinne bort. Vi 
skulle være opptatt av høyere ting og strebe etter den fullkommen-
het som var i Kristus Jesus, som var fullkomment lydig i alle ting 
overfor Faderen, og på den måten oppnådde sin store opphøyelse 
og ble et eksempel for sine brødre. Hvorfor skulle vi engste og 
bekymre oss for disse timelige tingene når vår fremtid er så stor og 
strålende? Hvis vi vil holde oss til Herren, holde hans bud, ha hans 
fullkommenhet som vårt forbilde og strekke oss mot den evige vir-
kelighet i hans himmelske rike, vil alt bli vel med oss, og vi vil gå 
frem og til slutt vinne seieren.11

I alt dere gjør, skulle dere alltid ha klart for dere at dere nå forbe-
reder og skaper dere et liv som vil fortsette i evigheten. Følg aldri et 
prinsipp som dere ville skamme dere over eller ikke ønsker å følge i 
himmelen, og anvend intet middel for å nå et mål som en celestialt 
opplyst samvittighet ikke ville like. Selv om følelser og lidenskaper 
driver dere til handling, la alltid rene, hederlige, hellige og dydige 
prinsipper være styrende.12

Vi kan ikke bli fullkomne med en gang, men 
vi kan bli bedre og bedre dag for dag.

Barnet vokser fra barndom til ungdom og fra ungdom til mann-
dom, kontinuerlig og gradvis, men han kan ikke se hvordan eller 
når veksten finner sted. Han merker ikke noe til at han vokser, men 
ved å følge helselovene og være forstandig på sin vei, blir han til 
slutt en mann. Slik er det også med oss som siste-dagers-hellige. 
Vi vokser og utvikler oss. Vi tenker ikke over det i øyeblikket, men 
etter et år eller så oppdager vi at vi har, for å si det slik, kommet 
langt og nærmer oss fjellets topp. Vi føler at vi har tro på Herren, 
at hans forsyn alltid vil vårt beste, at vi er knyttet til ham, at han 
virkelig er vår Fader og at han leder oss på vår vei gjennom livet.13
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Forvent ikke å bli fullkomne med en gang. Hvis dere gjør det, vil 
dere bli skuffet. Vær bedre i dag enn dere var i går, og vær bedre i 
morgen enn dere er i dag. De fristelser som kanskje delvis overvin-
ner oss i dag, la dem ikke overvinne oss i like stor grad i morgen. 
Fortsett derfor å bli bedre og bedre dag for dag, og la ikke deres liv 
svinne hen uten å gjøre godt mot andre så vel som mot dere selv.14

Den siste dagen eller den siste uken skulle alltid være den beste 
vi noensinne har hatt. Det vil si at vi skulle utvikle oss litt hver dag, 
i kunnskap og visdom og i evne til å gjøre godt. Etter hvert som 
vi blir eldre, skulle vi komme nærmere Herren for hver dag.15 [Se 
forslag 5 på side 99.]

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 Snow erkjente at befalingen om å være fullkommen 
skaper hodebry for noen siste-dagers-hellige (side 90–91). 
Mens du studerer dette kapitlet, kan du se etter råd som kan 
hjelpe en som er urolig på grunn av befalingen om å være 
fullkommen.

 2. I den delen som begynner på side 90, viser uttrykket “overna-
turlig hjelp” til hjelp fra Herren. Hvordan hjelper Herren oss å 
bli fullkomne?

 3. På side 92 kan du granske president Snows kommentarer om 
Abraham og de tidlige siste-dagers-hellige pionerer. Hva tror 
du det vil si å være fullkommen “i sitt eget virkefelt”? Grunn 
på hva du kan gjøre for å bli mer fullkommen i dine følelser, 
din integritet, dine motiver og din beslutning.

 4. President Snow sa: “Vi må ikke tillate oss å bli motløse når 
vi oppdager vår svakhet” (side 93). Hvordan kan vi komme 
over eller unngå motløshet? (Du finner noen eksempler på 
side 93–96.)
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 5. Hvordan hjelper det deg å vite at du ikke skulle forvente “å bli 
fullkommen med en gang”? (Se side 98.) Tenk på konkrete ting 
du kan gjøre for å følge president Snows råd om å bli “bedre 
og bedre dag for dag”.

 6. Prøv å finne en eller to uttalelser i dette kapitlet som er spesielt 
inspirerende for deg. Hva liker du ved disse uttalelsene?

Aktuelle skriftsteder: 1 Nephi 3:7; 3 Nephi 12:48; Ether 12:27; Moroni 
10:32–33; L&p 64:32–34; 67:13; 76:69–70

Hjelp til undervisningen: “Det rører ved et menneske at det blir 
satt pris på deres bidrag. Du kan gjøre deg spesielt flid med å aner-
kjenne en persons kommentarer og, om mulig, gjøre kommentarene 
til en del av klassediskusjonen” (Undervisning, intet større kall, 35).

Noter
 1. I “Anniversary Exercises”, Deseret 

 Evening News, 7. april 1899, 9.
 2. I Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo 
Snow (1884), 16.

 3. I “Anniversary Exercises”, 9.
 4. I “Impressive Funeral Services”, 

Woman’s Exponent, okt. 1901, 36.
 5. Deseret News: Semi-Weekly, 3. juni 

1879, 1.
 6. Deseret News: Semi-Weekly, 3. juni 

1879, 1.
 7. Deseret News: Semi-Weekly, 3. juni 

1879, 1.

 8. Deseret Semi-Weekly News, 4. okt. 
1898, 1.

 9. Deseret News: Semi-Weekly, 3. juni 
1879, 1.

 10. Deseret News: Semi-Weekly, 3. juni 
1879, 1.

 11. Deseret Semi-Weekly News, 4. okt. 
1898, 1.

 12. Millennial Star, 1. des. 1851, 363.
 13. I Conference Report, april 1899, 2.
 14. Improvement Era, juli 1901, 714.
 15. Improvement Era, juli 1899, 709. 
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da de siste-dagers-hellige ble jaget fra sine hjem i nauvoo, 
Illinois, fant mange glede midt i sine lidelser.
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Trofasthet i prøvelser: 
“Frem fra skyggen og inn 

i strålende solskinn”

“Enhver mann og kvinne som tjener Herren, 
har sine mørke stunder, uansett hvor trofaste 

de er, men hvis de har levd trofast, vil lyset 
strømme over dem og de vil få hjelp.”

Fra Lorenzo Snows liv

I februar 1846 ble de siste-dagers-hellige tvunget til å forlate sine 
hjem i Nauvoo, Illinois. I sine forberedelser til reisen vestover mot sitt 
nye lovede land fulgte de president Brigham Youngs råd om å opp-
rette bosettinger underveis. De bodde på midlertidige oppholdssteder 
og sådde avlinger for de hellige som ville komme etter dem. Etter å 
ha tilbragt en kort periode i delstaten Iowa i en bosetting de kalte 
Garden Grove, flyttet Lorenzo Snow og familien hans til et sted de 
hellige kalte Mount Pisgah, også i Iowa. Denne bosettingen var opp-
kalt etter fjellet hvor profeten Moses hadde sett sitt folks lovede land.

Noen måneder etter at han kom til Mount Pisgah, ble Lorenzo 
kalt til å presidere over bosettingen. “På denne tiden,” skrev han 
senere, “befant de hellige i Pisgah seg i en svært forkommen til-
stand. De manglet ikke bare mat og klær, men også forspann og 
vogner til å fortsette reisen. Mange familier eide ikke proviant og 
var prisgitt sine naboers nestekjærlighet, og i de fleste tilfeller var 
disse dårlig beredt til å utøve denne dyden. Men på toppen av 
alt hadde en sykdomsfarsott rammet bosettingen da det ikke var 
mange nok friske til å pleie de syke, og død fulgte i dens kjølvann. 
Fedre, mødre, barn, brødre og søstre og kjære venner bukket under 
for sykdommen og ble begravet med svært lite seremoni, og noen 
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eide ikke passende tøy å bli begravet i. Dermed led folket sorg i 
tillegg til å befinne seg i den ytterste nød.”

Lorenzo fikk kjenne disse prøvelsene på kroppen. Han og hans 
familie gjennomgikk sykdom, skuffelser og hjertesorg, blant annet 
døde hans nyfødte datter Leonora. Han skrev: “Lille Leonora ble 
syk og døde, og med dyp sorg bar vi hennes levninger til deres 
fredelige hvilested for å bli etterlatt alene, langt fra sin far og den 
mor som fødte henne.”

Under disse forholdene hjalp Lorenzo de hellige å møte sine 
prøvelser med tro. Hans søster Eliza skrev: “Med ukuelig energi – 
et praktisk anlagt sinn og en målbevissthet som aldri ga etter for 
motløshet, viste han at han taklet en nødssituasjon som ville ha gjort 
menn med normale evner skrekkslagne.” Hun fortalte: “Det første 
han gjorde, var å motivere og forene folkets energi.” Han organi-
serte mennene i arbeidslag. Noen reiste til byer i nærheten for å 
tjene penger til proviant og klær. Andre holdt seg i leiren, hvor de 
tok seg av familiene der, sådde avlinger og produserte og reparerte 
gjenstander som kunne brukes i de omkringliggende bosettingene.

I tillegg til å hjelpe de hellige å samarbeide, oppfordret Lorenzo 
dem til å søke åndelig næring og nyte sunn underholdning. “Gjen-
nom de lange vintermånedene,” sa han, “søkte jeg å holde de helli-
ges moral og mot oppe i Pisgah, ikke bare ved å fastsette møter for 
tilbedelse og religionsutøvelse på forskjellige steder i bosettingen, 
men også ved å legge til rette for og oppmuntre til passende forlys-
telser av forskjellig slag …

Jeg skal prøve å beskrive en av dem, som jeg improviserte for å 
underholde så mange det var forsvarlig å stue inn i vårt beskjedne 
hjem, som besto av én etasje på cirka 4,5 ganger 9 meter. Det var 
tømret, hadde jordtak og jordgulv, og i den ene enden var det 
en skorstein i beskjeden høyde, laget av torv fra moder jord. For 
anledningen dekket vi gulvet med et tynt lag av ren halm og kledde 
veggene med hvite lakener hentet fra våre fjærløse senger.

Hvordan vi skulle få til en passende belysning av salen vår til 
det kommende arrangementet, var intet ubetydelig spørsmål, og et 
som stilte store krav til vår oppfinnsomhet. Men vi fikk det til. Fra 
gropen de lå i, valgte vi ut de største og fineste kålrabiene – uthullet 
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dem, satte korte stearinlys i dem og plasserte dem med passende 
mellomrom langs veggene, og hengte andre i taket, som var laget av 
jord og stengler. Disse lysene skapte en svært fredfull og dempet … 
stemning, og lyset som skinte gjennom disse kålrabiskallene, gjorde 
det hele svært pittoresk.

en av de siste-dagers-hellige som bosatte seg i mount 
Pisgah, tegnet denne skissen i en dagbok.
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Under kveldens aktiviteter ga mange av mine venner meg og min 
familie de varmeste komplimenter for den gode smak og oppfinnsom-
het vi hadde vist gjennom disse unike og rimelige dekorasjonene.”

Lorenzo fortalte at “timene ble opplivet og fylt med glede”. Han 
og gjestene underholdt hverandre med taler, sanger og opplesnin-
ger. Han sa: “Da vi avsluttet, syntes alle å være godt tilfreds, og gikk 
derfra like glade som om de ikke hadde vært hjemløse.” 1 [Se forslag 
1 på side 109.]

Lorenzo Snows læresetninger

Prøvelser og motgang hjelper oss å vokse åndelig 
og forberede oss til celestial herlighet.

Det er umulig for oss å utarbeide vår frelse og oppfylle Guds 
hensikter uten prøvelser eller ofre.2

Prøvelser og motgang har vært de siste-dagers-helliges erfaring. 
Gud har tilrettelagt det slik. Jeg tror det er sannsynlig at i [den før-
jordiske] åndeverden, da det ble foreslått for oss at vi skulle komme 
til denne prøvestand og gjennomgå den erfaring vi nå gjør, var det 
ikke bare fryd og gammen. Utsiktene var ikke så fornøyelige i alle 
henseender som vi kunne ha ønsket. Likevel er det ingen tvil om at 
vi der så og forsto klart og tydelig at dette var en nødvendig erfaring 
om vi skulle oppnå vår opphøyelse og herlighet. Og uansett hvor 
ubehagelig det kan ha virket for oss, var vi villige til å innrette oss 
etter Guds vilje, og derfor er vi her.3

Herren har besluttet i sitt hjerte at han vil prøve oss til han vet 
hva han kan gjøre med oss. Han prøvet sin Sønn Jesus… Før han 
[Frelseren] kom til jorden, hadde Faderen holdt øye med ham, og 
visste at han kunne stole på ham når verdeners frelse sto på spill, 
og han ble ikke skuffet. Slik er det også med oss. Han vil prøve oss, 
og fortsette å prøve oss, så han kan sette oss i de høyeste stillinger 
i livet og pålegge oss de helligste ansvarsoppgaver.4

Hvis vi klarer å komme oss gjennom de heftige ildprøvene som 
nærmer seg, med vår troskap og integritet intakt, kan vi etter våre 
prøvelser forvente en stor og mektig utgytelse av Ånden og Guds kraft 
– en stor begavelse over alle som har vært trofaste mot sine pakter …
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Noen av våre brødre har lurt på om de i livet heretter ville føle 
seg verdige til fullt fellesskap med de gamle profeter og hellige, 
som utholdt prøvelser og forfølgelse, og med hellige … som led 
i Kirtland, i Missouri og i Illinois. De nevnte brødre har beklaget 
at de ikke fikk del i disse lidelsesscener. Hvis noen av disse er til-
stede, kan jeg trøste dere med at dere bare må vente en kort stund 
før dere vil få lignende muligheter, og rikelig av dem. Dere og jeg 
kan ikke bli fullkomne uten lidelse, det kunne heller ikke Jesus [se 
Hebreerne 2:10]. I sin bønn og lidelse i Getsemane bebudet han den 
renselsesprosess som er nødvendig for dem som har ambisjoner 
om å sikre seg et celestialt rikes herlighet. Ingen skulle forsøke å 
unnslippe ved å ty til noen form for kompromiss.5

Det finnes ingen annen måte for de hellige å oppnå åndelig 
utvikling på og bli forberedt til en arv i det celestiale rike, enn 
ved prøvelser. Det er prosessen hvorved kunnskap vokser og fred 
til slutt vil bli opprettet overalt. Det [har] blitt sagt at om alle våre 
omgivelser var fredelige og gunstige nå, ville vi bli likegyldige. Det 
ville være en tilstand som ville være alt mange ville ønske seg. De 
ville ikke strekke seg etter det som hører evigheten til.6

Enten det gjelder oss som enkeltpersoner eller som gruppe, har 
vi lidd og kommer til å lide igjen – og hvorfor? Fordi Herren krever 
det av oss for vår egen helliggjørelse.7 [Se forslag 2 på side 109.]

Hvis vi holder oss trofaste gjennom prøvelser og fristelser, 
viser vi at vi elsker Gud mer enn vi elsker verden.

Blant våre prøvelser er fristelser, og disse gjør oss i stand til å vise 
hvor høyt vi verdsetter vår religion. Dere er kjent med Jobs erfaring 
med hensyn til dette. Han mottok kunnskap om oppstandelsen og 
om Forløseren, og han visste at selv om han skulle dø, skulle han 
likevel, i de siste dager, se sin Forløser på jorden [se Job 19:25–26]. 
De fristelser han ble utsatt for, viste at han satte disse himmelske 
hensyn høyere enn alt annet …

… Ettersom Gud er vår venn, frykter vi ikke. Vi må kanskje frem-
deles bli utsatt for mange forhold som er ubehagelige. På grunn av 
dem vil vi kunne vise englene at vi elsker det som hører Gud til, 
høyere enn det som hører verden til.8 [Se forslag 3 på side 109.]
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Hvis vi er trofaste, styrker Herren oss så vi kan 
overvinne fristelser og utholde prøvelser.

Mange av dere kan måtte gjennomgå voldsomme prøvelser for at 
deres tro kan bli mer fullkommen, deres tillit vokse og deres kunn-
skap om himmelens krefter forøkes – og dette før deres forløsning 
finner sted. Hvis en stormsky velter inn over dere… hvis lidelsens 
bitre kalk tilbys dere og dere blir tvunget til å drikke, hvis Satan blir 
sluppet løs blant dere med alle sine forføreriske bedrag og listige 
knep, og forfølgelsens sterke og nådeløse arm løftes mot dere – 
da, i dette øyeblikk, løft deres hode og fryd dere over at dere blir 
regnet verdige til å lide slik sammen med Jesus, de hellige og hel-
lige profeter, og vit at deres forløsningstime har kommet nærmere.

Jeg føler, mine brødre og søstre, at jeg vil formane dere fra dypet 
av mitt hjerte. Vær ved godt mot – bli ikke nedstemt, for dagen vil 
visselig snart komme da deres tårer vil bli tørret, deres hjerte vil bli 
trøstet og dere vil høste fruktene av deres arbeid …

vårt vitnesbyrd om Jesus kristus kan hjelpe og trøste oss i tider med prøvelser.
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Vær ærlige, vær rettskafne, vær hederlige, vær saktmodige og 
ydmyke, tapre og frimodige, lev enkelt, vær Herren lik, hold fast 
ved sannheten gjennom ild og sverd, tortur eller død.9

Siden vi mottok evangeliet og frem til i dag har Herren fra tid til 
annen gitt oss prøvelser og store påkjenninger, om vi kan kalle dem 
det, og noen ganger har disse prøvelsene vært av en slik art at vi har 
funnet det svært vanskelig å takle dem uten å knurre og klage. Men 
i slike stunder velsignet Herren oss og ga oss tilstrekkelig av sin Ånd 
til at vi kunne overvinne fristelsene og utholde prøvelsene.10

Enhver mann og kvinne som tjener Herren, har sine mørke stun-
der, uansett hvor trofaste de er, men hvis de har levd trofast, vil lyset 
strømme over dem og de vil få hjelp.11

Alt som kreves av oss for at vi skal være fullstendig trygge under 
alle tilfeller av vanskeligheter eller forfølgelse, er å gjøre Guds vilje 
og være ærlige, trofaste og hengivne mot de prinsipper vi har mot-
tatt. Hvis vi behandler hverandre rettferdig, ikke krenker andres 
rettigheter og lever ved hvert ord som går ut av Guds munn, så vil 
hans hellige Ånd hjelpe oss under enhver omstendighet, og vi vil 
komme fra det hele rikelig velsignet i våre hus, i våre familier, i våre 
hjorder, i våre marker – og på enhver måte Gud ønsker å velsigne 
oss. Han vil gi oss kunnskap på kunnskap, intelligens på intelligens, 
visdom på visdom.

Måtte Gud velsigne dette folk. Måtte vi være trofaste mot oss selv, 
trofaste mot alle de prinsipper vi har mottatt, og søke andres beste 
av hele vårt hjerte, og Gud vil utøse sin Ånd over oss, og til sist vil 
vi seire.12 [Se forslag 3 på side 109.]

Når vi tenker tilbake på vanskelige tider, ser vi at våre 
prøvelser har hjulpet oss å komme nærmere Gud.

Når vi tenker på hva Herren har gjort for oss så langt, våre nåvæ-
rende omgivelser og våre fremtidsutsikter, er vi virkelig et velsig-
net folk! Jeg har noen ganger tenkt at en av de største dyder de 
siste-dagers-hellige kan være i besittelse av, er takknemlighet til 
vår himmelske Fader for det han har gitt oss og den vei han har 
ledet oss på. Det kan så være at vår ferd på denne veien ikke alltid 
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har vært av behageligste sort, men etterpå har vi oppdaget at de 
omstendigheter som har vært svært ubehagelige, ofte har vært til 
størst fordel for oss.13

Enhver prøvelse en mann gjennomgår, om han bare er trofast i 
denne prøvelsen og gjør ære på Gud og den religion han har sluttet 
seg til, vil vedkommende etter prøvelsen være nærmere Gud, nær-
mere når det gjelder tro, visdom, kunnskap og kraft, og kan derfor 
med større tillit be Herren om det han ønsker Jeg vet om personer 
som har skjelvet ved tanken på å gjennomgå visse ildprøver, men som 
etter å ha vært gjennom fristelsen, har sagt at de kunne komme til 
Herren med større frimodighet og be om de velsignelser de ønsket …

Vi har all grunn til å fryde oss og nyte glede og tilfredsstillelse 
til tross for de vanskeligheter som omgir oss. Og hvor langt har vi 
ikke kommet, hvor mye kunnskap har vi ikke tilegnet oss og hvor 
mye mer er vi ikke i stand til å tåle nå enn for ett, to eller fem år 
siden, og er vi ikke i stand til å utholde mer nå enn for noen år 
siden? Herren har styrket oss og forøket vår vekst. I likhet med et 
spedbarn, når det vokser til, vet det ikke hvordan det gradvis fikk 
sin styrke eller hvordan det vokste i høyden. Det er større i år enn i 
fjor. Slik er det også med vår åndelige utvikling. Vi føler oss sterkere 
i dag enn vi gjorde for et år siden.14

De ofre dere har gjort, den motgang dere har utholdt og de for-
sakelser dere har blitt påført, vil … reduseres til ubetydelighet, og 
dere vil fryde dere over den erfaring de har gitt dere… Enkelte ting 
må vi lære ved det vi lider, og kunnskap som er ervervet på denne 
måten, vil være av stor verdi for oss i neste liv, selv om prosessen 
kan være smertefull …

… Jeg vet at deres liv ikke alltid har vært en dans på roser. Dere 
har utvilsomt gjennomgått mange prøvelser og kanskje vært gjen-
nom mange trengsler, men hvis dere bevarer deres integritet, vil 
dere snart komme frem fra skyggen og inn i strålende solskinn i 
den celestiale verden.15 [Se forslag 4 nedenunder.]
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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 beretningen på side 101–4. Hvordan klarte mange av 
de hellige i denne beretningen å være lykkelige til tross for sin 
lidelse? Hva kan vi gjøre for å oppmuntre andre som opplever 
prøvelser?

 2. Studer president Snows læresetninger om hvorfor vi må ha 
prøvelser (side 104–5). Hva tror du det menes med å “strekke 
seg etter det som hører evigheten til”? Hvorfor tror du mange 
ikke ville “strekke seg etter det som hører evigheten til”, uten 
prøvelser?

 3. Hvordan skulle vi reagere på prøvelser og fristelser? (Du finner 
noen eksempler på side 105–7.) Hvordan hjelper Herren oss i 
tider med prøvelser?

 4. Les siste del av dette kapitlet. Hva har du oppnådd på grunn 
av de utfordringer du har hatt?

 5. Prøv å finne en eller to uttalelser i dette kapitlet som gir deg 
håp. Hva er det du setter pris på ved uttalelsene du har valgt 
ut? Overvei hvordan du kan dele disse sannhetene med et 
familiemedlem eller en venn som trenger oppmuntring.

Aktuelle skriftsteder: 5 Mosebok 4:29–31; Salmene 46:1; Johannes 
16:33; Romerne 8:35–39; 2 Korinterbrev 4:17–18; Mosiah 23:21–22; 
24:9–16; L&p 58:2–4

Hjelp til undervisningen: Vurder å kontakte noen av klassemedlem-
mene på forhånd og be dem forberede seg på å fortelle om erfarin-
ger som er relevante for kapitlet. Før du underviser i dette kapitlet 
kan det for eksempel være nyttig å be noen av dem forberede seg 
på å snakke om hva de har lært av sine prøvelser.
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Noter
 1. Se Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
89–93.

 2. Millennial Star, 18. april 1887, 245.
 3. Deseret Weekly, 4. nov. 1893, 609.
 4. Millennial Star, 24. aug. 1899, 532.
 5. Deseret News: Semi-Weekly, 9. feb. 

1886, 1.
 6. Deseret News, 11. april 1888, 200; fra 

en detaljert omskrivning av en tale 
Lorenzo Snow holdt på generalkonfe-
ransen i april 1888.

 7. Deseret News, 28. okt. 1857, 270.
 8. Deseret News, 11. april 1888, 200.

 9. “Address to the Saints in Great Britain”, 
Millennial Star, 1. des. 1851, 364.

 10. Deseret Weekly, 4. nov. 1893, 609.
 11. Millennial Star, 24. aug. 1899, 531.
 12. Deseret News: Semi-Weekly, 2. des. 

1879, 1.
 13. I Conference Report, april 1899, 2.
 14. Deseret News, 11. april 1888, 200.
 15. I “Old Folks Are at Saltair Today”, 

 Deseret Evening News, 2. juli 1901, 1; 
budskap til en gruppe eldre medlem-
mer av Kirken; forberedt av Lorenzo 
Snow da han var 88 gammel, og lest 
av hans Sønn LeRoi.
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“Ransak meg, Gud, og 
kjenn mitt hjerte!”

Rettskafne siste-dagers-hellige streber etter å “utvikle en 
karakter for Gud som er til å stole på i prøvelsens stund”.

Fra Lorenzo Snows liv

15. desember 1899 talte president Lorenzo Snow, som da var 
Kirkens president, i begravelsen til president Franklin D. Richards, 
som hadde vært president for De tolv apostlers quorum. Nær slutten 
av talen sa president Snow: “Jeg ber Israels Gud om å velsigne de 
siste-dagers-hellige og at vi må være forberedt på det som skal skje 
i nær fremtid, med vårt hjerte på rett plass for Herren.”

For å illustrere nødvendigheten av å ha “vårt hjerte på rett plass 
for Herren”, fortalte president Snow om en opplevelse han og pre-
sident Richards hadde hatt på 1850-tallet, da de var nye apostler. På 
den tiden ledet president Brigham Young en reformasjon i Kirken, 
idet han ba siste-dagers-hellige overalt om å omvende seg og på 
nytt bestemme seg for å leve rettskaffent.

“Når president Young ble påvirket til å kalle folket til omvend-
else og reformasjon,” fortalte president Snow, “uttalte han seg svært 
sterkt om hva som burde gjøres med enkelte – at deres preste-
dømme burde bli fratatt dem fordi de ikke foredlet det slik de burde 
ha gjort. De brødre som levde på den tiden, husker sikkert hvor 
energisk han talte om dette. Det gikk rett i hjertet på bror Franklin, 
og det gikk irett i hjertet på meg også, og vi snakket sammen om 
dette. Vi bestemte oss for å gå til president Young og tilby ham 
vårt prestedømme. Hvis han følte i Herrens navn at vi ikke hadde 
foredlet vårt prestedømme, ville vi frasi oss det. Vi gikk til ham, 
snakket med ham alene og fortalte ham dette. Jeg tror han hadde 
tårer i øynene da han sa: ‘Bror Lorenzo, bror Franklin, dere har 
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foredlet deres prestedømme tilfredsstillende for Herren. Gud vel-
signe dere.’” 1

Gjennom hele sitt liv ønsket president Snow å ha sitt hjerte på 
rett plass for Herren, og han oppfordret også de hellige til å granske 
sin egen verdighet. Han talte “for å gi oss en bedre forståelse av” 
nødvendigheten av å utvikle “en sterk karakter som siste-dagers-
hellige for Gud vår Fader”.2 [Se forslag 1 på side 118.]

Lorenzo Snows læresetninger

Hvis vi har utviklet en sterk karakter, kan vi 
frimodig innby Gud til å granske vårt hjerte.

Jeg er av den bestemte oppfatning at det viktigste hensyn og det 
som vil være av størst verdi for oss når vi vender tilbake til åndever-
denen, vil være å ha utviklet en sterk og klart definert karakter som 
trofaste og konsekvente siste-dagers-hellige i denne prøvestand.

I tilfeller hvor en fremmed søker arbeid eller et ansvarsfullt 
embede, må han ofte fremskaffe papirer som bekrefter hans ver-
dighet, fra pålitelige kilder, anbefalingsbrev og introduksjonsbrev 
som er ytterst nyttige til sitt bruk, for å oppnå tjenester og privilegier 
som ellers ville vært vanskelige å oppnå. Det er imidlertid relativt 
enkelt å skaffe seg en skriftlig karakter, som man sier, en karakter 
som man kan legge i lommen, og det er min erfaring at det finnes 
ganske mange som bærer på skriftlige karakterer som deres virke-
lige og sanne karakter ikke kan bekrefte.

Det finnes dem blant oss som er kjent som medlemmer av denne 
kirke, som strekker seg svært langt for å oppnå et godt omdømme, 
men deres virkelige karakter, deres indre for å si det slik, er tilslørt 
eller kamuflert… Denne bønnen: “Ransak meg, Gud, og kjenn mitt 
hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på 
fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!” [Salmene 139:23–24], 
er svært betydningsfull. Det var en bønn som David gjennom det 
meste av sitt liv samvittighetsfullt og med frimodighet kunne opp-
sende til Herren. Men til tider kunne han føle nølingen og skjelvingen 
som skyldes svakhet, når han holdt en bønn som denne.
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Jeg har grunn til å tro at mange av de siste-dagers-hellige, gjen-
nom store deler av sitt liv, kan komme frem for Herren i all frimo-
dighet og holde denne samme bønn: “Ransak meg, Gud, og kjenn 
mitt hjerte! Se om jeg er på fortapelsens vei.” Men hvis vi, som folk, 
alltid kunne leve slik at vi kan bøye oss for Herren og oppsende en 
bønn som denne, ville det vært strålende, og vi ville ha utrettet mye 
mht. rettferdighet og gode gjerninger! … Jeg vil anbefale at [enhver] 
anvender denne Davids bønn og prøver å leve så godt han kan i 
overensstemmelse med det lys han har, slik at han i all oppriktighet 
kan gjøre den til en del av sin hengivenhet overfor Gud. Mange når 
ikke dette høye nivå fordi de gjør ting i lønndom hvor intet jordisk 
øye kan se, som har en klar tendens til å fremmedgjøre dem for Den 
allmektige og støte bort Guds ånd. Slike personer kan ikke bruke 
denne bønnen i lønndom. Det kan de ikke med mindre de har 
omvendt seg fra sine synder og gjort godt igjen det gale de har gjort, 
og bestemt seg for å bli bedre i fremtiden enn de har vært før, og 
for å utvikle en karakter for Gud som er til å stole på i prøvelsens 
stund, og som vil gjøre dem skikket til å omgås hellige vesener og 
Faderen selv når de kommer til åndeverdenen.

… Vi må være trofaste menn og trofaste kvinner. Vi må ha en 
høyt utviklet tro, og vi må være verdige til Den hellige ånds vei-
ledning i arbeidet med å utrette rettferdighet hele dagen lang, for 
at vi skal kunne ofre vår egen vilje for Faderens vilje, kjempe mot 
vår falne tilstand og gjøre det rette fordi vi ønsker å gjøre det rette, 
med øyet ene og alene vendt mot Guds ære og herlighet. For å 
klare dette trenger vi en indre følelse som er bevisst det ansvar 
som påhviler oss, som erkjenner det faktum at Gud våker over oss 
og at vår minste handling og de motiver som ligger bak den, må 
redegjøres for, og vi må til enhver tid være i harmoni med Herrens 
ånd.3 [Se forslag 2 på side 118.]

Eksempler i Skriftene lærer oss hvordan 
vi kan utvikle vår karakter.

Det er mange ting jeg beundrer ved profetenes karakter, og sær-
lig den Moses var i besittelse av. Jeg beundrer hans besluttsomhet 
når det gjaldt å utføre Guds ord og vilje med hensyn til Israel, og 
hans villighet til å gjøre alt som sto i et menneskes makt, med Den 
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allmektiges hjelp, og fremfor alt beundrer jeg hans integritet og 
troskap mot Herren …

Gud beundrer de menn og kvinner i dag som prøver å leve rett-
skaffent og som, på tross av Satans styrker som er oppstilt mot dem, 
kan si: Bort fra meg, Satan [se Lukas 4:8], og som lever et rettferdig 
og gudfryktig liv. Slike mennesker har innflytelse på Gud, og deres 
bønner har stor kraft og virkning [se Jakobs brev 5:16]. Moses hadde 
for eksempel så stor innflytelse på Den allmektige at han foran-
dret hans [Guds] hensikt ved én anledning. Dere husker sikkert at 
Herren ble vred på israelittene og erklærte overfor Moses at han 
ville utrydde dem, og at han ville la Moses bli til et stort folk og gi 
ham og hans etterkommere det han hadde lovet Israel. Men denne 
store leder og lovgiver var tro mot sin plikt og sto mellom dem 
og bønnfalt Herren på vegne av sitt folk. Ved den myndighet han 
kunne utøve og utøvde, var han i stand til å redde folket fra den 
ødeleggelse som var uttalt over dem. [Se 2 Mosebok 32:9–11; Joseph 
Smiths oversettelse, 2 Mosebok 32:12.] Hvor edel og praktfull Moses 
må ha vært i Herrens øyne, og hvilken kilde til tilfredsstillelse det 
må ha vært for ham å vite at hans utvalgte folk, i sin gjenstridige og 
uvitende tilstand, hadde en slik mann som leder.

I Jonas finner vi igjen et interessant karaktertrekk. Da han befant 
seg på de frådende vannmassene og sjømennene var redde for at 
de ikke skulle klare å redde skipet, fikk Jonas dårlig samvittighet for 
det han hadde gjort da han ikke dro til Ninive slik Herren befalte 
ham, og han sto frem og erkjente at det var han som var skyld i 
ulykken som var i ferd med å ramme dem, og han var villig til å bli 
ofret for å hjelpe de andre om bord. [Se Jonas 1:4–12.] Vi ser også 
andre profeter og Guds menn som, selv om de noen ganger viser 
svakhet, i likhet med Jonas, likevel har noe virkelig stort og beund-
ringsverdig i sin karakter.4 [Se forslag 3 på side 119.]

Rettskafne karaktertrekk utvikler seg gradvis i oss 
når vi utøver tro og omvender oss fra det gale vi gjør.

Den slags karaktertrekk som vi ser i fortidens hedersmenn, skyl-
des ikke tilfeldigheter, heller ikke utvikles de i løpet av en dag, 
en uke, en måned eller et år. Disse utvikles gradvis som følge av 
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vedvarende trofasthet mot Gud og sannheten, uavhengig av men-
neskers bifall eller kritikk.

… Det er viktig at vi, som siste-dagers-hellige, forstår og tenker 
på at frelse kommer ved Guds nåde og ved at vi utvikler i oss de 
samme prinsipper som styrte de rettferdige menneskene jeg har 
nevnt tidligere. Det er ikke meningen at vi skal gjøre godt for å 
oppnå menneskers ros. Vi skulle gjøre godt fordi vi derved utvikler 
guddommelighet, og på denne måten vil vi bli forbundet med gud-
dommelighet, og det vil bli en del av vårt innerste vesen …

Gjør vi ikke av og til ting vi er lei for at vi har gjort? Det er slik 
det er, og det går bra så lenge vi slutter med det når vi vet at det er 
galt. Hvis vi forandrer oss når vi ser det ugudelige, er det alt vi kan 
gjøre, og alt som kan forlanges av noe menneske. Men er utvilsomt 
altfor ofte slik med noen at de er mer redde for at andre skal få vite 
om det gale de gjør, enn for selve handlingen. De tenker på hva folk 
vil si når de får høre det osv. På den annen side er det noen som 
beveges til å gjøre visse ting for å få sine venners anerkjennelse, 

Selv om Jonas “viste svakheter”, kan vi lære av hans 
“store og beundringsverdige” egenskaper.
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og hvis deres handlinger ikke fører til positive kommentarer eller 
anerkjennelse, føler de at deres anstrengelser har vært bortkastet, 
og det gode de måtte ha gjort, vil være fullstendig mislykket.

Hvis vi virkelig ønsker å komme nærmere Gud, hvis vi ønsker 
å komme på bølgelengde med de gode ånder i de evige verdener, 
hvis vi ønsker å utvikle den tro som vi leser om, og som gjorde 
fortidens hellige i stand til å utføre så storartede handlinger, må vi, 
etter å ha mottatt Den hellige ånd, lytte til dens hvisken og innrette 
oss etter dens forslag og på ingen måte drive den bort fra oss. Det 
er sant at vi er svake, syndige skapninger som er tilbøyelige til 
når som helst å brdrøve Guds ånd, men så snart vi oppdager at 
vi har gjort noe galt, skulle vi omvende oss og så langt som mulig 
gjøre godt igjen det gale vi har gjort. På denne måten styrker vi vår 
karakter, vi fremmer vår egen sak, og vi styrker oss mot fristelse. 
Etter hvert vil vi ha overvunnet så mye at vi vil bli forbløffet over 
vår egen fremgang.5 [Se forslag 4 på side 119.]

Hvis vi opprettholder vår rettskafne 
karakter, kommer vi nærmere Herren.

Vi har mottatt et evangelium som er fantastisk i sin virkemåte. 
Ved lydighet mot dets betingelser kan vi motta de mest utsøkte vel-
signelser som noensinne har blitt lovet eller skjenket menneskene i 
noen tidsalder. Men i likhet med barnet med sin leke, metter vi oss 
altfor ofte med tidens forgjengelige ting, og glemmer de muligheter 
vi har til å utvikle i oss de store, evige prinsipper for liv og sannhet. 
Herren ønsker et tettere og nærere forhold mellom seg og oss. Han 
ønsker å løfte oss til høyere nivåer av liv og intelligens, og dette 
kan bare gjøres ved hjelp av det evige evangelium som er spesielt 
tilrettelagt i denne hensikt. Apostelen Johannes sier: “Hver den som 
har dette håp til ham, renser seg selv, likesom Han (Kristus) er ren.” 
[1 Johannes 3:3.] Anvender de siste-dagers-hellige evangeliets prin-
sipper på seg selv, for slik å oppnå Guds hensikter?

… Hva kan vi gjøre under de gjeldende omstendigheter for å 
stige enda høyere med hensyn til vår Guds rettferdighet? Hvilke 
fordeler, velsignelser og privilegier gir dette systemet for frelse som 
vi har adlydt, og hvilke midler skal vi anvende for å oppnå dem? 
Dersom et offer vil bli avkrevd, vil det være svært hensiktsmessig 
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for alle som ønsker å studere sin religion, og som prøver å innrette 
seg etter dens krav ved å etterleve den i hverdagen, å vise sin vil-
lighet til å bøye seg for Jehovas vilje og anerkjenne hans hånd både 
i motgang og medgang.

… Vi gjør lurt i å ransake oss selv, gå inn i oss selv i lønndom, 
for å finne ut hvor vi står … for Herren, slik at vi om nødvendig kan 
fornye vår flid og trofasthet og øke våre gode gjerninger.

Det er ingen tvil, når vi snakker om folket som helhet, at vi 
virkelig forbedrer oss i Guds øyne. Men selv om dette utvilsomt 
er tilfelle, er jeg overbevist om at det finnes dem blant oss som er 
begavet med åndelige gaver og er mottagelige for utvikling, som, 
hvis de ønsker det, kan utøve dem i langt større grad enn de gjør, 
og som kunne ha beveget seg mye raskere på hellighetens veier 
og kommet mye nærmere Herren. Men den ånd som følger det 
som hører denne verden til, virker på dem i så stor grad at de ikke 
utvikler disse åndelige evnene og velsignelsene. De setter seg ikke 
i et så nært forhold til Herren som det er deres privilegium å gjøre.6

Vår karakter som siste-dagers-hellige skulle bevares ukrenket, 
uansett pris eller offer. En karakter Gud anerkjenner, er verdt å sikre 
seg, selv om prisen er et helt liv med konstant selvfornektelse.

Hvis vi lever på denne måten, kan vi se fremover … i full visshet 
om at … vi kommer til å bli kronet sammen med Guds sønner og 
døtre, og komme i besittelse av et celestialt rikes rikdom og herlig-
het.7 [Se forslag 5 nedenunder.]

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. Når du leser beretningen på side 111 og 113, hva lærer du 
av det eldste Lorenzo Snow og eldste Franklin D. Richards 
gjorde? Overvei hvordan du kan presentere disse prinsippene 
for familiemedlemmer og andre.

 2. President Snow sa: “Vi må være trofaste menn og trofaste kvin-
ner” (side 114). Hva tror du det vil si å være en trofast mann 
eller en trofast kvinne?
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 3. Overvei president Snows uttalelser om de eksempler Moses og 
Jonas ga oss (side 114–15). Hva ser du i hver av disse beret-
ningene som kan hjelpe oss å forbedre vår karakter?

 4. Grunn på det første hele avsnittet på side 117. Hvorfor tror 
du vi trenger å være oppmerksomme på våre feil for å kunne 
styrke vår karakter? Hvordan kan vi tillate oss å se våre egne 
mangler uten å bli motløse?

 5. Gjennomgå president Snows råd i siste del av kapitlet 
(side 117–18). Vurder å sette av tid til å ransake deg selv og 
finne ut hvordan din stilling er overfor Herren.

Aktuelle skriftsteder: Salmene 24:3–5; 2 Peter 1:2–11; Mosiah 3:19; 
Alma 48:11–13, 17; Ether 12:25–28; L&p 11:12–14; 88:63–68

Hjelp til undervisningen: Be klassens medlemmer velge en del i 
kapitlet 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.

Noter
 1. Deseret Semi-Weekly News,  

19. des. 1899, 5.
 2. Deseret News: Semi-Weekly,  

15. aug. 1882, 1.
 3. Deseret News: Semi-Weekly,  

15. aug. 1882, 1.
 4. Deseret News: Semi-Weekly,  

15. aug. 1882, 1.

 5. Deseret News: Semi-Weekly,  
15. aug. 1882, 1.

 6. Deseret News: Semi-Weekly,  
15. aug. 1882, 1.

 7. Deseret News: Semi-Weekly,  
9. feb. 1886, 1. 
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Barn er “en dyrebar arv fra Herren”.
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Hellige familieforhold

“Hvis vi er trofaste, vil vi få omgås med hverandre i en 
udødelig og herlig tilstand… De forbindelser vi danner 
her, som er av den mest varige art, vil bestå i evigheten.”

Fra Lorenzo Snows liv

I anledning sin 70-årsdag inviterte Lorenzo Snow alle sine barn til 
Brigham City, Utah til en “storslått sammenkomst og fødselsdagsfei-
ring”. Han ordnet med innkvartering og mat og programmer som 
alle, også de små barna, ville ha glede av. “Jo mer jeg reflekterer 
over dette temaet [familiesammenkomst],” skrev han, “jo mer gleder 
jeg meg til en familiesammenkomst hvor jeg kan få se dere alle én 
gang til i mitt liv og gi dere en fars velsignelse.” Han ba dem om å 
ikke la noe komme i veien, “unntagen de alvorligste og mest uover-
kommelige hindringer”.1

Familien Snow var samlet fra 7. til 9. mai 1884, og gledet seg 
over musikk, teaterproduksjoner, taler, lyrikk, leker, mat og hyg-
gelige samtaler.2 President Snows søster Eliza fortalte at gjennom 
hele arrangementet deltok han i “forskjellige møter med familien, 
og i egenskap av patriark, … ga han velsignelser til familiemedlem-
mene” og ga “mange faderlige råd, instruksjoner og formaninger”. 
Da sammenkomsten nærmet seg slutten, kom hele familien sammen 
for å høre ham tale. Ifølge Elizas opptegnelse uttrykte han “sin glede 
og takknemlighet til Gud for at han nå hadde fått se de skjønne og 
smilende ansiktene til sin store familie, og det gode han regnet med 
ville komme av denne sammenkomsten”. Mens han skuet ut over 
sin familie, utbrøt president Snow: “Mitt hjerte er fylt til det flommer 
over av den varmeste takknemlighet til min himmelske Fader…
Ord kan ikke uttrykke mitt hjertes dype følelser for denne hellige 
anledning på min 70-årsdag, til å stå her og betrakte dette strålende 
og vidunderlig inspirerende syn.”
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President Snow fortsatte: “Dette er den siste familiesammenkom-
sten vi kan regne med på denne siden av åndeverdenen. Måtte 
fedrenes Gud hjelpe oss å holde hans lover, leve hederlig, bevare 
vår dyd og integritet ukrenket, lytte til Den hellige ånds hvisken 
og flittig anstrenge oss for å bli rene, så ikke et eneste medlem 
av denne familie må gå fortapt ved å avvike fra den snevre og 
smale sti, men måtte vi alle vise oss verdige til å komme frem i den 
første oppstandelses morgen, kronet med herlighet, og videreføre 
familieenheten i udødelighet og stadig forøkes gjennom evighetens 
endeløse tidsaldre.” 3 [Se forslag 1 på side 127]

Lorenzo Snows læresetninger

Familieforhold er hellige og kan bli sterkere i evigheten.

Oppmuntre til ekteskap, … og innprent i [andre] hvor hellig dette 
forholdet er og den forpliktelse som påhviler dem til å overholde 
dette store bud som Gud ga til våre første foreldre, om å bli mange 
og oppfylle jorden [se 1 Mosebok 1:28]. Dette er desto mer nødven-
dig i lys av den nåværende tendens i verden til å ignorere denne 
loven og vanære ekteskapspakten. Det er trist å se omfanget av 
skilsmisser i landet og den økende tendensen til å se på barn som 
en byrde istedenfor som en dyrebar arv fra Herren.4

[Herren] har vist oss at hvis vi er trofaste, vil vi få omgås med 
hverandre i en udødelig og herlig tilstand, at de forbindelser vi stif-
ter her, som er av den mest varige art, vil bestå i evigheten.5

De forbindelser vi stifter her, vil bli videreført av [oss] i de evige 
verdener. Fedre, mødre, søstre, brødre – ja, mødre som ser sine 
kjære dø ved deres side, vet at de vil være deres i åndeverdenen, og 
at de vil få dem slik de legger dem ned. Når en hustru ser sin mann 
dø, når hans liv ebber ut, vet hun at hun vil få ham igjen, og hun 
får lindring, trøst og glede ved Den allmektiges åpenbaringer om at 
hun vil ha sin mann i de evige verdener. Den samme omgangsform 
som vi har her, vil fremdeles finnes på den andre siden av sløret. 
De bånd vi knytter her, vil bli sterkere i neste liv. Og de siste-dag-
ers-hellige føler trygghet, fordi Gud har gitt dem den.6 [Se forslag 
2 på side 127.]
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Trofaste siste-dagers-hellige som ikke er i stand til 
å gifte seg eller få barn i dette liv, vil kunne motta 

alle opphøyelsens velsignelser i livet heretter.

En kvinne kom til kontoret vårt her om dagen og ba om å få 
snakke med meg om et privat anliggende. Hun sa at hun følte seg 
svært ille til mote fordi hennes muligheter til å få en mann ikke 
hadde vært gode… Hun ønsket å få vite hvordan hennes tilstand 
ville bli i neste liv hvis hun ikke lyktes med å få en mann i dette liv. 
Jeg antar at dette er noe våre unge lurer på… Jeg ønsker å gi en 
liten forklaring som kan være til lindring og trøst for dem som befin-
ner seg i denne situasjon. Det finnes ikke en eneste siste-dagers-
hellig som dør etter å vært trofast i livet, som vil miste noe som helst 
som følge av å ikke ha gjort visse ting, når han heller hun ikke har 
fått mulighet til det. Med andre ord, hvis en ung mann eller en ung 
kvinne ikke har noen mulighet til å bli gift, og de lever trofast hele 
livet, vil han eller hun motta alle velsignelser, opphøyelse og her-
lighet, som enhver mann eller kvinne vil motta som har hatt denne 
mulighet og benyttet seg av den. Dette er sikkert og uomtvistelig …

De som ikke har noen mulighet til å gifte seg i dette liv, vil, hvis 
de dør i Herren, få muligheter til å sikre seg alle velsignelser som 
er nødvendige for gifte personer. Herren er barmhjertig og god, 
og han er ikke urettferdig. Det finnes ingen urettferdighet i ham. 
Likevel kan vi neppe se på det som rettferdig, når en kvinne eller 
mann dør uten å ha fått mulighet til å gifte seg, dersom dette ikke 
kunne gjøres godt igjen i neste liv. Det ville ha vært urettferdig, og 
vi vet at Herren ikke er urettferdig. Min søster Eliza R. Snow anser 
jeg som en like god kvinne som en hvilken som helst siste-dagers-
hellig kvinne som noensinne har levd, og hun levde som ugift til 
hun ble for gammel til å kunne få barn… Jeg kan ikke et øyeblikk 
tenke meg at hun vil miste en eneste ting av den grunn. Det vil 
bli kompensert for henne i neste liv, og hun vil få et akkurat like 
storslagent rike som hun ville ha fått om hun hadde fått anledning 
til å få barn i dette liv.7
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Når mann og hustru er samstemte i sine følelser, 
fremmer de kjærlighet og vennlighet i hjemmet.

Unngå at de små, ubetydelige misforståelsene i hjemmet ødeleg-
ger deres lykke.8

Hustruer, vær trofaste mot deres ektemenn. Jeg vet at dere må 
finne dere i mange ting som er ubehagelige, og deres menn må 
også finne seg i en del. Dere blir utvilsomt noen ganger satt på 
prøve av deres menn, kanskje på grunn av deres menns uvitenhet, 
og kanskje noen ganger på grunn av deres egen uvitenhet …

… Jeg sier ikke bare at deres menn er ille – akkurat like ille som 
dere, og noen av dem er sikkert verre, men prøv likevel å utholde 
de ubehageligheter som oppstår fra tid til annen, og når dere møter 
hverandre i det neste liv, vil dere være glade for at dere fant dere i 
disse tingene.

Til ektemennene sier jeg: Mange av dere setter ikke så stor pris 
på deres hustru som deres skulle… Vær gode mot dem. Når dere 
skal til møter, bærer dere babyen minst halvparten av tiden. Når 
babyen trenger å vugges, og dere ikke har så mye å gjøre, vugg 
den. Vær vennlige selv om dere må ofre litt av og til – vær vennlige 
uansett offer.9

Menn burde være mer faderlige hjemme og være mer fintfø-
lende overfor sin hustru og sine barn, sine naboer og venner, mer 
vennlige og Gud-lignende. Når jeg kommer til en familie, blir jeg 
imponert når jeg ser familiens overhode betjene den som en Guds 
mann, mild og god, fylt med Den Hellige Ånd og med himmelens 
visdom og forståelse.10

Hvis dere noensinne sikrer dere forening i en familie i Sion, hvis 
dere noensinne sikrer dere den himmelske forening som er nød-
vendig for å leve der, må dere knytte familien sammen til ett, og 
denne familiens overhode må ha Herrens ånd, og han skulle være i 
besittelse av det lys og den intelligens som, hvis de anvendes i hver-
dagen og kommer til uttrykk i vedkommendes adferd, vil det sikre 
denne familiens frelse, for han holder deres frelse i sine hender.

Han arbeider for og forener sine følelser og sin kjærlighet med 
deres så godt han kan, og prøver å skaffe alt som er nødvendig for 
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deres trygghet og velferd, og de på sin side må vise den samme 
følelse, den samme vennlighet og den samme tilbøyelighet, og så 
langt som det står i deres makt, vise takknemlighet for de velsig-
nelser de mottar.

Dette er nødvendig for at de skal være samstemte i sine følelser, 
eller samstemte i innstilling og samstemte i kjærlighet, slik at de kan 
være ett og forbundet på denne måten.11

Når [menn] kneler ned sammen med sin hustru og sine barn, 
skulle de få bekreftet ved Den hellige ånds kraft og gave at mannen 
er en slik mann som en god hustru vil hedre, og at Guds gave og 
kraft alltid vil være over dem. De skulle være ett i sin familie slik 
at Den hellige ånd kan komme over dem, og de skulle leve slik at 
hustruen, ved bønn, kan bli helliggjort, at hun må se nødvendig-
heten av å helliggjøre seg i sin manns og sine barns nærvær, så de 
kan være ett og så mann og hustru begge kan være rene og egnet 
til å innta en plass i etableringen og opprettelsen av Guds rike, så 
de kan utstråle en ren ånd og gi ren undervisning til sine barn og 
sine barnebarn.12 [Se forslag 3 på side 127.]

Barn lærer evangeliet best når deres foreldre 
søker inspirasjon og er gode eksempler.

Det er ikke vårt verk vi er engasjert i, det er Guds verk. Vi blir 
ledet i alt vi gjør av en overordnet intelligens… Dette rikes fremtid 
vil være avhengig av våre etterkommere, og dets kraft og endelige 
seier av deres utdannelse og riktig opplæring. Hvis vi ønsker å øve 
god innflytelse på vår familie, må vi både være et godt eksempel 
for dem og gi dem gode rettesnorer. Vi skulle være i stand til å si 
både: gjør som jeg gjør, og gjør som jeg sier.13

Gjør alt dere kan for å undervise deres barn på en slik måte, 
både ved eksempel og forskrift, at de ikke vil nøle med å følge i 
deres fotspor og bli like tapre for sannheten som dere har vært.14

Menn som ønsker å bevare sin stilling overfor Gud i det hellige 
prestedømme, må ha profetiens ånd og være kvalifisert til å for-
rette liv og frelse for folket, og selv om de ikke klarer å gjøre det 
til verden, må de gjøre det hjemme, i sine familier, på sine arbeids-
plasser og i gatene, så de kan bli inspirert av livets ord på sine 
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hyggeaftener, når de underviser sine barn og naboer i evangeliet, i 
like stor grad som når de taler til sine brødre fra denne forhøynin-
gen. Å ha litt av Ånden når man står foran folket, for så å legge den 
til side, vil ikke være tilstrekkelig. Noen menn kan tale til folket for 
så å dra hjem… og istedenfor å ha livets ord i seg, blir de helt tørre 
og livløse, men dette vil ikke være tilstrekkelig lenger.

Det blir en plikt for fedre i Israel å våkne opp og bli menneskers 
frelsere, så de kan vandre for Herren i den sterke tro og målbevisste 
energi som vil sikre dem Den allmektiges inspirasjon til å undervise 
sine familier i livets ord …

Ved dette vil vi få se en besluttsomhet som vil gjøre oss i stand 
til å bli ett, så vi kan lære å elske hverandre, og jeg ber til Herren 
om at han vil fylle oss alle med den kjærlighet som han fylte sin 
Sønn Jesus med, og at han vil fortsette å gi oss kunnskap om det 
som er godt.15

Foreldre skulle gjøre sitt beste for å “binde familien sammen til ett”.
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Det er en fars oppgave å gjøre seg kvalifisert til å undervise og 
veilede sine barn, og til å fremlegge prinsipper for dem, slik at de 
ved å rette seg etter disse instruksjonene kan være så lykkelige som 
de kan bli mens de er barn, samtidig som de lærer prinsipper som 
kan gi dem den største lykke og tilfredshet som voksne.16

Hvis vi gjør oss flid med å utvikle de rene prinsipper for liv og 
frelse i oss selv, vil våre barn vokse opp i kunnskap om disse tin-
gene og bli bedre rustet enn oss selv til å fremme himmelens orden 
og opprette lykke og fred rundt seg.17 [Se forslag 4 og 5 på side 127.]

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 nærmere på president Snows følelser med hensyn til å 
samle hele familien (side 121–22). Kan du nevne noen gode 
resultater som kan komme av å samle familien? Hvordan kan 
vi hjelpe vår familie å stå sammen?

 2. På hvilke måter er det andre hele avsnittet på side 122 relevant 
i dag? Hva kan vi gjøre for å hjelpe Kirkens ungdom å forstå 
hvor hellig ekteskapspakten er? Hva kan vi gjøre for å hjelpe 
dem å se frem til å gifte seg og få barn?

 3. President Snow sa at “små, ubetydelige misforståelser” kan 
ødelegge vår lykke i hjemmet (side 124). Kan du nevne noen 
konkrete ideer som kan hjelpe oss å unngå dette? (Du finner 
noen eksempler på side 124–27.)

 4. Studer den delen som begynner på side 125. Hvorfor tror du 
foreldre må kunne si “gjør som jeg gjør” i tillegg til “gjør som 
jeg sier”? På hvilke måter kan foreldre undervise ved eksem-
pel? Kan du nevne noen prinsipper du har lært på grunn av 
dine foreldres gode eksempler?

 5. President Snow uttrykte bekymring over foreldre som under-
viser kraftfullt i kirken, men ikke hjemme (side 125–27). Tenk 
over hva du kan gjøre for å dele “livets ord” med din familie.



k a P I t t e l  9

128

Aktuelle skriftsteder: 1 Nephi 8:10–12; Helaman 5:12; L&p 68:25–28; 
93:40–50; 132:19–20

Hjelp til undervisningen: “Du skulle passe på at du ikke snakker 
mer enn nødvendig eller gir uttrykk for egne meninger for ofte. Det 
kan føre til at elevene mister interessen… Din viktigste oppgave 
skulle være å hjelpe andre å lære evangeliet, ikke å gi en impone-
rende presentasjon. Dette omfatter å gi elevene anledninger til å 
undervise hverandre” (Undervisning, intet større kall, 64).

Noter
 1. Se Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884), 453–54.

 2. Se Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, 461–83.

 3. I Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, 484–86.

 4. I “Pres. Snow to Relief Societies”, 
 Deseret Evening News, 9. juli 1901, 1; 
denne talen ble holdt direkte til kvin-
ner i Hjelpeforeningen.

 5. Deseret News, 11. april 1888, 200; fra 
en detaljert omskrivning av en tale 
Lorenzo Snow holdt på generalkonfe-
ransen i april 1888.

 6. Salt Lake Daily Herald, 11. okt. 1887, 2.
 7. Millennial Star, 31. aug. 1899, 547–48.

 8. Deseret News, 21. okt. 1857, 259.
 9. “The Grand Destiny of Man”, Deseret 

Evening News, 20. juli 1901, 22.
 10. Deseret News: Semi-Weekly, 31. mars 

1868, 2.
 11. Deseret News, 11. mars 1857, 3; i origi-

naldokumentet er side 3 feilaktig mer-
ket som side 419.

 12. Deseret News, 14. jan. 1857, 355.
 13. Deseret News, 26. juli 1865, 338.
 14. I “Scandinavians at Saltair”, Deseret 

 Evening News, 17. aug. 1901, 8.
 15. Deseret News, 14. jan. 1857, 355.
 16. Deseret News, 28. jan. 1857, 371.
 17. Deseret News, 21. okt. 1857, 259.
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“Kom til templene”

“De muligheter Gud har åpnet for oss, er vidunderlige 
og storslåtte. Vi kan ikke engang forestille oss dem. 

Kom til templene, så skal vi vise dere dem.”

Fra Lorenzo Snows liv

Kort tid etter sin dåp og bekreftelse begynte Lorenzo Snow å 
delta på møter i Kirtland tempel. Der mottok han store åndelige 
velsignelser sammen med profeten Joseph Smith og andre ledere 
i Kirken. I sin dagbok skrev han: “Der hadde vi profetiens gave – 
tungemålsgaven – tydning av tunger – syner og forunderlige drøm-
mer ble gitt oss – vi hørte himmelske kor synge og ble vitne til 
fantastiske tilkjennegivelser av helbredelseskraften, ved eldstenes 
forrettelse. I svært mange tilfeller ble syke helbredet – døve fikk 
sin hørsel – blinde fikk sitt syn og lamme kunne gå igjen. Det var 
helt tydelig at en hellig og guddommelig innflytelse – en åndelig 
atmosfære gjennomsyret denne hellige bygningen.” 1

Lorenzo Snow elsket Kirtland tempel, for han visste at “Guds 
sønn, i sin herlighet, hadde hedret det med sin kongelige tilstede-
værelse”. Følgelig ble han overveldet første gang han sto ved en 
talerstol der for å undervise. “Intet språk kan beskrive mine følelser,” 
sa han, “da jeg for første gang sto ved en av talerstolene for å tale 
til en forsamling – en talerstol hvor denne hellige Person bare en 
kort tid tidligere hadde stått på brystvernet – ‘hans hår hvitt som 
nyfallen sne, hans øyne som en ildslue’ – hvor også Moses, Elias og 
Elijah kom og overbragte nøklene til sine evangelieutdelinger til 
Joseph Smith.” [Se L&p 110.] 2

Mange år senere, 6. april 1892, sto president Lorenzo Snow foran 
en annen forsamling, denne gang utenfor det nesten fullførte Salt 
Lake tempel. Rundt 40 000 siste-dagers-hellige fylte innhegningen 
rundt Temple Square til trengsel, og ytterligere ca 10 000 “sto på de 
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6. april 1892 kom tusener for å se sluttstenen bli lagt på 
plass på det høyeste spiret på Salt lake tempel.
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omkringliggende hustakene og andre steder hvor det var mulig å få 
innsyn”.3 Folkemengden var samlet for å overvære en seremoni hvor 
sluttstenen skulle plasseres på templets høyeste spir. Senere den 
dagen skulle statuen av engelen Moroni plasseres på sluttstenen. 
Etter oppdrag fra Det første presidentskap skulle president Snow, 
som da var president for De tolv apostlers quorum, lede de hellige 
i Hosianna-ropet. Idet han forklarte Hosianna-ropet for forsamlin-
gen, uttrykte han sin forkjærlighet og entusiasme for tempelarbeid.

“Ordene i Hosianna-ropet,” sa han, “som skal uttales under eller 
etter nedleggelsen av sluttstenen i dag, ble innført av president 
Joseph Smith i Kirtland tempel og der brukt under en høytidelig 
forsamling hvor Guds kraft ble tilkjennegitt og et syn fra Den all-
mektige ble vist brødrene. Dette er intet alminnelig utsagn, men 
det er – og vi ønsker ikke at det skal være noen tvil om dette – 
et hellig rop som bare brukes ved helt spesielle anledninger som 
denne. La det også være klart at vi ikke bare ønsker at brødrene 
og søstrene skal uttale ordene, men at deres hjerte skal være fullt 
av takksigelse til Himmelens Gud, som ved vår handlefrihet har 
utrettet dette mektige og eiendommelige arbeid. For nøyaktig 39 
år siden ble grunnstenen – hjørnestenen – til dette templet lagt 
ned, og når vi reflekterer og mediterer over de vidunderlige vel-
signelser Gud har gitt oss, sitt folk, i løpet av de mange år som har 
gått siden den gang, ønsker vi at de hellige skal føle når de uttaler 
dette ropet, at det kommer fra hjertet. La deres hjerte være fullt av 
 takksigelse.” Han demonstrerte Hosianna-ropet og sa så: “Når vi 
står foran  templet og skal uttale dette ropet, vil vi at hver mann og 
kvinne skal rope ut disse ordene så høyt de kan, så hvert eneste 
hus i denne byen må skjelve, så alle innbyggere i denne byen må 
høre det, og det kan nå frem til de evige verdener.” 4

Følgende rapport om sluttstensseremonien viser de helliges 
ærbødighet og engasjement under arrangementet:

“På slaget tolv gikk president Wilford Woodruff frem til taler-
stolen så hele forsamlingen kunne se ham, en forsamling hvor det 
rådet en høytidelig stillhet. Forsamlingen kjente en iling av fryd i 
hjertet da han begynte å tale:
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“‘Hør etter, Israels hus og alle jordens nasjoner! Vi skal nå legge 
ned den øverste stenen på vår Guds tempel, som profeten, seeren 
og åpenbareren Brigham Young la grunnvollen til og innviet.’

President Woodruff trykket så på en elektrisk knapp, og templets 
sluttsten beveget seg trygt til sin plass. Det som fulgte, er umulig 
å beskrive med ord. Den ærverdige president for De tolv, apostel 
Lorenzo Snow, kom frem og ledet 40 000 hellige i å rope i kor:

‘Hosianna! hosianna, hosianna, til Gud og Lammet! Amen, amen 
og amen!

‘Hosianna! hosianna, hosianna, til Gud og Lammet! Amen, amen 
og amen!

‘Hosianna! hosianna, hosianna, til Gud og Lammet! Amen, amen 
og amen!’

For hver gang de ropte, viftet de med lommetørklær… Mange 
tusen av de tilstedeværende hadde tårer i øynene fordi deres glede 
var fullkommen. Det virket som om bakken skalv på grunn av den 
høye lyden som sendte sine ekkoer til de omkringliggende åsene. 
Et større eller mer imponerende skue enn denne seremonien for 
nedleggelsen av templets sluttsten, er ikke nedtegnet i historien. 
Hosianna-ropene hadde knapt nok stilnet før den enorme forsam-
lingen spontant begynte å synge den praktfulle og inspirerende 
salmen ‘Guds ånd som en ild nå begynner å lue’.” 5

President Woodruff innviet Salt Lake tempel nøyaktig ett år 
senere, 6. april 1893, etter at de hellige hadde arbeidet i 40 år med 
å bygge det. President Lorenzo Snow ble kalt som dette templets 
første president, og han hadde dette kallet til han ble Kirkens pre-
sident i september 1898. Et portrett av president Snow henger i Salt 
Lake tempel i dag, til minne om hans oppofrelse for det han kalte 
“det store arbeid vi utfører” i Herrens hus.6 [Se forslag 1 på side 137.]

Lorenzo Snows læresetninger

I templer lærer vi om de fantastiske velsignelsene 
Gud har forberedt for de trofaste.

De muligheter Gud har åpnet for oss, er vidunderlige og stor-
slagne. Vi kan ikke engang forestille oss dem. Kom til templene, 
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så skal vi vise dere dem. Jeg antar at mange av dere har vært der 
og hørt de fantastiske tingene som Gud har forberedt for dem som 
elsker ham og er trofaste til enden …

… Han har forberedt alt for de siste-dagers-hellige som de kan 
ønske eller forestille seg for å utvikle deres fullstendige lykke gjen-
nom den endeløse evighet.7 [Se forslag 2 på side 137.]

Ved tempelordinanser knytter vi hellige bånd som 
kan binde familier sammen for tid og evighet.

Tenk på de løfter dere mottar i den vakre og strålende seremo-
nien som brukes ved inngåelse av ekteskapspakten i templet. Når 
to siste-dagers-hellige forenes i ekteskap, mottar de løfter om sitt 
avkom som gjelder fra evighet til evighet.8

Vi har mottatt mye visdom og kunnskap om ting som forundrer 
verden når vi snakker om dem. Vi har lært at vi i templer kan knytte 
bånd som ikke løses ved døden, men som strekker seg inn i evighe-
ten – hellige bånd som binder familier sammen for tid og evighet.9 
[Se forslag 3 på side 137.]

I templer mottar vi opphøyelsens ordinanser 
på vegne av våre avdøde slektninger.

Enhver sønn og datter av Gud vil få den nødvendige mulighet 
til opphøyelse og herlighet… Det finnes bare én måte å sikre opp-
høyelse og herlighet på. Vi må bli døpt til syndenes forlatelse og 
få hender lagt på oss for å motta Den hellige ånd. Disse og andre 
ordinanser er helt nødvendige for opphøyelse og herlighet, og hvis 
noen har levd i en tid eller på et sted hvor evangeliet ikke har vært 
tilgjengelig, kan disse tingene ordnes av deres venner. Vi har kom-
met til verden nå for å gjøre disse tingene – det er i hvert fall en av 
hovedhensiktene med at vi har kommet hit. Vi kan ikke understreke 
sterkt nok hvor viktig dette arbeidet er.10

Vi kom ikke til denne verden ved en tilfeldighet. Vi kom i en 
spesiell hensikt, og det var utvilsomt på grunn av visse ordninger i 
det andre liv hvor vi var, at vi kom inn i dette liv. I templene utretter 
vi et stort arbeid med hensyn til våre avdøde slektninger. Vi mottar 
fra tid til annen viktige tilkjennegivelser om at Gud godkjenner det 
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arbeid vi utfører i våre templer. Høyst eiendommelige tilkjennegi-
velser har blitt dem til del som arbeider for sine forfedre. Det er 
et stort arbeid vi utfører. Tusener har blitt døpt for sine døde etter 
hvert som vårt arbeid i templene har blitt utført …

I våre templer lar vi folk komme inn etter at de har funnet frem 
til sine forfedre, uansett hvor langt tilbake, og bli døpt for sin døde 
far, bestefar, oldefar og så videre, så langt som de kan følge sin 
linje. Så lar vi dem sørge for at hustruene blir beseglet til sine ekte-
menn, gjennom hele slektslinjen, så langt de klarer å følge den. Ta 
for eksempel en rettskaffen ung mann som levde før evangeliet ble 
presentert for menneskenes barn… Han giftet seg og fikk barn, men 
han fikk aldri det privilegium å motta evangeliet, slik dere og jeg 
har fått. Han lærte imidlertid sin familie moralprinsippene, og han 
var kjærlig og god mot sin hustru og sine barn. Hva mer kunne han 
gjøre? Han skulle ikke fordømmes fordi han ikke mottok evangeliet, 
for det var ikke noe evangelium å motta. Han skulle ikke miste sin 
hustru fordi han giftet seg på en tid da han ikke kunne komme til et 
tempel og få henne beseglet til seg for tid og evighet. Han handlet 
ifølge den beste kunnskap han hadde, og hun ble viet til ham for 
tid, ifølge landets skikk. Vi respekterer et slikt ekteskap, høytidelig 
inngått i henhold til landets lov… Vi besegler barn til deres foreldre 
og hustruer til deres menn langs hele linjen.11

Frelseren sa ved én anledning: “Sannelig, sannelig sier jeg dere: 
Den time kommer, og den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns 
røst,” og han fortsatte med dette bemerkelsesverdige utsagnet: “Og 
de som hører, skal leve.” [ Johannes 5:25.] Jeg tror det vil være svært 
få som ikke vil motta sannheten. De vil høre Guds Sønns røst. De 
vil høre Guds Sønns prestedømmes røst, og de vil motta sannheten 
og leve. Disse brødre og søstre som arbeider så flittig i templene, 
vil få æren av å være frelsere, for å si det slik, for sine slektninger 
og venner som de har utført disse ordinansene på vegne av.12 [Se 
forslag 4 på side 137.]

Vi skulle anstrenge oss for å utføre tempelarbeid og 
slektshistorie, selv om det krever offer fra vår side.

Enhver mann og kvinne skulle ha som mål å komme inn i våre 
templer og utføre dette arbeidet. Det er et stort arbeid, og det er 
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Foreldre kan hjelpe sine barn å forberede seg til å 
følge oppfordringen om å komme til templet.
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også et viktig arbeid. Når vi kommer tilbake til det andre liv og fin-
ner våre døde venner som lever der, vil vi ikke føle oss særlige lyk-
kelige, og det vil neppe bli et behagelig møte, hvis vi ikke har utført 
det arbeid som er nødvendig for deres opphøyelse og herlighet.

Vi burde ikke alltid vente på hyggelige og passende anledninger. 
Vi skulle anstrenge oss, selv om det krever litt offer fra vår side, for 
å sette oss i stand til å utføre dette arbeidet… Vi ønsker  inderlig at 
brødrene og søstrene ikke forsømmer dette viktige arbeidet. Vet 
dere hva som vil være det viktigste arbeidet i de tusen år med hvile  
[tusenårsriket]? Det vil være det vi prøver å oppfordre de siste-dagers - 
hellige til å utføre nå. Templer vil bli bygget over hele dette land, 
og brødrene og søstrene vil komme til dem og kanskje arbeide dag 
og natt for å fremskynde arbeidet og gjøre det som er nødvendig 
før Menneskesønnen kan presentere sitt rike for sin Fader. Dette 
arbeidet må utføres før Menneskesønnen kan komme og motta sitt 
rike for å presentere det for sin Fader.13 [Se forslag 5 på side 137.]

Når vi kommer til templet med et rent hjerte, velsigner 
Herren oss ifølge det han vet er best for oss.

Vi føler når vi kommer inn i disse templene, at vi føler Herrens 
Ånd i større grad enn på noe annet sted. De er Herrens bygninger, 
og hans aller viktigste arbeid blir utført innenfor deres vegger …

… Jeg er overbevist om at når noen går inn i disse templene, 
kommer de ikke ut igjen uten å føle seg bedre og uten en fast 
beslutning om å gjøre det litt bedre enn de har gjort før. Det er 
denne følelsen vi ønsker at de hellige skal få …

… Vær trofaste, brødre og søstre, og hold ut. Kom til templet og 
utfør deres arbeid der, og dere vil kose dere og bli bedre i stand til 
å motstå verdens ubehageligheter.14

De som [kommer til] templet med et rent hjerte og en angrende 
ånd, [vil] ikke komme ut derfra uten å motta spesielle velsignelser, 
selv om disse i noen, og kanskje mange tilfeller kan være anner-
ledes enn det noen kanskje forventer… Noen av de hellige venter 
kanskje på at tjenende engler skal åpenbare seg, … eller de forven-
ter å få se Guds ansikt. Det kan hende at det ikke er bra for dere 
å motta slike tilkjennegivelser. Herren vet hva som er best for hver 
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enkelt, og han vil tilpasse sine gaver så de blir til størst gavn for dem 
som mottar dem. Vi kan trygt regne med at enhver trofast hellig som 
kommer inn i dette hus, vil motta en velsignelse som vil være til 
stor glede for mottakeren. Før de som kommer til templet, forlater 
det, vil et eller annet vokse frem i deres hjerte og forstand som vil 
være nyttig for dem i fremtiden. Som sanne siste-dagers-hellige er 
de berettiget til dette.15 [Se forslag 6 nedenunder.]

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 beretningen om sluttstensseremonien for Salt Lake tempel 
(side 129–32). Hvis du har deltatt i en tempelinnvielse, skulle 
du tenke på hva du følte den gangen. Hva uttrykker vi til Her-
ren når vi deltar i et Hosianna-rop?

 2. Studer president Snows oppfordring om å komme til templene 
(side 132–33). Tenk på hvordan du kan følge denne oppfor-
dringen og hvordan du kan gi den videre til familiemedlemmer 
og venner.

 3. Mens du studerer den første delen på side 133, skulle du 
grunne på de velsignelser som kan komme ved å motta tem-
pelordinanser og inngå tempelpakter. Hvordan har disse vel-
signelsene påvirket deg og din familie?

 4. Les den delen som begynner nederst på side 133. På hvilke 
måter fungerer vi som “frelsere for [våre] slektninger og ven-
ner” når vi utfører dette arbeidet? Hvilke ressurser har Kirken 
som kan hjelpe oss?

 5. Hva kan vi gjøre for å vie tempelarbeid og slektshistorie den 
oppmerksomhet og tid som de fortjener? (Studer den delen 
som begynner nederst på side 134.)

 6. Kan du nevne noen personlige, åndelige velsignelser vi kan 
motta når vi deltar i tempelarbeid? (Du finner noen eksempler 
på side 136–37.)
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Aktuelle skriftsteder: L&p 97:15–17; 109:1–23; 128:15–18; 132:19; 
138:57–59

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).
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“Jeg søker ikke min 
vilje, men hans vilje 
som har sendt meg”

“Vi skulle underkaste vår vilje Faderens vilje og si: 
Hva er vår Faders vilje, han som vi er her i verden 

for å tjene? Da vil vi lykkes med alt vi gjør.”

Fra Lorenzo Snows liv

31. mars 1899 reiste president Lorenzo Snow til Brigham Young 
Academy (nå Brigham Young University), hvor en stor gruppe siste-
dagers-hellige hadde samlet seg for å markere hans 85-årsdag. På 
formiddagen holdt han en oppbyggende tale til mennene i forsam-
lingen. Samtidig hadde kvinnene et lignende møte, ledet av hustru-
ene til medlemmer av Det første presidentskap og De tolv apostlers 
quorum. På ettermiddagen hadde de et fellesmøte.

Under ettermiddagsmøtet marsjerte 23 barn “frem til talersto-
len, stilte seg opp vendt mot president Snow og sang to sanger… 
og deretter ga hvert av barna en blomsterbukett til presidenten.” 
 President Snow uttrykte sin takknemlighet til barna og uttalte en 
velsignelse over dem. Så kom åtte studenter fra Brigham Young 
 Academy til forhøyningen, en av gangen. Hver av dem represen-
terte en av skolens organisasjoner, og overbragte en omhyggelig 
forberedt hyllest til sin profet. Etter å ha hørt disse uttrykkene for 
kjærlighet og beundring, sa president Snow:

“Brødre og søstre, jeg vet ikke hva jeg skal si om alt dette. Jeg 
ville helst ha gått hjem og tenkt over det, men noen ord er vel 
forventet, og jeg bør nok si noe, men jeg vet virkelig ikke hva jeg 
skal si. La meg imidlertid si dette. Jeg forstår helt klart at denne hyl-
lesten ikke er til meg som Lorenzo Snow, men at den skyldes den 
sak jeg representerer sammen med mine brødre, mine rådgivere 
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I getsemane sa Frelseren: “la ikke min vilje skje, bare din” (lukas 22:42).
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og medlemmene av De tolvs quorum… Jeg føler at hva jeg enn 
har oppnådd, så er det ikke Lorenzo Snow, og de erfaringer som 
har bragt meg til denne stilling som Kirkens president – det er ikke 
Lorenzo Snow, men Herren som har gjort det. Da Jesus var på jor-
den, ga han dette bemerkelsesverdige utsagn. Jeg har tenkt over det, 
og jeg har det alltid i tankene i alt mitt arbeid: ‘Jeg kan ikke gjøre 
noe av meg selv. Etter det jeg hører, dømmer jeg, og min dom er 
rettferdig.’ Hvorfor sa han at hans dom var rettferdig? Han sier det 
er fordi ‘Jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg.’ 
[Se Johannes 5:30.] Det er dette prinsipp, mine brødre og søstre, jeg 
har forsøkt å følge helt siden det ble åpenbart for meg at min Fader 
i himmelen, og deres Fader i himmelen, finnes. Jeg har forsøkt å 
gjøre hans vilje …

Det er Herren dere hedrer når dere hedrer meg og mine rådgi-
vere og De tolvs quorum. Vi har for lengst oppdaget, hver eneste 
en av oss, at på egen hånd kan vi ikke gjøre noe som helst. Bare i 
den grad vi har fulgt det prinsipp Jesus fulgte da han var i verden, 
har våre anstrengelser lyktes, og slik vil det også være med dere.” 1

Lorenzo Snows læresetninger

Når vi søker Guds vilje, følger vi en 
kurs som ikke kan føre til fiasko.

Det finnes en kurs som menn og kvinner kan følge som ikke gir 
rom for å mislykkes. Selv om vi kan møte skuffelser eller etter alt å 
dømme mislykkes, vil det i virkeligheten, i all hovedsak, ikke finnes 
fiasko… Til tider kan det ha sett ut som om vi beveget oss bakover. 
I hvert fall kan det ha virket slik for dem som ikke var fullt opplyst 
med hensyn til Guds sinn og vilje. Kirken har vært gjennom noen 
svært underlige opplevelser, og folket har ofret mye… Men vi har 
kommet gjennom disse ofrene, og som folk har vi ikke mislykkes. 
Hvorfor har vi ikke mislykkes? Fordi folket som sådan har kon-
sentrert seg om livets sanne prinsipper, og de har gjort sin plikt… 
Folket har for det meste hatt Herrens ånd, og fulgt den. Derfor har 
vi ikke mislykkes. Det samme kan også gjelde enkeltpersoner. Det 
finnes en kurs som alle kan følge, som ikke gir rom for å mislykkes. 
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Dette gjelder både timelige og åndelige anliggender. Herren har gitt 
oss nøkkelordet i disse versene som jeg har lest fra Lære og pakter:

“Hvis deres øye ene og alene er vendt mot min ære, skal hele 
deres legeme fylles med lys, og det skal ikke være noe mørke i 
dere, og det legeme som er fylt med lys, fatter alle ting. Derfor, 
helliggjør dere så deres sinn ene og alene kan ære Gud.” [L&p 
88:67–68.]

Dette er nøkkelen vi kan bruke til alltid å lykkes. Paulus sier:

“[ Jeg] jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til 
der ovenfra i Kristus Jesus.” [Filipperne 3:14.]

Et stort mål som enhver siste-dagers-hellig alltid skulle ha i tan-
kene. Hva er seiersprisen? … “Alt som min Fader har, skal bli gitt 
ham.” [L&p 84:38.]

Frelseren uttalte en gang noe bemerkelsesverdig. Det står i Johan-
nes kapittel 5 og lyder som følger:

“Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv.” [ Johannes 5:30.]

Det er bemerkelsesverdig at den Gud som skapte verdenene, 
som kom hit ned ikledd kjød, utførte mektige mirakler og ofret sitt 
liv på Golgata for den menneskelige families frelse – at han skulle 
si: “Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv.” Og så sier han:

“Etter det jeg hører, dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For 
jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg.” [ Johan-
nes 5:30.]

Dette er en storartet uttalelse, og det ligger mye i den. Det vi 
ønsker, er å ha denne ånd i enhver handling i vårt liv og i alt vi 
gjør, enten det er timelig eller åndelig, og ikke tenke på oss selv. Vi 
skulle prøve å bringe på det rene hvordan vi skulle bruke de pen-
ger og den informasjon som Gud har gitt oss. Svaret er enkelt – til 
Guds ære. Vi skulle ha øyet fullt og helt vendt mot Guds ære. Det 
var derfor vi forlot det andre livet og [kom] til dette. Vi skulle søke 
å fremme Den Høyeste Guds interesser og føle som Jesus følte: “Jeg 
kan ikke gjøre noe av meg selv.” I den grad vi i dag og i morgen, 
denne og neste uke, handler i Guds interesse og har øyet ene og 
alene vendt mot hans ære, kan vi ikke mislykkes.2 [Se forslag 1 på 
side 147.]
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Når vi adlyder Guds vilje, gir han oss 
styrke til å lykkes i hans verk.

På egen hånd kan vi ikke gjøre noe. Jesus sa: “Sannelig, sannelig 
sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det 
han ser Faderen gjøre. For det han gjør, det gjør Sønnen likeså.” 
[ Johannes 5:19.] Han kom til dette liv for å gjøre sin Faders vilje, 
ikke sin egen vilje. Vårt ønske og vår beslutning skulle være som 
hans. Når vi kommer ut for ting som krever anstrengelse fra vår 
side, skulle vi underkaste vår vilje Faderens vilje og si: Hva er vår 
Faders vilje, han som vi er her i verden for å tjene? Da vil vi lykkes 
med alt vi gjør. Vi vil kanskje ikke se de gode resultatene i dag eller 
i morgen, men suksessen vil komme.3

“Men Moses sa til Gud: Hvem er jeg, at jeg skulle gå til Farao, og 
at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?” [Se 2 Mosebok 3:11] …

“Men Moses sa til Herren: Hør meg, Herre! Jeg har aldri vært 
noen ordets mann, verken før eller nå etter at du begynte å tale til 
din tjener. Jeg er tung i mæle og tung i tale.” [Se 2 Mosebok 4:10] …

Vi ser i disse skriftstedene som jeg har lest, at Gud kalte Moses til 
å utføre et bestemt arbeid. Moses følte seg maktesløs og inkompe-
tent til å gjøre det som ble krevd av ham. Arbeidet var for stort. Det 
var for omfattende av natur og karakter, og det fordret en kraft og 
en evne som Moses ikke følte han hadde. Han kjente sin svakhet, 
og han ba Gud finne andre… Han protesterte ut fra sine følelser, 
og han talte til Herren og sa: Hvem er jeg at jeg skal sendes for å 
utføre dette store arbeid – for det er umulig for en med mine evner 
å klare det …

Dette er de følelser og oppfatninger Moses hadde, og han ønsket 
å gjøre Gud oppmerksom på dem. Slik har det vært siden begyn-
nelsen. Når Herren har kalt på mennesker, har de følt sin avmakt, 
og slik er det også når eldster blir kalt til å tale til dere. Slik er det 
også med de eldster som blir kalt til å reise ut til jordens nasjoner 
som evangeliets sendebud. De føler sin utilstrekkelighet. De føler 
sine mangler …

Da Jeremia ble kalt, følte han det samme som Moses. Han sa at 
Herren hadde kalt ham til å være profet, ikke bare for Israels hus, 
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men for alle nabolandene også. Han var bare et barn, akkurat som 
Joseph Smith, da Gud første gang åpenbarte seg for ham. Joseph 
var bare cirka 14 år gammel – bare et barn med andre ord – ukjent 
med verdens visdom og lærdom – og slik var det også med Jeremia 
da Gud kalte ham – han sa: “Jeg er bare et barn. Hvordan kan jeg 
utføre dette store arbeid som du krever av meg, og utøve det store 
ansvar du ønsker å legge på mine skuldre?” Hele hans hjerte og 
alle hans følelser strittet imot å skulle utføre denne store oppgaven. 
Men Gud fortalte ham, … for å trøste ham: “Jeg kjente deg før jeg 
dannet deg i mors liv.” Han sa at han kjente ham i den [førjordiske] 
åndeverden, at han ville klare å gjøre det som Herren krevde av 
ham, “og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg 
til en profet for folkene.” [Se Jeremia 1:5–6.] Han dro ut, og ved Den 
allmektiges kraft utførte Jeremia det som Herren krevde av ham …

Herren gjør ting svært annerledes enn mennesker gjør. Han arbei-
der på en annen måte. Apostelen Paulus sa det. Han sa: “Du er kalt. 
Det er ikke de vise som blir kalt, men Gud har kalt de dåraktige 
til å gjøre de vise til skamme.” [Se 1 Korinterbrev 1:25–27.] Og de 
apostler Gud kalte, som Jesus, Guds Sønn kalte og la sine hender 
på og overdro sitt prestedømme og myndighet til å utføre dette 
arbeid, de var ikke velutdannede. De forsto seg ikke på vitenskap, 
de hadde ingen høye stillinger i Judea – de var fattige og uutdan-
nede og hadde beskjedne yrker i livet… Men så er også Herren 
annerledes. Han gir sine kall annerledes enn mennesker gir sine 
kall. Og mange blir lett [forvirret] med hensyn til Guds handlemåte 
i forbindelse med kall. De beste og de klokeste menn blir ofte 
[forvirret]. Moses var [forvirret] med hensyn til hvordan Herren ville 
gjøre ham i stand til å utrette det han krevde, men han ble senere 
opplyst. Herren hjalp ham på forunderlig vis med å overbevise hans 
brødre, Israel, da han ble besøkt av den store Jehova. Han snakket 
med dem og fortalte dem om sin misjon, og til slutt ga de sin til-
slutning. De aksepterte og tok imot hans råd og hans lederskap, og 
han førte dem ut av trelldommen i Egypt. Han lyktes, ikke ved sin 
egen visdom, men tilskrev all sin medgang til Den allmektige Gud 
som kalte ham. Og det samme gjør vi …

Det kan være nok å si at Gud har kalt oss. Vi forkynner ikke 
[annet enn] ifølge Guds vilje. Det finnes knapt nok en mann som 
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kan pekes ut blant Israels eldster, som ikke følte motløshet da han 
ble kalt til å forkynne evangeliet, til å utføre de plikter som påhviler 
dem. Jeg ser at noen av de beste talerne som noensinne har talt fra 
denne forhøyningen, er engstelige når de blir kalt til å tale, og føler 
behov for å be om forsamlingens tro og støtte. Og de har stått frem i 
Jehovas kraft og proklamert hans vilje mens de har fryktet og bevet, 
men det var ikke ved sin egen styrke og visdom de kunne tale slik 
til de siste-dagers-hellige. Selv om de kanskje aldri har fått fordelen 
av en høyere utdannelse, står de likevel foran forsamlingen, ikke av 
egen styrke, men i evangeliets styrke og kraft.4

Vi kan ikke alltid gjøre det vi ønsker å gjøre, men vi vil få styrke 
til å gjøre det vi skulle gjøre. Herren vil gi oss styrke til å gjøre 
dette.5 [Se forslag 2 på side 147.]

moses “tilskrev all sin medgang til den allmektige 
gud som kalte ham. Og det samme gjør vi.”
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Vi har blitt kalt til å handle i Guds navn, og vi 
anerkjenner hans hånd i alt det gode vi gjør.

Det vi gjør, utfører vi i Herren, Israels Guds navn, og er villige til 
å anerkjenne Den allmektiges hånd i alt vi gjør. Da Moses sto frem 
som den som skulle befri Israels barn fra deres trelldom i Egypt, 
fremstilte han seg ikke som en hvilken som helst befrier, men han 
kom i Herren, Israels Guds navn, etter å ha blitt befalt å tilveiebringe 
deres forløsning ved den kraft og myndighet som han mottok fra 
Gud. Og fra det øyeblikk han kom frem for dem i denne egenskap, 
og frem til han hadde utført sin oppgave handlet han i og ved Her-
rens navn, og ikke ved sin egen visdom eller skarpsindighet, og hel-
ler ikke fordi han var mer intelligent enn andre. Herren åpenbarte 
seg for ham i den brennende busken og befalte ham å dra av sted 
og utføre en bestemt oppgave som angikk et stort folks fred, lykke 
og frelse, og resultatet var avhengig av at han utførte det som ble 
åpenbart ham av Himmelens Gud. Hans fremgang og gode utfall 
var sikret ved det faktum at det arbeid han var utpekt til, ikke var 
hans eget påfunn, men utgikk fra Jehova …

Slik er det også med oss. Det store arbeid som nå utføres – fol-
kets innsamling fra jordens nasjoner, hadde ikke sin opprinnelse 
i et menneskes eller en gruppe menneskers sinn, men utgikk fra 
Herren den allmektige.6

Vi er avhengige av Gud, og i alt vi gjør og i all vår fremgang, føler 
vi at det er Gud som står bak.7

Vi kom til verden i en stor hensikt, den samme som Jesus, vår 
eldre bror, for å gjøre vår Faders vilje og gjerninger. Slik finner vi 
fred, glede, lykke og mer visdom, kunnskap og Guds kraft. Uten 
dette er det ingen lovede velsignelser. La oss derfor vie oss til rett-
ferdighet, til å hjelpe enhver å bli bedre og lykkeligere, gjøre godt 
mot alle og aldri gjøre noen vondt, hedre Gud og adlyde hans pres-
tedømme, utvikle og bevare en opplyst samvittighet og følge Den 
hellige ånd. Bli ikke matte, hold fast i det gode, hold ut til enden, 
og deres gledesbeger vil bli fylt til det renner over. Deres belønning 
skal bli stor for deres prøvelser og deres lidelse under fristelser, 
deres ildprøver, deres lengsler og tårer, ja, vår Gud vil krone dere 
med uforgjengelig herlighet.8 [Se forslag 3 nedenunder.]
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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. Studer den delen som begynner på side 141. Hvordan kan du 
vite når ditt øye er ene og alene vendt mot Guds ære? Med så 
mange avledninger i verden, hvordan kan foreldre hjelpe sine 
barn å ha sine øyne ene og alene vendt mot Guds ære?

 2. Studer president Snows kommentarer om Moses og Jeremia 
(side 143–45). Hvordan kan disse beretningene hjelpe oss i 
våre anstrengelser for å tjene i prestedømsquorumer, Hjelpe-
foreningen og andre organisasjoner i Kirken?

 3. President Snow sa at vi skulle tjene “i Herrens navn” (side 146). 
Hvordan vil du beskrive en person som handler i Herrens 
navn? Tenk på muligheter du har til å tjene i Herrens navn.

 4. President Snow bruker ordene fremgang og lykkes flere ganger 
i dette kapitlet. Hvordan skiller Guds definisjon av suksess seg 
fra verdens definisjon? Hvorfor kan vi være sikre på å lykkes 
når vi følger Guds vilje?

Aktuelle skriftsteder: Filipperne 4:13; 2 Nephi 10:24; Mosiah 3:19; 
Helaman 3:35; 10:4–5; 3 Nephi 11:10–11; 13:19–24; L&p 20:77, 79; 
Moses 4:2

Hjelp til undervisningen: “Vær ikke redd for taushet. Folk trenger 
ofte tid til å tenke seg om og svare på spørsmål eller uttrykke hva 
de føler. Du kan stoppe opp etter å ha stilt et spørsmål, etter at noen 
har fortalt om en åndelig erfaring eller når en har vanskelig for å få 
uttrykt seg” (Undervisning, intet større kall, 66–67).

Noter
 1. I “Anniversary Exercises”, Deseret 

 Evening News, 7. april 1899, 9–10.
 2. “The Object of This Probation”, Deseret 

Semi-Weekly News, 4. mai 1894, 7.
 3. I Conference Report, okt. 1899, 2.
 4. Salt Lake Daily Herald, 11. okt. 1887, 2.

 5. Deseret News, 15. mai 1861, 82.
 6. Deseret News, 8. des. 1869, 517.
 7. Salt Lake Daily Herald, 11. okt. 1887, 2.
 8. I Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884), 487.
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St. george tabernakel. I denne bygningen holdt president 
lorenzo Snow sin første av mange taler om tiendeloven.
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Tiende, en lov for vår 
beskyttelse og fremgang

“Tiendeloven er en av de viktigste som er åpenbart 
til mennesket… Ved å adlyde denne loven vil de 
hellige bli velsignet med velstand og fremgang.”

Fra Lorenzo Snows liv

Tidlig i mai 1899 følte president Lorenzo Snow seg tilskyndet til 
å besøke byen St. George og andre bosettinger i Syd-Utah. Han 
begynte raskt å organisere en gruppe, heriblant flere generalauto-
riteter, som kunne foreta den lange reisen sammen med ham.

Da president Snow arrangerte reisen, fortalte han ingen hvorfor 
de skulle reise – det visste han ikke selv. “Da vi reiste fra Salt Lake,” 
sa han senere, “visste vi ikke helt hvorfor vi skulle besøke disse syd-
lige bosettingene.” 1 Men 17. mai, kort tid etter at de reisende ankom 
St. George, ble Herrens vilje “tydelig tilkjennegitt” for hans profet.2 
Under et møte 18. mai 1899 erklærte president Snow:

“Det er Herrens ord til dere, mine brødre og søstre, at dere skulle 
innrette dere etter det som kreves av dere som et folk som har disse 
strålende utsikter til opphøyelse og herlighet. Hva er det? Det er noe 
som har blitt innprentet i dere fra tid til annen til dere kanskje har 
gått lei av å høre det… Herrens ord til dere er ikke noe nytt. Det 
er ganske enkelt følgende: TIDEN HAR NÅ KOMMET DA ENHVER SISTE-

DAGERS-HELLIG SOM REGNER MED AT HAN ER FORBEREDT PÅ FREMTIDEN 

OG STÅR STØDIG PÅ DEN RETTE GRUNNVOLL, MÅ GJØRE HERRENS VILJE OG 

BETALE SIN HELE OG FULLE TIENDE. Dette er Herrens ord til dere, og 
det vil være Herrens ord til enhver bosetting i hele Sions land. Når 
jeg har forlatt dere og dere får tenkt over dette, vil dere selv innse 
at tiden har kommet da enhver skulle reise seg og betale sin fulle 
tiende. Herren har velsignet oss og hatt barmhjertighet med oss 
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tidligere, men det kommer tider da Herren krever av oss at vi reiser 
oss og gjør det han har befalt og ikke utsetter det lenger. Det jeg 
sier til dere i denne Sions stav, vil jeg si til enhver stav i Sion som 
er organisert. Ingen mann eller kvinne som nå hører hva jeg sier, 
vil føle seg tilfreds dersom han eller hun ikke betaler full tiende.” 3

I sine foregående 50 år som apostel hadde president Snow sjel-
den nevnt tiendeloven i sine taler. Dette forandret seg i St. George, 
Utah som en følge av den åpenbaringen han mottok. “Jeg har aldri 
fått en mer fullendt åpenbaring,” sa han senere, “enn [den åpenbar-
ing] jeg mottok angående tiende.” 4 Fra St. George reiste han og hans 
reisefeller fra by til by i Syd-Utah og på veien hjem til Salt Lake City, 
og holdt de 24 møter. President Snow holdt 26 taler. Hver gang han 
talte, rådet han de hellige til å adlyde tiendeloven.

Gruppen kom tilbake til Salt Lake City 27. mai. En avisjournalist 
skrev: “Presidenten virker sterkere og mer aktiv i dag enn da han 
forlot Salt Lake.” Etter en kommentar om at han hadde “taklet rei-
sen usedvanlig bra”, sa den 85 år gamle profeten: “Ja, alle sier så… 
Reisen har gjort meg godt. Jeg har aldri følt meg bedre. Jeg føler at 
Herren styrker meg som følge av de helliges bønner.” 5

I tillegg til å kommentere sitt eget velbefinnende, uttrykte han 
sine følelser angående de helliges tro og rettskaffenhet i Syd-Utah. 
Han sa at han og hans reisefeller hadde blitt mottatt “med de varme-
ste uttrykk for glede og takknemlighet”.6 Han sa at da han rådet de 
hellige til å adlyde tiendeloven, “kom Herrens ånd over folket, og de 
var overmåte glade, og i sitt hjerte besluttet de at de ville overholde 
dette prinsippet uten avvikelse og i dets rette ånd.” 7 På spørsmål 
om folkets generelle tilstand, sa han: “De bor i komfortable hjem, de 
er særdeles velkledde og synes å ha rikelig av det gode jorden byr 
på, til å spise og drikke. I St. George stav lider medlemmene under 
alvorlig tørke, den alvorligste vi har opplevd i dette landet, men de 
har tro på at de snart vil få fuktighet.” 8

29. og 30. mai holdt president Snow to taler om tiendeloven, 
først til lederne i Unge kvinners gjensidige utdannelsesforening og 
deretter til lederne i Unge menns gjensidige utdannelsesforening.9 
Etter den andre talen presenterte eldste B. H. Roberts i De sytti 
følgende resolusjon, som fikk enstemmig støtte av alle som var 
tilstede: “Besluttet: At vi aksepterer læren om tiende slik den nå er 
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fremlagt av president Snow, som Herrens aktuelle ord og vilje til 
oss, og vi aksepterer den av hele vårt hjerte. Vi vil selv overholde 
den, og vi vil gjøre alt som står i vår makt for å få andre siste-dag-
ers-hellige til å gjøre det samme.” 10 2. juli deltok alle generalautori-
tetene og representanter fra alle Kirkens staver og menigheter i en 
høytidelig forsamling i Salt Lake tempel, etter å ha fastet og bedt 
som forberedelse til møtet. Der sluttet de seg enstemmig til den 
samme resolusjonen.11 President Snow var selv trofast mot denne 
resolusjonen, og underviste i tiendeloven i mange staver og førte 
tilsyn med andre kirkelederes innsats i samme hensikt.

I månedene etter president Snows besøk til Syd-Utah fikk han 
høre om de siste-dagers-helliges fornyede entusiasme for å adlyde 
tiendeloven. Disse nyhetene ga ham “den største glede og tilfreds-
stillelse”,12 for han visste at gjennom vedvarende lydighet mot denne 
loven, ville “Den allmektiges velsignelser bli utøst over dette folk, 
og Kirken [ville] gå fremad med en kraft og i et tempo man aldri før 
hadde sett maken til”.13

President Snow hadde gjentatte ganger forsikret de hellige om at 
de ville bli velsignet individuelt, både timelig og åndelig, hvis de ville 
adlyde tiendeloven.14 Dette løftet ble delvis oppfylt i august 1899, da 
innbyggerne i St. George fikk midlertidig lindring for tørken. Deres 
tro ble belønnet med 744 millimeter regn, mer enn de hadde hatt i de 
13 foregående månedene til sammen.15 President Snow hadde også 
lovet at lydighet mot tiendeloven ville bringe velsignelser til Kirken 
som helhet. Han var sikker på at de trofastes tiende ville gjøre Kir-
ken i stand til å kvitte seg med sin gjeld, som for det meste skyldtes 
forfølgelse.16 Dette løftet ble oppfylt i 1906, fem år etter hans død. På 
generalkonferansen i april 1907 sa president Joseph F. Smith:

“Det har aldri vært en tid i Kirkens historie, tror jeg, hvor tiendelo-
ven har blitt overholdt mer universelt og mer oppriktig enn den har 
blitt overholdt av de siste-dagers-hellige den senere tid. Folkets tiende 
i løpet av året 1906 har overgått tienden for noe annet år. Dette er en 
god indikasjon på at de siste-dagers-hellige gjør sin plikt, at de har tro 
på evangeliet, at de er villige til å holde Guds bud og at de etterlever 
loven kanskje mer trofast enn noen gang tidligere. Jeg har lyst til å si 
noe annet til dere, og jeg gjør det ved å gratulere dere, nemlig med at 
vi, ved Herrens velsignelse og de helliges trofasthet med hensyn til å 
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betale tiende, har kunnet nedbetale vår obligasjonsgjeld. I dag skylder 
ikke Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige en eneste dollar som den 
ikke kan betale umiddelbart. Endelig er vi i den situasjon at vi kan 
gjøre opp for oss etter hvert. Vi trenger ikke låne lenger, og det vil vi 
ikke måtte gjøre hvis de siste-dagers-hellige fortsetter å etterleve sin 
religion og etterleve denne tiendeloven.” 17 [Se forslag 1 på side 156.]

Lorenzo Snows læresetninger

Tiendeloven er lett å forstå og kan adlydes av alle.

Jeg ber dere innstendig i Herrens navn, og jeg ber om at enhver 
mann og kvinne og ethvert barn … må betale en tiendedel av sin 
inntekt i tiende.18

[Tiende] er ingen vanskelig lov… Hvis en mann mottar ti  dollar, 
er hans tiende én dollar. Hvis han mottar 100, er hans tiende 10… 
Det er veldig lett å forstå.19

[Man kan spørre seg] Hvor mye av denne tienden skal jeg gi? Kan 
jeg ikke sette av en del av den til meg selv? Herren er veldig rik, og 
jeg tviler på om det gjør ham noe om jeg holder igjen litt til meg 
selv. Dermed holder man litt igjen til seg selv. Men det lille som blir 
holdt tilbake, vil plage denne mannen, dersom hans samvittighet 
er som de fleste siste-dagers-helliges samvittighet. Det vil plage 
ham mer eller mindre om dagen, og også når han tenker på det 
om kvelden. Han har ikke den lykke som det er hans privilegium å 
nyte – den forlater ham.20

En del av en tiende er overhodet ikke tiende, mer enn at det å 
senke bare en halv person ned i vannet skal utgjøre dåp.21

Det finnes ikke én mann eller kvinne som ikke kan betale en 
tiendedel av det han eller hun mottar.22

Brødre og søstre, vi ønsker at dere skal be angående dette… 
Istedenfor å ha slike lave tanker som noen har med hensyn til pen-
ger, skulle vi betale vår tiende… Det Herren krever av oss, er at vi 
betaler vår tiende nå. Og han forventer at enhver betaler sin tiende 
i tiden fremover. Vi vet hva en tiendedel er. La oss betale det til 
Herren. Da kan vi gå til biskopen med hevet hode og be ham om 
en anbefaling for å komme til templet.23
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Jeg sier dere i Herren, Israels Guds navn, at hvis dere vil betale 
tiende fra nå av, vil Herren tilgi dere for at dere ikke har betalt den 
tidligere, og Den allmektiges velsignelser vil bli utøst over dette folk.24

Jeg ønsker at dette prinsippet skal være så innprentet i oss at vi 
aldri vil glemme det. Som jeg har sagt mer enn én gang, vet jeg at 
Herren vil tilgi de siste-dagers-hellige for deres tidligere forsømmelse 
når det gjelder å betale tiende, hvis de bare vil omvende seg og 
samvittighetsfullt betale tiende fra nå av.25 [Se forslag 2 på side 156.]

Når vi betaler tiende, bidrar vi til Kirkens arbeid.

Denne kirken kunne ikke ha kommet videre uten inntekt, og denne 
inntekten har Gud sørget for [gjennom tiendeloven]. Våre templer, 
hvor vi mottar de største velsignelser som noensinne er gitt dødelige 
mennesker, blir bygget ved hjelp av inntekter. Vi kunne aldri ha sendt 
… eldstene ut i verden for å forkynne evangeliet, slik vi nå gjør, med 
mindre det fantes inntekter til å gjøre det… Og så finnes det til enhver 
tid tusen andre ting som foregår, som det trengs midler til …

Dersom noen av de siste-dagers-hellige ikke hadde betalt tiende, 
ville våre fire templer her [i 1899] aldri ha blitt bygget, og Guds lover 

President Snow rådet foreldre og lærere til å lære barn å betale tiende.
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og bud med hensyn til opphøyelse og herlighet kunne aldri ha blitt 
overholdt. Det første handlingsprinsipp for de siste-dagers-hellige er 
å helliggjøre landet ved å holde denne tiendelov og sette seg i stand 
til å motta de ordinanser som henhører til våre dødes opphøyelse 
og herlighet.26 [Se forslag 3 på side 156.]

Herren vil velsigne oss både timelig og 
åndelig hvis vi adlyder tiendeloven.

Tiendeloven er en av de viktigste lover som er åpenbart til men-
nesket… Ved å adlyde denne loven vil de hellige bli velsignet med 
velstand og fremgang.27

Hvis vi vil holde denne loven, … vil landet bli helliggjort, og 
vi vil bli regnet som verdige til å motta Herrens velsignelser og få 
hjelp og støtte i våre økonomiske anliggender og i alt vi gjør, både 
timelig og åndelig.28

Denne kirkes timelige frelse … avhenger av lydighet mot 
denne lov.29

Det finnes fattigdom blant de siste-dagers-hellige, og den vil alltid 
finnes inntil vi i det minste adlyder tiendeloven.30

Jeg tror virkelig at hvis de siste-dagers-hellige vil rette seg etter 
denne loven, kan vi bli utfridd fra ethvert onde som måtte komme 
over oss.31

Her har vi en lov som er åpenbart spesielt for vår beskyttelse og 
sikkerhet, så vel som for vår fremgang på rettferdighetens og hellig-
hetens vei, en lov ved hvilken det land vi bor på, kan bli helliggjort, 
en lov ved hvilken Sion kan bli bygget opp og grunnfestet for aldri 
mer å bli omstyrtet eller fjernet fra sitt sted av onde og ugudelige 
mennesker.32

Vi har templer, og vi mottar velsignelser som henhører til dem, 
de høyeste ordinanser som noensinne er forrettet for mennesker på 
jorden, på grunn av vår lydighet mot denne lov.33

Vi kan aldri bli forberedt til å se Guds ansikt før vi er påpasselige 
med hensyn til å betale tiende og andre forpliktelser.34
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Jeg har talt tydelig, og det jeg har sagt med hensyn til tiende, 
kommer fra Herren. Hvis dere nå vil handle slik Herrens ånd til-
skynder til, vil deres øyne bli åpnet.35 [Se forslag 4 på side 156.]

Foreldre og lærere har ansvar for å betale tiende, 
og dernest lære barna å gjøre det samme.

Lær [barn] å betale tiende mens de er små. Dere mødre, lær deres 
barn at når de får penger, skulle de betale en tiendedel av dem til 
Herren, uansett hvor lite det er. Lær dem å betale full tiende.36

Det er på sin plass at … funksjonærer og lærere [i Kirken] får 
denne lovens ånd i sitt hjerte og dypt i sin sjel, slik at de kan være 
fullt kvalifisert til å formidle den og til å innprente dens viktighet og 
hellighet i den oppvoksende generasjon. Det kreves av dere, mine 
brødre og søstre, at dere ikke bare adlyder loven selv, men at dere 
underviser andre i den, også den oppvoksende generasjon, … og 

tiendemidler brukes til å betale for oppføring og vedlikehold av templer.
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i den grad dere er i stand til å motta den i den rette ånd, vil dere 
være i stand til å formidle den og undervise i den …

… Jeg krever det av dere, ikke bare at dere adlyder den, men at 
dere underviser de siste-dagers-helliges barn i den, at dere innpren-
ter den i dem, slik at det kan sies når de vokser i alder og visdom, at 
de fikk lære den og at de adlød den fra sin ungdom av.37 [Se forslag 
5 nedenunder.]

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 beretningen om da president Snow mottok åpenbaringen 
om tiende (side 149–52). Tenk på hans villighet til å reise til St. 
George og folkets villighet til å adlyde tiendeloven. Hva kan vi 
lære av denne beretningen?

 2. På hvilke måter er tiende “ingen vanskelig lov”? (Du finner noen 
eksempler på side 152–53.) Hvorfor tror du noen syns at tien-
deloven er vanskelig å adlyde? Hvordan kan president Snows 
læresetninger hjelpe noen å få et vitnesbyrd om å betale tiende?

 3. Studer den delen som begynner på side 153. Kan du nevne 
noen velsignelser du og dine kjære har mottatt gjennom de 
bygninger og programmer som finansieres av tiendemidler? 
Hvorfor er det et privilegium å betale tiende?

 4. President Snow vitnet om at vi vil bli velsignet hvis vi adlyder 
tiendeloven (side 154–55). Kan du nevne noen velsignelser 
som du har mottatt på grunn av tiendeloven? som familiemed-
lemmer og venner har mottatt?

 5. Tenk på president Snows råd til foreldre og lærere (side 155–56). 
Hvorfor tror du det er viktig at barn betaler sin tiende “uansett 
hvor lite det er”? Hvordan kan vi lære barn å betale tiende og 
offergaver?

Aktuelle skriftsteder: Malaki 3:8–10; L&p 64:23; 119:1–7

Hjelp til undervisningen: “Pass på at du ikke avslutter en god disku-
sjon for snart for å kunne fremlegge alt det materialet du har forberedt. 
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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. I “In Juab and Millard Stakes”, Deseret 

Evening News, 29. mai 1899, 5.
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 5. I “Pres. Snow Is Home Again”, Deseret 
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 6. I “Pres. Snow Is Home Again”, 1.
 7. Deseret Evening News, 24. juni 1899, 3.
 8. I “Pres. Snow Is Home Again”, 1.
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Young Men’s and Young Ladies’ Mutual 
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Helt siden kirkens første tid har Hjelpeforenings-søstre arbeidet 
sammen og styrket hverandre både timelig og åndelig.
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Hjelpeforeningen – 
Sann nestekjærlighet 

og ren religion

“Ingen institusjon har noensinne blitt grunnlagt 
med et edlere mål. Dens grunnvoll er sann 

nestekjærlighet, som er Kristi rene kjærlighet.”

Fra Lorenzo Snows liv

Sommeren 1901 organiserte Hjelpeforeningens generalpresident-
skap en dag med aktiviteter for Hjelpeforenings-søstrene i Saltsjø-
dalen. President Lorenzo Snow takket ja til en invitasjon om å delta 
og tale til gruppen. Han innledet sin tale med å si: “Jeg setter pris på 
det privilegium det er å få tilbringe en time eller to i deres selskap 
i ettermiddag, og jeg tenker dere alle koser dere i dag. Passende 
rekreasjon og fornøyelser er bra, og jeg er glad for å se dere søstre 
unne dere litt hvile og rekreasjon, for dere som arbeider så hardt 
dag etter dag i deres hjem og i Hjelpeforeningen, fortjener virkelig 
all den fornøyelse dere kan få.”

President Snow, hvis søster Eliza R. Snow hadde vært Hjelpefore-
ningens annen generalpresident, uttrykte takknemlighet for Hjelpe-
foreningens arbeid. Om Kirkens kvinner sa han: “Det er vanskelig 
å forestille seg hva vi skulle ha gjort, eller hvilke fremskritt Herrens 
arbeid ville ha gjort, uten dem.” For å nevne ett eksempel, snakket 
han om Kirkens misjonærprogram den gangen, hvor gifte menn 
ofte ble kalt til å reise på heltidsmisjon: “Når vi har vært bortreist på 
misjon i utlandet, har deres misjoner hjemme som regel ikke vært 
det grann mindre krevende enn våre, og midt oppe i prøvelser og 
savn har de utvist en tålmodighet, en tapperhet og en selvstendighet 
som i sannhet har vært inspirerende. Takk Gud for Kirkens kvinner! 
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Det er slik jeg føler det i dag når jeg slutter meg til denne forsam-
ling.” 1 [Se forslag 1 på side 163.]

Lorenzo Snows læresetninger

Hjelpeforeningens medlemmer viser sann 
nestekjærlighet og ren religion.

Hjelpeforeningen ble organisert … av profeten Joseph Smith 
under inspirasjon fra Herren… I dag anerkjennes den som en av 
de sterkeste krefter til det gode i Kirken …

Hjelpeforeningens misjon er å komme de nødlidende til unnset-
ning, hjelpe de syke og svake, gi mat til de fattige, kle de nakne og 
velsigne alle Guds sønner og døtre. Ingen institusjon har noensinne 
blitt grunnlagt med et edlere mål. Dens grunnvoll er sann nestekjær-
lighet, som er Kristi rene kjærlighet [se Moroni 7:47], og denne ånd 
har blitt tilkjennegitt i all den tjeneste Hjelpeforeningen har utført 
blant folket. Apostelen Jakob sa at ‘en ren og usmittet gudsdyrkelse 
for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres nød, 
og å holde seg uplettet av verden.” [ Jakobs brev 1:27.] Vi aksepterer 
dette som sannhet, og Hjelpeforeningens medlemmer har virke-
lig vært eksempler på ren og usmittet religion, for de har hjulpet 
de lidende, de har lagt sine kjærlige armer omkring de farløse og 
enkene, og de har holdt seg uplettet av verden. Jeg kan vitne om at 
det ikke finnes renere og mer gudfryktige kvinner i verden enn de 
man finner i Hjelpeforeningen.2 [Se forslag 2 på side 163.]

Hjelpeforenings-søstre samarbeider med 
prestedømsbærere om å fremme Guds rikes interesser.

Det har alltid gledet meg å se hvor trofast dere søstre i Hjelpe-
foreningen har støttet Herrens tjenere under alle omstendigheter. 
Dere har alltid stått ved prestedømmets side, rede til å styrke deres 
hender og til å gjøre deres del for å fremme Guds rikes interesser, 
og ettersom dere har deltatt i dette arbeidet, vil dere ganske sikkert 
få del i verkets triumf og i den opphøyelse og herlighet som Herren 
vil gi sine trofaste barn.
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… Ingen klok biskop vil unnlate å verdsette det arbeid som Hjel-
peforeningen gjør i hans menighet. Hva kunne vel en biskop gjort 
uten Hjelpeforeningen? Jeg vil si til alle Kirkens biskoper at dere 
må oppmuntre søstrene i Hjelpeforeningen og støtte dem i deres 
kjærlige og velvillige arbeid, og de vil være til velsignelse for dere 
og folket.3 [Se forslag 3 på side 163.]

Det er godt å ha Hjelpeforeningens 
innflytelse i ethvert hjem.

Jeg vil råde brødrene til å oppfordre sin hustru til å [delta i] foren-
ingen… for det ville være godt om vi hadde denne organisasjonens 
innflytelse i ethvert hjem. Jeg ber dere, mine søstre, om å ha med 
dere denne innflytelsen hvor dere enn kommer på deres besøk til 
de siste-dagers-helliges hjem. Herren har tydelig vist dere hvordan 
deres forhold til ham er og hva som forventes av dere som hustruer 
og mødre. Forklar disse tingene for dem dere besøker, særlig de 
unge damene …

Dere, mine søstre, som medlemmer av Hjelpeforeningen og som 
mødre i Israel, skulle gjøre all deres innflytelse gjeldende … for 
rent moderskap og trofasthet mot ekteskapspakten.4 [Se forslag 4 
på side 163–64.]

Etter hvert som Kirken vokser, vil Hjelpeforenings-søstre 
få større muligheter til å tjene.

Det er ikke nødvendig for meg å gå i detalj om hva Hjelpefore-
ningen har gjort tidligere. Dens fremragende arbeid er kjent over 
hele Sion og i mange deler av verden. La det være nok å si at den 
har vært tro mot sin misjon, og dens merittliste overgås ikke, om 
den i det hele tatt tangeres, av noen annen hjelpeorganisasjon. De 
siste-dagers-hellige er stolte av den og det den har oppnådd, og er 
takknemlige til vår himmelske Fader for at han inspirerte sin tjener 
profeten til å opprette en slik institusjon. Foreningens fremtid er 
svært løfterik. Etter hvert som Kirken vokser, vil dens nytteområde 
bli stadig større, og den vil bli en enda større kraft til det gode enn 
den hittil har vært. Hvis alle søstrene vil gi sin støtte til foreningen, 
vil den utrette et mektig verk og være til kontinuerlig velsignelse 
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for Kirken. Det ville gledet meg å se de middelaldrende like inte-
ressert i denne institusjonen som de eldre, og hvis de utvikler en 
slik interesse, vil de oppleve at det styrker deres tro, gir dem et 
bredere perspektiv på livet og dets ansvarsoppgaver, og i vesentlig 
grad hjelpe dem videre på veien til fremgang og fullkommenhet.5

Siden de begynte sitt arbeid, har Gud velsignet [Kirkens kvinner], 
og jeg har fulgt deres fremgang med stor glede, fornøyelse og dyp 
interesse… De har lyktes i forbløffende grad, og det er fantastisk 
hvordan Gud har velsignet dem og utøst sin Ånd over dem. Det 
er nesten på sin plass å si at de har blitt som engler blant verdens 
innbyggere.6 [Se forslag 5 på side 164.]

Hjelpeforenings-søstre som stoler på Gud og tjener 
ham, vil bli velsignet i dette liv og i evigheten.

Det er dette vi ønsker at søstrene skal forstå – at de kan være til 
nytte innen sitt virkefelt og ikke bli motløse på grunn av vanske-
ligheter, men stole på Gud og se hen til ham. Da lover jeg at hans 
strålende velsignelser vil bli utøst over dere. Dette vil være deres 

“Hjelpeforeningens medlemmer har virkelig vært 
eksempler på ren og usmittet religion.”
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erfaring… La meg gjenta, bli ikke motløse, men fortsett å gjøre 
godt, utøve tro og å benytte dere av enhver mulighet som byr seg 
til forbedring. Vi ønsker at dere bruker alle de talenter som Gud 
har gitt dere. Og så er det dette med hensyn til deres utsikter til å 
lykkes. Når man tar fatt på en vei som Herren har staket ut, og man 
har til hensikt å gjøre godt, kan man være sikker på å lykkes. Man 
er nøyaktig der Gud ønsker at man skal være, og da kan man med 
største berettigelse be Gud om hans velsignelse.7

Jeg føler for å si: Gud velsigne Hjelpeforeningens funksjonærer 
og medlemmer. Dere utfører en stor oppgave, og jeg vil be dere 
innstendig om ikke å bli trette av å gjøre godt [se L&p 64:33]. Vi 
sikter alle mot celestial herlighet, og storheten i det som ligger foran 
oss, kan ikke uttrykkes på menneskers språk. Hvis dere vil holde 
dere trofaste mot det verk dere er engasjert i, vil dere oppnå denne 
herlighet og for alltid kunne fryde dere i Guds og Lammets nærhet. 
Dette er verdt å anstrenge seg for. Det er verdt å ofre for, og vel-
signet er den mann eller den kvinne som er trofast og oppnår det. 
Gud velsigne dere alle.8 [Se forslag 6 på side 164.]

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 Snow sa at det ville være vanskelig å forestille seg 
at Herrens verk kunne gå fremover uten Kirkens kvinner 
(side 159). På hvilke måter bidrar kvinner til Herrens verk i dag?

 2. Grunn på president Snows ord om Hjelpeforeningens oppgave 
(side 160). Tenk på en gang da Hjelpeforenings-søstre utførte 
denne oppgaven ved å hjelpe deg eller din familie. Hvordan 
har slike handlinger påvirket ditt liv?

 3. Gjennomgå den delen som begynner nederst på side 160. På 
hvilke måter fremmer Hjelpeforenings-søstre “Guds rikes inte-
resser”? Hvilke eksempler har du sett på at Hjelpeforenings-
søstre og prestedømsbærere samarbeider?

 4. Grunn på president Snows henstilling til Hjelpeforenings-søstre 
om å bruke sin innflytelse “for rent moderskap og trofasthet 
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mot ekteskapspakten” (side 161). Hvorfor er denne innfly-
telsen nødvendig i verden i dag? På hvilke måter kan Hjel-
peforenings-søstre hjelpe unge kvinner å forberede seg til 
tempelekteskap og til å bli mødre?

 5. President Snow sa: “Etter hvert som Kirken vokser, vil [Hjel-
peforeningens] nytteområde bli stadig større, og den vil bli 
en enda større kraft til det gode enn den hittil har vært” 
(side 161). Hva kan Hjelpeforenings-søstre i dagens samfunn 
gjøre for å øke sin innflytelse til det gode?

 6. Studer den delen som begynner på side 162. Grunn på hvor-
dan du har blitt ledet til å være “der Gud ønsker at [du] skal 
være”. Hvordan har Gud hjulpet deg i dette?

Aktuelle skriftsteder: Jesaja 1:17; Matteus 25:34–40; Mosiah 4:26–27; 
Alma 1:29–30; Moroni 7:44–48

Hjelp til undervisningen: “Når du forbereder undervisningen, skulle 
du passe på å bruke forskjellige teknikker fra leksjon til leksjon. 
Det kan være å bruke noe så enkelt som en fargerik plakat eller 
veggplansje i én leksjon og en liste med spørsmål på tavlen i den 
neste” (Undervisning, intet større kall, 89).

Noter
 1. I “Pres. Snow to Relief Societies”, 

 Deseret Evening News, 9. juli 1901, 1.
 2. I “Pres. Snow to Relief Societies”, 1.
 3. I “Pres. Snow to Relief Societies”, 1.
 4. I “Pres. Snow to Relief Societies”, 1.
 5. I “Pres. Snow to Relief Societies”, 1.

 6. Young Woman’s Journal, sep. 
1895, 577–78.

 7. Young Woman’s Journal, sep. 
1895, 578.

 8. I “Pres. Snow to Relief Societies”, 1. 
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“For Gud er alt mulig”

“De krav som stilles til oss, er av en slik art at 
ingen kan oppfylle dem uten hjelp fra Den 

allmektige… Han har lovet oss denne hjelpen.”

Fra Lorenzo Snows liv

President Lorenzo Snow var en arbeider som fulgte sitt eget råd 
som han ofte gjentok: “Vi må anstrenge oss… Det kan ikke nytte 
å være doven og ikke handle.” 1 Han erkjente imidlertid at uansett 
hvor sterkt han ønsket å bygge opp Guds rike, ville hans egne 
anstrengelser aldri være tilstrekkelige uten Guds nåde – eller “over-
naturlig hjelp”,2 som han ofte kalte det. Følgelig, samtidig som han 
oppmuntret Kirkens medlemmer til å arbeide hardt for “å utvikle seg 
i rettferdige prinsipper”, erklærte han også at “vi som siste-dagers-
hellige, skulle forstå og tenke på at frelse kommer ved Guds nåde”.3 
Han vitnet om at Gud vil føye sin styrke til våre anstrengelser: “Der 
hvor Herren setter oss, der er det meningen at vi skal stå. Når han 
fordrer at vi anstrenger oss til støtte for disse hellige prinsipper, er 
det det vi skal gjøre. Det er alt vi behøver å tenke på. Resten vil vår 
himmelske Fader ta seg av.” 4

President Snows søster Eliza fortalte at han levde i overensstem-
melse med sin egen lære. Hun beskrev ham som en mann som 
hadde “klippefast tillit til [Guds] hjelp og nåde”. Hun sa at han “visste 
hvem han stolte på”, og derfor var han i stand til å utholde “enhver 
besværlighet, enhver motstand” og “overvinne ethvert hinder”.5

Lorenzo Snow viste sin tillit til Guds hjelp da han reiste på misjon 
til England i 1840. På den 42 dager lange reisen over Atlanterhavet 
ble han og hans reisefeller rammet av tre kraftige stormer. Han 
rapporterte senere at dette var “forferdelige stormer – stormer som 
sjøvante menn sa var svært farlige.” Han la merke til at det var 
forskjell mellom hans reaksjon på stormene og noen av de andre 
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Før han helbredet en blind mann, sa Frelseren: “Jeg må gjøre 
hans gjerninger som har sendt meg” ( Johannes 9:4).
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reisendes reaksjon: “I mange tilfeller var det et forferdelig skrem-
mende skue, for å si det mildt. Det overrasket meg ikke at menn, 
kvinner og barn som ikke hadde lært å stole på Gud, vred seg i 
hendene og led fryktens kvaler og gråt. Jeg stolte på Ham som 
skapte havene og definerte deres grenser. Jeg var der i Hans ærend 
– jeg visste at jeg var sendt på denne misjonen ved den myndighet 
som Han anerkjenner, og selv om elementene raste og skipet kren-
get og ristet i de høye bølgene, sto Han ved roret, og mitt liv var 
trygt i Hans forvaring.” 6

Mange år senere, da Lorenzo Snow ble Kirkens president, fant 
han igjen trøst i sin kunnskap om at Herren sto ved roret. Under et 
møte 13. september 1898 uttrykte De tolv apostlers quorum enstem-
mig sin beslutning om å oppholde ham som Kirkens president. 
Ifølge en møteprotokoll reiste han seg så og sa at “det ikke kunne 
nytte å komme med unnskyldninger med hensyn til manglende 
evne osv. til å påta seg det enorme ansvar som fulgte med stillingen. 
… Han følte at det var opp til ham å gjøre sitt aller beste og sette 
sin lit til Herren.” 7 [Se forslag 1 på side 171.]

Lorenzo Snows læresetninger

Med Guds hjelp kan vi gjøre hva som 
helst som kreves av oss.

Jeg ønsker å tale slik at det vil være til vår oppbyggelse og gjen-
sidige forbedring med hensyn til de ting som angår vår frelse. I 
denne hensikt ønsker jeg alles deres tro og bønner som tror på å 
søke undervisning og intelligens fra Herren.

Vi skulle være klar over vårt forhold til Herren vår Gud og den 
særegne stilling vi er i. For å kunne utføre de forpliktelser som er 
pålagt oss på en god måte, trenger vi overnaturlig hjelp …

… Jesus sa til en ung mann som kom til ham og ønsket å få vite 
hva han skulle gjøre for å arve evig liv, at han skulle holde budene. 
Den unge mannen svarte at han hadde holdt de nevnte budene 
fra sin ungdom av. Frelseren så på ham at noe fremdeles manglet. 
Den unge mannen hadde holdt moralloven, den lov som ble gitt til 
Moses, og Jesus elsket ham for dette, men han så at han manglet 
én ting. Han var en rik mann, og han hadde innflytelse i verden 
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på grunn av sin store rikdom. Jesus visste at før han kunne løfte 
ham, eller noe annet menneske, opp til den celestiale verden, var 
det nødvendig at han var lydig i alle ting og se på lydighet mot den 
celestiale lov som det aller viktigste. Jesus visste hva som ble krevet 
av enhver for å oppnå en celestial krone – at ingenting skulle settes 
høyere enn lydighet mot himmelens krav. Frelseren så at denne 
unge mannen holdt fast ved noe som ikke var i overensstemmelse 
med det celestiale rikes lov. Han så kanskje en tilbøyelighet i ham 
til å holde fast ved det som var skadelig for ham, og som ville gjøre 
det vanskelig eller umulig for ham å rette seg etter alle evangeliets 
krav. Derfor sa han at han skulle gå og selge alt han hadde “og gi 
det til de fattige” og følge ham.

Denne befalingen gjorde den unge mannen bedrøvet og sørg-
modig. Han så på rikdommen som sitt livs store mål, som ga ham 
innflytelse i verden og alt han kunne ønske seg, som skaffet ham 
livets velsignelser og goder og som var det middel som løftet ham 
til høye stillinger i samfunnet. Han kunne ikke forestille seg at noen 
kunne sikre seg livets velsignelser, goder og privilegier og alt som 
han naturlig ønsket seg, uavhengig av sin rikdom. Evangeliet var 
imidlertid i stand til å sørge for alt som var nødvendig for å oppfylle 
et menneskes ønsker og behov og gjøre ham lykkelig. Dette var 
aldri hensikten med rikdom, og Herren ønsket at han skulle oppgi 
disse tankene og drive dem ut av sitt sinn og sine følelser, slik at 
han kunne bli hans tjener i alle ting. Han ønsket at denne mannen 
skulle vie seg fullt og helt til å tjene ham, til å ta fatt på hans verk av 
hele sitt hjerte, følge Den hellige ånds veiledning og forberede seg 
til celestial herlighet. Dette var ikke denne unge mannen villig til. 
Offeret var for stort. Og i forbindelse med dette sa Frelseren: “Det 
er vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike. Det er lettere 
for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn 
i Guds rike!”

Disiplene “ble … enda mer forferdet” da de hørte dette, “og sa 
til hverandre: Hvem kan da bli frelst?” De trodde at ingen kunne 
være rik og bli frelst i Guds rike. Det var slik de oppfattet Frelserens 
uttalelser. Men Jesus svarte: “For mennesker er det umulig, men ikke 
for Gud. For alt er mulig for Gud!” [Se Matteus 19:16–26; se også 
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Joseph Smiths oversettelse i Matteus 19:26, fotnote a, og Markus 
10:27, fotnote a.] 8 [Se forslag 2 på side 171.]

Gud har lovet å hjelpe oss i våre personlige 
anstrengelser for å etterleve evangeliet.

På egen hånd er det umulig for oss å etterkomme alle de bud 
som Gud har gitt oss. Jesus selv kunne ikke utføre sitt verk uten 
guddommelig hjelp fra sin Fader. Han sa en gang: “Jeg kan ikke 
gjøre noe av meg selv. Etter det jeg hører, dømmer jeg, og min dom 
er rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har 
sendt meg.” [ Johannes 5:30.] Og når det var nødvendig for ham, 
vår Herre, å få guddommelig hjelp, er det desto viktigere for oss å 
få hans hjelp. Og under enhver omstendighet og tilstand hvor de 
siste-dagers-hellige utfører sine plikter, har de krav på overnaturlig 
hjelp fra Den hellige ånd, til hjelp i de forskjellige tilstander som 
omgir dem, og i de plikter det kreves at de utfører.

… Jeg kan ikke tenke meg noe som er så enormt viktig som å 
arbeide for og oppnå sin egen opphøyelse og herlighet. Dette er 
utvilsomt en av de store hensikter med at vi kom til verden… Ingen 
mann eller kvinne skulle miste motet når de ikke klarer å gjøre alt 
som måtte være ønskelig, men vi skulle alle gjøre det vi kan for å 
utføre det store arbeid som vi kom hit for å utføre.9

Den religion vi har sluttet oss til, fordrer en viss adferd som ingen 
annen religion vi kjenner til, krever av sine tilhengere, og disse kra-
vene som er pålagt oss, er av en slik art at ingen kan oppfylle dem 
uten hjelp fra Den allmektige. Det er nødvendig at vi forstår, iallfall 
delvis, de store og viktige velsignelser som vi til slutt vil oppnå, ved 
å rette oss etter kravene i den religion eller det evangelium som vi 
har mottatt. De ofre som kreves av oss, er av en slik art at ingen 
mann eller kvinne kan klare dem uten hjelp av en overnaturlig kraft, 
og da Herren fremla disse betingelsene, mente han aldri at hans 
folk ville måtte oppfylle dem uten overnaturlig hjelp av en slik art 
som intet annet religiøst folk bekjenner seg til. Han har lovet oss 
denne hjelpen …

Disse kravene … har vært gjeldende i enhver tidsalder og peri-
ode hvor Gud har kalt et folk til å tjene ham og til å motta hans 
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lover. De var i kraft på Israels tid, i starten av dette folkets historie. 
De var i kraft for Abraham, Isak og Jakob. De var i kraft for Moses 
og for det folk han ledet ut av trelldom i Egypt. De var i kraft for 
alle profeter som har levd siden Adams tid og frem til i dag. De var 
i kraft for de apostler som mottok sitt oppdrag ved håndspåleggelse 
av Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, og for tilhengerne av 
den religion som apostlene forkynte og lærte folket på sin tid, og 
intet menneske eller noen gruppe mennesker siden Adam og ned 
til denne tid, kunne oppfylle disse kravene, bortsett fra Guds folk, 
fordi de ble begavet med en kraft fra det høye som bare kunne 
komme fra Herren vår Gud.10 [Se forslag 3 på side 171–72.]

Når vi deltar i Guds gjerning, trenger vi Guds hjelp.

Uansett hva dere måtte gjøre for å fremme Sions interesser, må 
dere stole på at Herren vil la det lykkes.11

En manns sinn skulle ene og alene være vendt mot Guds ære i 
alt han ønsker å utrette. Vi skulle tenke på at vi ikke kan gjøre noe 
på egen hånd. Vi er Guds barn. Vi er i mørke, [med mindre] Gud 

“det verk som dere og jeg er engasjert i, kan bare lykkes og videreføres 
ved guds velsignelser over våre trofaste og oppriktige anstrengelser.”
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opplyser vår forstand. Vi er maktesløse, [med mindre] Gud hjelper 
oss. Det arbeid vi har å gjøre her, er av en slik art at vi ikke kan 
klare det med mindre vi får Den allmektiges hjelp… Dette er det 
store problemet med verdens menn, og altfor ofte også med Israels 
eldster – vi glemmer at vi arbeider for Gud. Vi glemmer at vi er her 
for å utføre visse ting som vi har lovet Herren at vi ville utføre. Det 
er et vidunderlig verk vi er engasjert i. Det er Den allmektiges verk, 
og han har utvalgt de menn og kvinner som han vet av tidligere 
erfaring vil utføre hans hensikter.12

Dette arbeidet som dere og jeg er engasjert i, kan bare lykkes og 
videreføres ved Guds velsignelser over våre trofaste og oppriktige 
anstrengelser og vår beslutning om å utføre det arbeid som vi har 
kommet til denne tilværelse for å utføre. Når vi tenker tilbake på 
de erfaringer vi har vært gjennom, er det lett å forstå at vår frem-
gang har vært avhengig av våre oppriktige anstrengelser for å utføre 
Guds verk, for å arbeide for folkets beste og i den grad det er mulig, 
kvitte oss med selviskhet. Når det har vært slik tidligere, er det nær-
liggende å tro at vår fremtidige utvikling vil være avhengig av vår 
beslutning om å gjøre Guds vilje under alle omstendigheter og den 
hjelp han vil gi oss.13 [Se forslag 4 på side 172.]

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 beretningen på side 165–67. Hvorfor tror du mennesker 
som stoler på Gud, reagerer så annerledes på prøvelser enn 
mennesker som ikke stoler på Gud?

 2. Grunn på historien om Frelseren og den rike unge mannen 
(side 167–69). Kan du nevne noe av det folk legger sin elsk 
på som kan føre til at de går “bedrøvet bort”? Hvorfor må vi 
“drive bort” slike ting fra vårt liv før vi kan motta Herrens stør-
ste velsignelser?

 3. President Snow sa at til og med Frelseren trengte “guddomme-
lig hjelp” for å “utføre sin gjerning” (side 169). Hvordan kan du 
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bruke president Snows ord til å hjelpe en som føler seg ute av 
stand til å oppfylle de krav som etterlevelse av evangeliet stiller?

 4. Skumles siste del av dette kapitlet (side 170–71). Hvorfor tror 
du vi noen ganger unnlater å be Gud om hjelp? Tenk over hva 
du kan gjøre for i større grad å motta hans hjelp i ditt liv.

Aktuelle skriftsteder: Filipperne 4:13; 2 Nephi 10:23–24; 25:23; 
Jakobs bok 4:6–7; Mosiah 24:8–22; 3. trosartikkel

Hjelp til undervisningen: “Gi deltagerne i oppdrag å lese utvalgte 
spørsmål på slutten av kapitlet (enten hver for seg eller i små grup-
per). Be dem se etter læresetninger i kapitlet som er relevante for 
spørsmålene. Be dem deretter dele sine tanker og oppfatninger med 
resten av gruppen” (side vii i denne boken).

Noter
 1. Deseret News, 28. jan. 1857, 371.
 2. Deseret News, 14. jan. 1880, 786.
 3. Deseret News: Semi-Weekly, 15. aug. 

1882, 1.
 4. Deseret News, 28. okt. 1857, 270.
 5. Eliza R. Snow Smith, Biography 

and Family Record of Lorenzo 
Snow (1884), 116–17.

 6. I Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, 49.

 7. I Journal History, 13. sep. 1898, 4.
 8. Deseret News, 14. jan. 1880, 786.
 9. I Conference Report, april 1898, 12.
 10. Deseret News, 14. jan. 1880, 786.
 11. Improvement Era, juli 1899, 708.
 12. Deseret Weekly, 12. mai 1894, 638.
 13. I Conference Report, april 1901, 1. 
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Trofast og energisk 
tjeneste i Guds rike

“Når vi vet at vår religion er sann, burde vi 
være det mest trofaste folk på jordens overflate 

mot den sak vi har sluttet oss til.”

Fra Lorenzo Snows liv

I slutten av 1851 sendte Det første presidentskap ut et brev hvor 
de ba alle medlemmer av De tolv apostlers quorum “ordne de nød-
vendige anliggender i sine ulike misjoner” og komme tilbake til 
Salt Lake City innen april 1853.1 Dermed begynte eldste Lorenzo 
Snows misjon i Italia å nærme seg slutten. I februar 1852 overlot han 
ledelsen av arbeidet der til bror John Daniel Malan, en ny konvertitt, 
og reiste til øynasjonen Malta sammen med eldste Jabez Woodard. 
Fra Malta håpet eldste Snow å få plass på et skip til India. De første 
misjonærene der arbeidet under hans overoppsyn, og han hadde 
et sterkt ønske om å slutte seg til dem. Derfra planla han å “fullføre 
jordomseilingen” og komme hjem til USAs vestkyst via Stillehavet.2

Eldste Snows planer ble forandret da han og eldste Woodard 
kom til Malta. Han fant ut at han ville bli forsinket i flere uker på 
øya fordi et dampskip hadde fått driftsstans i Rødehavet. Isteden-
for å klage over forsinkelsen, bestemte han seg for å arbeide. I 
et brev datert 10. mars 1852 skrev han: “Jeg føler at mye godt vil 
komme ut av måten Herren vil lede bruken av den tid jeg nå har 
til rådighet, ettersom jeg er omgitt av et interessant folk i et ytterst 
viktig arbeidsfelt, hvor et stort arbeid vil bli utrettet og spre seg til 
omkringliggende nasjoner.” Han rapporterte at han hadde sendt 
bud om at eldste Thomas Obray, en misjonær i Italia, “måtte komme 
omgående og ta med seg rikelig med brosjyrer og bøker.” Selv om 
eldste Snow ikke visste nøyaktig hva han og hans ledsagere skulle 
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gjøre på Malta, uttrykte han et ønske om å opprette en gren av Kir-
ken der. Denne handlingen, sa han, “ville løsne mange nasjoners 
åndelige fotlenker, ettersom malteserne driver handel med store 
deler av Europa, Asia og Afrika.” 3

1. mai 1852 sendte eldste Snow et brev hvor han rapporterte om 
arbeidets fremgang på Malta. Han skrev: “Folk kommer nå stadig 
for å forhøre seg om denne ‘underlige religionen’. For noen kvelder 
siden hadde vi på ett tidspunkt i vår private innkvartering menn fra 
åtte nasjoner, som hadde kommet fra forskjellige deler av byen for 
å snakke med oss om våre læresetninger. Blant dem var det polak-
ker og grekere, som nå leser vårt materiale med stor interesse. To 
intelligente og driftige unge menn, førstegrøden av vår tjenestegjer-
ning på denne øya, vil med dyktig hånd hjelpe til med å videreføre 
den sak vi er engasjert i. Den ene har vi ordinert til eldste, og han 
snakker flere språk flytende.” 4

Eldste Snow realiserte aldri sin drøm om å virke i India og seile 
jorden rundt. Isteden fulgte han med flid Herrens vilje under sitt 
uventede opphold på Malta, og la grunnlaget for misjonærarbeid 
der. Da han endelig kunne gå ombord i et skip i mai 1852, reiste 
han vestover, ikke østover, i tråd med sine lederes instruksjoner 
om å vende tilbake til Salt Lake City. Omtrent to måneder senere 
 organiserte eldstene Woodard og Obray en gren av Kirken på 
Malta.5 [Se forslag 1 på side 182.]

Lorenzo Snows læresetninger

Fordi vi har mottatt evangeliets fylde, 
er vi Kristi ambassadører.

Vi vitner for hele verden at vi vet ved guddommelig åpenbaring, 
ja, ved Den hellige ånds tilkjennegivelser, at Jesus er Kristus, den 
levende Guds Sønn, og at han åpenbarte seg for Joseph Smith like 
personlig som han åpenbarte seg for sine apostler i oldtiden etter 
at han hadde kommet ut fra graven, og at han kunngjorde for ham 
de himmelske sannheter som er de eneste som menneskeheten kan 
bli frelst ved. Dette … er å påta seg en svært viktig og ansvarsfull 
stilling, når vi vet at Gud vil holde oss ansvarlige for vår forvaltning 
av den hellige tillit han har vist oss.
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På samme måte som apostlene fremsto for verden etter at de 
hadde fått i oppdrag av den oppstandne Forløser å forkynne evan-
geliet for alle nasjoner og love alle som trodde deres ord, Den 
hellige ånds gave ved håndspåleggelse, fremstår også vi. Slik de, i 
kraft av sitt opprag, erklærte med full visshet, midt i forfølgelse og 
motstand, at evangeliet var Guds kraft til frelse for alle som ville tro 
og adlyde, erklærer vi det samme. Slik de forkynte tro på Herren 
Jesus Kristus, dåp til syndenes forlatelse og håndspåleggelse ved 
den rette myndighet for å motta Den hellige ånd, som avgjørende 
for frelse, forkynner vi det samme. Slik de, ved Den hellige ånds 
kraft ble vitner om vår Herre Jesus Kristus og de trofaste overbrin-
gere av hans evangeliebudskap til hele verden, har også vi, ved den 
samme hellige Ånd, blitt vitner om Ham, og etter å ha blitt kalt ved 
det samme guddommelige og hellige kall, påtar vi oss derfor den 
samme stilling.

Når vi har påtatt oss denne stilling, påtar vi oss det fulle ansvar 
som påligger Kristi ambassadører, vi blir ansvarlige for våre egne 
handlinger og for hvordan vi bruker de talenter og evner Herren 
har gitt oss.6 [Se forslag 2 på side 182.]

Medlemskap i Kirken er et kall til 
å hjelpe andre å motta frelse.

Når Herren kaller en person eller en gruppe ut fra verden, er 
det ikke alltid i den hensikt å gavne den personen eller gruppen. 
Herren har ikke bare til hensikt å frelse noen få mennesker kalt 
siste-dagers-hellige… men alle mennesker, både levende og døde. 
Da Herren kalte Abraham, ga han ham visse løfter om den herlig-
het som skulle bli ham og hans etterkommere til del, og blant disse 
løftene finner vi denne bemerkelsesverdige uttalelsen – at i ham og 
i hans ætt skulle alle jordens folk velsignes [se 1 Mosebok 22:15–18; 
Abraham 2:9–11]… Herren ønsket ikke bare å velsigne ham og hans 
etterkommere, men alle jordens familier …

… Da Jesus kom, kom han som et offer ikke bare til gavn for 
Israel eller Abraham, Isak og Jakobs etterkommere, men til gavn 
for hele den menneskelige familie, for at alle mennesker kunne bli 
velsignet ved ham, så alle mennesker kunne bli frelst ved ham; og 
hans misjon var å gjøre det mulig for hele den menneskelige familie 
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å motta det evige evangeliums fordeler, igjen, ikke bare Israel, men 
hele menneskeheten, og ikke bare de som lever på jorden, men 
også de som befinner seg i åndeverdenen …

… Vi har det samme prestedømme som Jesus hadde, og vi må 
gjøre slik som han gjorde, vi må ofre våre egne ønsker og følelser 
slik han gjorde, kanskje ikke dø som martyrer slik han gjorde, men 
vi er nødt til å ofre for å gjennomføre Guds hensikter, ellers vil 
vi ikke være verdige til dette hellige prestedømme og til å være 
verdens frelsere. Gud ønsker å gjøre oss til frelsere ikke bare for 
mange som nå lever på jorden, men for mange som befinner seg i 
åndeverdenen. Han vil ikke bare gjøre det mulig for oss å bli frelst 
selv, han vil gjøre oss i stand til å hjelpe mange av Den allmektiges 
avkom å bli forløst.7 [Se forslag 3 på side 182.]

Ethvert kall og ansvar er viktig i Herrens verk.

Spørsmålet er om vi er klar over vår stiling, om vi fullt ut fatter 
hva slags arbeid vi har påtatt oss å fullende. Jeg er noen ganger 
tilbøyelig til å tro at noen av våre brødre, eldster i Israel, har altfor 
lett for å unndra seg de forpliktelser som er pålagt dem på grunn 
av deres pakter. Den tro de en gang hadde, synes å være nesten 
oppbrukt, og de ser ut til å være tilfreds med kun å være medlem 
av Kirken i navnet.

Det finnes andre som tror at fordi deres navn ikke er viden kjent, 
fordi de kanskje … har et mindre virkefelt, så spiller det liten rolle 
hvilke vaner de pådrar seg, eller hva slags eksempler de er for sine 
brødre. Hvis de derimot hadde hatt ansvarsfulle stillinger, som Kir-
kens presidentskap eller som en rådgiver, eller om de tilhørte De 
tolvs quorum eller var president for høyrådet eller en høyprest eller 
sytti, ville de anse det som viktig hvordan de oppførte seg. I dette 
viser de stor svakhet eller grov uvitenhet. Enten er lampen deres i 
ferd med å svekkes, eller så har de aldri forstått hvilken stilling de 
fikk da de påtok seg det ansvar som er forbundet med evangeliet.

Vi får vite i Frelserens lignelse at himmelens rike kan sammen-
lignes med en huseier som overlot sine eiendeler til sine tjenere da 
han skulle reise utenlands. Til en ga han fem talenter, til en annen 
to og til en annen én. Han som fikk de fem talentene, investerte 
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dem og tjente fem talenter til, slik at han doblet den del som var 
betrodd ham. Han som fikk to talenter, gikk også ut og tjente to til. 
Men han som fikk den ene talenten, gikk bort og gravde i jorden 
og gjemte sin herres penger. Han regnet utvilsomt sitt ansvar som så 
lite at han ikke kunne gjøre stort, og følgelig ville han ikke bruke et 
så underordnet talent. [Se Matteus 25:14–30.] Er ikke dette direkte 
sammenlignbart med noen av våre eldsters tilstand? Én sier: “Jeg er 
bare snekker, eller skredder, eller kanskje bare murerhåndlanger, 
og derfor kan det vel ikke bety så mye hvordan jeg opptrer, om jeg 
ærlig utfører mine plikter eller ikke i mitt beskjedne virkefelt. Men 
det ville være noe helt annet om jeg virket i en mer ansvarsfull og 
fremtredende stilling.”

Stopp, min bror, la deg ikke lure av slike forføreriske tanker. Du 
kan godt bare være murerhåndlanger, men husk at du er en eldste 

“Hvis du utfører din plikt, er du i besittelse av noe 
som verden hverken kan gi eller ta fra deg.”
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i Israel, du er ambassadør for vår Herre Jesus Kristus, og hvis du 
utfører din plikt, er du i besittelse av noe som verden hverken kan 
gi eller ta fra deg, og du står ansvarlig overfor Gud for din ærlige 
bruk av det talent han har gjort deg til forvalter av, enten det er 
stort eller lite.

Dessuten øver du en viss innflytelse, og uansett hvor liten den er, 
påvirker den en eller flere, og du holdes mer eller mindre ansvarlig 
for resultatene av den innflytelse du øver. Enten du erkjenner det 
eller ikke, har du således inntatt en betydning for Gud og mennes-
ker som ikke kan overses, og som du ikke kan løses fra dersom du 
ønsker å bevare det navn du bærer.

Og hvordan er det med vedkommendes utsikter? Jeg mener at 
dersom han foredler sitt kall og finnes trofast mot den tillit som er 
vist ham, er hans utsikter til frelse og opphøyelse i Guds rike like 
gode som hvem som helst andres. Dersom han forstår sin stilling og 
lever deretter, er hans utsikter like gode som noe menneskes som 
noensinne har levd siden fader Adams tid og frem til i dag, og det er 
akkurat like viktig at han opptrer riktig i det virkefelt han befinner 
seg, som det er for noe annet menneske, som kanskje er kalt til å 
virke i en høyere stilling, eller med andre ord, som har blitt gjort til 
forvalter over mange talenter …

… Herren krever ikke like mye av den mann som bare har ett 
talent, som av ham som har flere, men det vil bli avkrevd resultater 
av ham i forhold til det han har. La derfor alle være ved godt mot 
og prøve å forbedre de talenter som hver og en av dem har, og la 
ham som kanskje har det ene talent, bruke det og ikke gjemme det 
i jorden. Med andre ord, la ham som kanskje er begavet med få 
evner, forbedre seg, og ikke klage fordi naturen ikke har vært like 
raus mot ham som mot hans mer heldigstilte bror. La oss alle være 
tilfreds med vår lodd i livet, og om den ikke er like attråverdig som 
vi skulle ønske, skulle vi med flid prøve å forbedre den, samtidig 
som vi alltid er takknemlig for vår jordiske tilværelse, og ikke minst 
for Guds ånd som vi har mottatt ved lydighet mot evangeliet …

Jeg leste en gang en anekdote … om en mann som, på grunn av 
sin visdom og patriotisme, hadde blitt svært navngjeten, men som 
på grunn av misunnelse ble tildelt en stilling som ble regnet som 
svært nedverdigende. Da han tok fatt på sine plikter, ble det sagt at 
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han uttalte følgende megetsigende bemerkning: “Dersom embedet 
ikke gjør ære på meg, vil jeg gjøre ære på embedet.” Mange van-
skeligheter kunne vært unngått, og vår tilstand og situasjon ville 
ha vært atskillig mer oppmuntrende om vi alle gjorde ære på det 
embede vi er kalt til. Vi vet at Herren selv laget klær til våre første 
foreldre. Med andre ord fungerte han dengang som skredder, og 
vi vet også at Jesus Kristus var tømrer. Frelseren må ha vært en 
rettskaffen og ærlig tømrer, ellers kunne han aldri ha vært verdig 
til den stilling han senere fikk. Om vi bare kunne få brødrene og 
søstrene til å se betydningen av å handle ærlig og trofast i sine 
respektive kall, kunne vi ha unngått mange av de ergrelser og van-
skeligheter vi nå opplever, og Guds verk ville hatt større fremdrift, 
og alle hans hensikter ville ha blitt oppnådd betydelig raskere. Vi 
som folk, ville dessuten ha vært bedre forberedt enn vi nå er til å 
motta hans vilje …

Måtte Gud velsigne dere, mine brødre og søstre, og gjøre dere 
i stand til alltid å handle som kloke forvaltere av det som dere har 
blitt betrodd.8 [Se forslag 4 på side 183.]

Når vi tjener Gud med tro, kraft og godt humør, 
styrker han oss og hjelper oss å lykkes.

Jeg sier, la menneskene tjene Gud trofast og energisk, og gjøre 
det med godt humør… Det hender at man kommer i situasjoner 
hvor det er svært vanskelig, om ikke umulig, å se det positive i 
situasjonen. Men dette hender svært sjelden.9

Når vi vet at vår religion er sann, burde vi være det mest trofaste 
folk på jordens overflate mot den sak vi har sluttet oss til. Når vi vet, 
eller burde vite, at det evangelium vi har mottatt, lover oss alt vi kan 
ønske oss, hvis vi er trofaste, skulle vi være svært trofaste, hengivne, 
energiske og ambisiøse med hensyn til å innfri Herrens hensikter 
og ønsker slik han åpenbarer dem fra tid til annen gjennom sine 
tjenere. Vi burde ikke være lunkne eller likegyldige med hensyn til 
våre plikter, men av all vår makt og styrke og hele vår sjel skulle vi 
prøve å forstå ånden i vårt kall og hvilket arbeid vi er engasjert i.

Da Jesus var på jorden, befalte han sine disipler å gå ut og for-
kynne evangeliet uten pung eller skreppe, uten på forhånd å tenke 
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på hva de skulle spise eller drikke eller hva de skulle kle seg med, 
men ganske enkelt gå ut og vitne om de ting som hadde blitt åpen-
bart for dem. Når de gjorde dette, sikret de seg Den allmektiges vel-
signelser, og alle deres anstrengelser lyktes. De kunne ikke unngå å 
lykkes. Ingen makt kunne komme i veien for dem og hindre dem i 
å høste den største suksess fordi de gikk ut i Den allmektiges styrke 
for å gjøre hans vilje, og det var Hans oppgave å oppholde og støtte 
dem og gi dem alt de trengte for å lykkes. Ved lydighet mot Her-
rens bud sikret de seg livets velsignelser med det privilegium å få 
komme frem i den første oppstandelses morgen, og de ble forsikret 
om at ingen makt på jorden ville lykkes i å motarbeide dem i deres 
arbeid. Det er slike utsikter jeg ville ha ønsket om jeg var i deres 
stilling, eller i noen annen stilling, for når man tenker seg om, er 
tanken på endelig seier i ethvert foretagende svært tiltalende.

Dersom apostlene, istedenfor å gjøre som de ble befalt, innbilte 
seg at de ved å gjøre noe annet kunne ha nådd det samme mål, 
ville de ikke ha lyktes like godt i sitt arbeid. Heller ikke ville de ha 
mottatt den forvissning om å lykkes, som under alle de prøvelser og 
forfølgelser de ble utsatt for, utvilsomt var en kilde til stadig glede 
og tilfredsstillelse for dem.

… Dersom apostlene eller syttiene på Jesu tid hadde innbilt seg 
at de kunne ha utført de oppdrag som ble gitt dem ved å bygge en 
ark slik Noah gjorde, eller ved å bygge kornkamre og lagre korn 
slik Josef gjorde, ville de ha tatt ettertrykkelig feil.

Josef i Egypt ble kalt til å utføre bestemte plikter som ble fordret 
av ham. Han ble ikke kalt til å forkynne evangeliet uten pung eller 
skreppe, men til å bygge kornkamre, og til å bruke all sin innfly-
telse overfor kongen, de adelige og folket i Egypt for å få dem til å 
lagre sitt korn for en fremtidig hungersnød… Dersom Josef hadde 
satt i gang med å bygge en ark, ville han ikke ha blitt anerkjent av 
Herren. Heller ikke kunne han ha reddet innbyggerne i Egypt eller 
sin fars hus. Hvis Noah hadde bygget kornkamre da han ble befalt 
å bygge en ark, kunne ikke han og hans hus ha blitt frelst. Slik er 
det også med oss når noe kreves av oss … Uansett hva som måtte 
kreves av oss i Den allmektiges rike, må vi vandre i samsvar med 
disse kravene og innfri dem hvis vi ønsker å oppnå kraft og innfly-
telse fra vår Gud.10 [Se forslag 5 på side 183.]
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Herrens arbeid er noen ganger vanskelig, 
men det gir stor glede.

Vi støter på mangt og meget i forbindelse med dette arbeidet som 
ikke er behagelig, men det er stor glede forbundet med det. Når vi 
tenker tilbake på våre beslutninger om å vie oss til sannhetens sak 
og holde våre pakter, gir det oss stor glede fordi ånden i vårt kall 
synker inn, og uten den kan vi ikke holde tritt med Guds rike.11

Vi skulle fornye våre pakter for Gud og de hellige engler om at 
vi, med Guds hjelp, vil tjene ham mer trofast i det kommende år 
enn vi før har gjort, at vårt offentlige og private liv, våre handlinger 
og den ånd og innflytelse vi utøver, må være i overensstemmelse 
med mottoet “Guds rike eller intet”. Jeg stoler på … at vi vil vie oss 
helt og fullt til å tjene vår Gud i å opprette hans Sion på jorden, at vi 
med glød arbeider for å fremme sannhet og rettferdighet på jorden, 
til det vil bli en glede for oss å gjøre det og det blir en naturlig ting 
for oss å tjene Gud og holde hans bud og overholde den celestiale 
lov, og at vi i den grad må ha Den hellige ånd i vårt hjerte at vi kan 
overvinne verden og grunnfeste den celestiale lov i vårt sinn og i 
vår praksis, at vi i den grad må forstå oss selv og våre privilegier at 
vi i dette liv kan sikre oss en betydelig del av de velsignelser som 
henhører til den celestiale lov, og som vi vil nyte i den celestiale 
herlighet.12 [Se forslag 6 på side 183.]

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 beretningen på side 173–75. Hvilke ord vil du bruke til å 
beskrive Lorenzo Snows holdning til å tjene Herren? Tenk over 
hva du kan gjøre for å følge hans eksempel.

 2. Reflekter over den delen som begynner på side 175. Hvorfor 
tror du medlemskap i Kirken medfører så stort ansvar? Hva vil 
det si for deg å være ambassadør for Kristus?

 3. President Snow sa at våre kall i Kirken er anledninger til å 
“hjelpe [Guds barn] å bli forløst” (side 176–77). Hvordan kan 
denne forståelsen påvirke måten vi utfører tjeneste i Kirken på?
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 4. President Snow sa at vi skulle tjene med flid, uansett hvor lite 
vårt ansvar kan virke (side 177–80). Når har du sett noen for-
edle et tilsynelatende lite kall eller oppdrag?

 5. Les den delen som begynner på side 180–81. På hvilke måter 
påvirker tro, energi og godt humør vår tjeneste?

 6. Les den siste delen i kapitlet (side 182). Når har du opplevd 
gleden ved å utføre tjeneste i Herrens rike? Hvordan kan vi 
finne glede i vår tjeneste selv om våre oppgaver ikke er beha-
gelige? Hva kan vi gjøre for å hjelpe barn og unge å tjene 
Herren trofast?

Aktuelle skriftsteder: Salmene 100:2; 1 Korinterbrev 12:12–31; 
Jakobs bok 1:6–7; 2:3; Mosiah 4:26–27; L&p 64:33–34; 72:3; 76:5–6; 
107:99–100; 121:34–36

Hjelp til undervisningen: “Anstreng deg for å lytte oppmerksomt 
til elevenes kommentarer. Ditt eksempel vil anspore dem til å lytte 
nøye til hverandre. Hvis du ikke forstår en kommentar, kan du stille 
et spørsmål. Du kan si: ‘Jeg er ikke sikker på om jeg forstår, kan du 
forklare det en gang til?’ eller ‘Kan du gi meg et eksempel på hva 
du mener?’” (Undervisning, intet større kall, 64).

Noter
 1. Se Brigham Young, Heber C. Kimball 

og Willard Richards, “Sixth General 
Epistle of the Presidency of The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints”, 
 Millennial Star, 15. jan. 1852, 25.

 2. Se “Address to the Saints in Great 
 Britain”, Millennial Star, 1. des. 
1851, 365.

 3. “The Gospel in Malta”, Millennial Star, 
24. april 1852, 141–42.

 4. “The Malta Mission”, Millennial Star, 5. 
juni 1852, 236.

 5. Se Jabez Woodard, “Italian  
Correspondence”, Millennial 
Star, 18. sep. 1852, 476.

 6. Deseret News: Semi-Weekly, 23. jan. 
1877, 1.

 7. Deseret News: Semi-Weekly, 23. jan. 
1883, 1.

 8. Deseret News: Semi-Weekly, 23. jan. 
1877, 1.

 9. Deseret Semi-Weekly News, 30. mars. 
1897, 1.

 10. Deseret News: Semi-Weekly, 31. mars 
1868, 2.

 11. Millennial Star, 29. okt. 1888, 690.
 12. I Conference Report, april 1880, 81. 
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Før de hellige forlot nauvoo, inngikk prestedømsledere pakt om å 
hjelpe alle de hellige som ønsket å slutte seg til utvandringen.
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“Så vi kan bli ett”

 “Den allmektiges røst kalte oss ut fra forvirring … 
for å danne et forbund og et fantastisk brorskap, 

hvor vi skulle elske hverandre slik vi elsker oss selv.”

Fra Lorenzo Snows liv

Før de hellige ble drevet ut av Nauvoo, møttes Kirkens ledende 
brødre i templet. De sluttet pakt om at de ville “bruke alle midler og 
enhver innflytelse de hadde til rådighet, til alle de hellige som ble 
tvunget til å forlate Nauvoo, befant seg på et eller annet samlings-
sted for de hellige.” 1 Fast bestemt på å overholde denne pakten, 
opprettet president Brigham Young Det vedvarende emigrasjons-
fond i 1849. Gjennom dette programmet lånte Kirken penger til 
emigrerende hellige, med den avtale at de skulle tilbakebetale lånet 
etter at de hadde kommet til Utah og funnet seg arbeid.

President Young kalte eldste Lorenzo Snow og andre til å samle 
inn penger til dette formålet. Det var vanskelig for eldste Snow å be 
de hellige om bidrag – de var selv fattige etter å ha blitt drevet fra 
sted til sted før de slo seg ned i Saltsjødalen. Han skrev i dagboken 
sin: “Arbeidet med å samle inn penger fra de hellige som, etter å 
ha blitt ranet og plyndret, hadde gjennomført en reise på over 1600 
km og nettopp bosatt seg i en vannfattig, folketom avkrok av den 
store amerikanske ørken, føltes virkelig som å gå i motbakke. Med 
svært få unntak hadde folket lite eller ingenting de kunne avse.” 
Men overalt hvor eldste Snow kom, ga folk likevel det de kunne. 
Han fortalte: “Den innsats og villighet som ble tilkjennegitt overalt 
til å gi en del av det lille – den følelse av gavmildhet og storsinnet-
het som jeg møtte overalt midt i fattigdommen, den varmhjertethet 
jeg ble møtt med, selv i armod og nød, gjorde meg overmåte glad. 
Én mann insisterte på at jeg skulle ta hans eneste ku, idet han sa at 
Herren hadde utfridd ham og velsignet ham med å kunne forlate 
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gamlelandet og komme til et fredelig land. Ved å gi sin eneste ku 
følte han at han bare ville gjøre det som var hans plikt, og det han 
ville forvente av andre dersom situasjonen var omvendt.”

Etter å ha samlet inn bidrag i Nord-Utah, sa eldste Snow: “De 
helliges hjerter var åpne, og når man tar deres omstendigheter 
i betraktning, ga de rundhåndet og rikelig, og naturligvis med  
godt humør.” 2

Selv om hvert enkelt medlem hadde lite å gi, ble deres samlede 
innsats til velsignelse for mange. Det vedvarende emigrasjonsfond 
vokste ut over sitt opprinnelige formål, og hjalp ikke bare de Kir-
kens medlemmer som hadde vært i Nauvoo. Det fortsatte i 38 år 
og hjalp titusener av konvertitter fra mange land å samles med de 
andre hellige. [Se forslag 1 på side 192.]

Lorenzo Snows læresetninger

Når vi er forenet i evangeliet, viser Herren 
verden sin karakter gjennom oss.

Jesus ba til sin Fader om at de han hadde gitt ham ut av verden, 
måtte bli ett slik han og Faderen var ett, og han ba: Gi dem den 
samme kjærlighet som du har til meg, så jeg kan være i dem og du 
i meg, så alle kan være ett. Det ligger noe veldig viktig i dette, og vi 
må øve oss til vi blir lik Faderen og Sønnen, ett i alle ting.3

Av de versene jeg har lest [ Johannes 17:19–21], ser vi viktigheten 
og nødvendigheten av at apostlene var forenet for at Herrens hen-
sikter kunne være i kraft i verden. For med mindre apostlene og de 
som trodde på dem, var forenet, kunne ikke verden tro på Frelse-
rens misjon og hensikter. Derfor ba Jesus til Faderen om at alle de 
som Faderen hadde gitt ham, måtte bli ett slik han og Faderen var 
ett, slik at verden kunne tro at Faderen hadde sendt ham. Faktisk 
var det dette Herren ønsket å oppnå med Israel ved å bringe dem 
ut av trelldom i Egypt. Han ønsket å gjøre dem til et forenet folk, 
en spesiell nasjon, et folk som Gud kunne hedre og respektere 
slik at verden kunne tro, og at de kunne motta de velsignelser som 
han ønsket å gi dem, ettersom alle mennesker er Guds avkom, og 
hvis Israel hadde oppfylt hans krav, ville det utvilsomt ha vært til 
stor gavn for verden, og Guds hensikter ville i større grad ha blitt 
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gjennomført. Herren ønsket å vise sin karakter og himmelens karak-
ter, og han ønsket å gi sin kjærlighet og sine velsignelser gjennom 
Israel til hele den menneskelige familie, men Israel var ulydig og 
ville ikke lytte til hans røst …

Hvis det er splid blant oss, hvis vi er splittet enten åndelig eller 
timelig, kan vi aldri bli det folk som Gud ønsker at vi skal bli, heller 
ikke kan vi noensinne bli redskaper i hans hender til å få verden til 
å tro at Det hellige prestedømme har blitt gjengitt og at vi har det 
evige evangelium. Hvis vi skal gjennomføre Guds hensikter, må vi 
gjøre som Jesus gjorde – innrette vår egen vilje etter Guds vilje, ikke 
bare i én ting, men i alle ting, og leve slik at Guds vilje er i oss.4 [Se 
forslag 2 på side 192.]

Enhet er avgjørende både i Kirken og i våre familier.

Det skulle være større enhet blant oss enn det er i dag. Det 
råder fullkommen enhet i De tolvs quorum. Skulle det ikke råde 
fullkommen enhet i dette quorumet? Alle vil ganske sikkert si ja, 
en fullkommen enhet i De tolv apostlers quorum… Det råder også 
fullkommen enhet i Det første presidentskap, og skulle det ikke det? 
Alle vil si: Klart det skulle. Skulle det ikke også råde fullkommen 
enhet blant De syttis syv presidenter? Det skulle det så absolutt. Vi 
sier alle ja. Skulle det ikke råde fullkommen enhet i høyrådene i 
Sions forskjellige staver? Selvsagt skulle det det, og det er mulig å 
oppnå en slik enhet. Det samme gjelder også de forskjellige andre 
organisasjoner og quorumer. Skulle det ikke råde fullkommen enhet 
i stavspresidentskapene? Så absolutt, og hvis jeg var president for en 
stav, ville jeg ikke hvile hverken dag eller natt før jeg hadde enhet 
med mine rådgivere. Skulle det ikke råde enhet mellom biskopen 
og hans rådgivere? Det skulle det så absolutt.

Hva er så viktigst? Skulle det ikke råde enhet i familien? … Det 
skulle det så absolutt. Og hvorfor skulle noen mann være tilfreds, 
hvorfor skulle noen ektemann og far i en familie hvile i tilfredshet 
før han skaper en fullkommen enhet, det vil si, i den grad en full-
kommen enhet er mulig? Og på dette området skulle faren gjøre 
seg så fullkommen for sin familie som det er mulig å bli i dette liv. 
Også hustruen skulle gjøre seg så fullkommen som det er mulig 
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for en kvinne å bli i dette liv. Da er de beredt til å gjøre sine barn 
like fullkomne som de er villige og i stand til å bli gjort fullkomne. 
Og far og mor skulle være svært varsomme. Hustruen skulle aldri 
snakke respektløst om sin mann i nærvær av sine barn. Hvis hun 
mener at hennes mann har gjort noe galt (og det kan han godt ha 
gjort), skulle hun aldri nevne det i nærvær av sine barn. Hun skulle 
få ham med seg bort fra barna og der påpeke hans feil, på en hyg-
gelig måte, men aldri snakke respektløst om faren i barnas nærvær. 
Og det samme gjelder faren. Han har ingen rett til å snakke respekt-
løst om sin hustru i hennes barns nærvær. Og jeg ber Gud gi mann 
og hustru den ånd og den forståelse som trengs for å korrigere seg 
selv i slike saker. Jeg vet at svært mange av de vanskeligheter vi nå 
opplever, og den mangel på respekt vi ser overfor prestedømmet 
blant de unge, kommer av at det har vært vanskeligheter i hjemmet, 
og respektløshet har blitt uttrykt i deres nærvær, overfor faren, av 
moren, eller overfor moren av faren. Jeg vet at det er slik.5 [Se for-
slag 3 på side 192.]

Vi blir forenet når vi hjelper hverandre 
å oppnå fred og lykke.

Vi snakker mye om prinsippet å elske vår neste som vi elsker 
oss selv. Vi snakker om det, og noen ganger tenker vi på det, men 
i hvilken grad går vi virkelig inn i disse tingene og ser at problemet 
ligger i oss selv? Vi må forstå at vi må handle ifølge visse prinsip-
per som kan hjelpe oss å knytte bånd som et folk, som kan knytte 
våre følelser sammen så vi kan bli ett, og dette er umulig å oppnå 
dersom ikke visse ting blir gjort, ting som krever anstrengelse fra 
vår side.

Hvordan vil dere gå frem for å knytte bånd til hverandre? Hvor-
dan kan en mann gå frem for å knytte bånd til sin neste? Dersom 
to menn som aldri hadde kjent hverandre, møttes, hvordan kunne 
de gå frem for å oppnå vennskap, tilknytning og hengivenhet til 
hverandre? Noe ville måtte gjøres, og ikke bare av den ene part, 
men noe ville måtte gjøres av dem begge. Det ville ikke duge om 
bare den ene gjorde det, om bare den ene hadde disse følelsene 
og gjorde arbeidet selv, men for å bli ett i tanker og følelser, er det 
helt nødvendig at begge handler …
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… Noe må gjøres av begge parter for å oppnå hverandres venn-
skap og knytte bånd som samfunn …

… La deres sinn utvides til å forstå og ivareta deres nære venners 
interesser, og hvis dere er i stand til å sikre deres venner fordeler, 
gjør det, og hvis dere gjør det, vil dere oppleve at det dere trenger, 
vil komme raskere i deres hender enn om dere arbeider uteluk-
kende for selv å oppnå dem, uavhengig av deres venners interesser. 
Jeg vet at dette er et godt og viktig prinsipp …

… Vi må vite at det er vår oppgave å lære å sikre fred og lykke 
for menneskene rundt oss, og aldri på noe vis trampe på vår 
nestes følelser og rettigheter. Hvis en mann tramper på en brors 
rettigheter, hvor lang tid vil det ta ham å ødelegge den tillit som 
så langt har rådet mellom dem? Og når den først er ødelagt, hvor 
lang tid vil det ta å gjenopprette den følelsen som en gang rådet 
mellom dem? Det vil ta lang tid. Jeg føler det er dette vi må foku-
sere på. I alle våre tanker, i alle våre handlinger og i vår personlige 
meditasjon, burde vi tenke på alle rundt oss, og huske at de har 

“Skulle det ikke råde enhet i familien? … det skulle det så absolutt.”
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rettigheter og privilegier akkurat som oss. Dette burde vi ha fast 
forankret i vårt sinn.

En mann som til enhver tid tenker på menneskene rundt seg og 
ønsker å velsigne alt som tilhører hans brødre, vil på denne måten 
oppnå lykke både for seg selv og menneskene rundt seg. Hvis 
en mann gjør det motsatte, og istedenfor å velsigne og arbeide til 
andres beste, finne feil og rive ned, vil han oppnå den samme for-
bedring? Absolutt ikke.

… Hvis vi føler at det er vår plikt å arbeide mer ambisiøst enn 
vi tidligere har gjort for å oppnå tillit, vil vi, dersom vi har mulig-
het til å gi timelige velsignelser og tjenester, oppnå vennskap med 
menneskene rundt oss. Dette er eneste mulighet til å knytte bånd til 
hverandre og tilkjennegi at vi har en vennlig og broderlig innstilling. 
Vi må vise denne innstillingen ved våre handlinger … istedenfor 
å ta noen i hånden og si Gud velsigne deg, min gode venn, og 
dagen etter ikke bry oss det minste om det vi tidligere har sagt, men 
trampe på hans beste følelser.6

Når en mann ikke er villig til å ofre til fordel for sine brødre, og 
når han vet at han krenker sine brødres følelser, … gjør han ikke 
rett for Herren, og hvor er denne mannens kjærlighet til sin bror?

Når en bror ikke er villig til å lide for sin bror, hvordan kan han 
da vise at han har kjærlighet til sin bror? Jeg lover dere at det er i 
vår dårskap og svakhet at vi ikke vil være overbærende med våre 
brødre, og øyeblikkelig gir igjen med samme mynt hvis de krenker 
våre rettigheter, og hvis de tråkker på våre tær, hopper vi øyeblik-
kelig på deres… Når jeg ser en bror som har blitt krenket, og han 
så vender seg om og angriper gjerningsmannen, ser jeg en bror som 
er langt borte fra pliktens vei, og jeg sier til ham at han må lære å 
styre seg, ellers vil han aldri bli frelst i Guds rike.7

Jeg skal lese noen avsnitt i Lære og pakter:

“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.” [L&p 64:8–9] …
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Som jeg leste her, var det én ting Frelserens disipler ikke klarte 
– de lyktes ikke med å oppnå den enhet i ånd og følelse som de 
burde hatt, og Herren refset dem for det. Herren krever at menne-
skene skal tilgi hverandre, inntil syv ganger sytti ganger. Og vi skal 
tilgi selv om motparten ikke ber om tilgivelse… Den som ikke tilgir 
sin bror, blir vi fortalt, ham påhviler det en større synd – det vil si, 
han er en større synder enn vedkommende som fornærmet ham. 
Herren krever at vi skal elske vår neste som oss selv – noe som er 
ganske vanskelig i mange tilfeller, men vi vil måtte nå en slik grad 
av fullkommenhet, og vi vil nå den.8 [Se forslag 4 på side 192.]

Etter hvert som vi blir forenet i evangeliet, vokser vi i lys 
og intelligens og forbereder oss til å være i Guds nærhet.

Vi skulle være forenet og handle som David og Jonatan, av ett 
hjerte [se 1 Samuel 18:1], og heller selv miste en arm enn å skade 
en annen. Tenk hvilket mektig folk vi ville ha vært om vi var i en 
slik tilstand, og vi må komme dit, uansett hvor svake våre venn-
skapsbånd måtte være for øyeblikket. Jeg kan love dere at dagen 
vil komme da vi må bli forenet på denne måten om vi noensinne 
skal komme i Guds nærhet. Vi vil bli nødt til å lære å elske vår neste 
som vi elsker oss selv. Vi må komme dit, uansett hvor langt unna vi 
nå måtte være, og uansett må vi lære disse prinsippene og forankre 
dem i vårt hjerte. Dette ser jeg klart, og det er derfor jeg snakker 
om disse ting på den måten jeg gjør, for jeg ønsker å innpode dem 
i de helliges sinn, så disse ting må være noe de er opptatt av hver 
eneste dag.9

Den allmektiges røst kalte oss ut fra forvirring, som er Babylon, 
for å danne et forenet samfunn og et fantastisk brorskap, hvor vi 
skulle elske hverandre slik vi elsker oss selv. Når vi fraviker dette, 
trekker Guds ånd seg bort fra oss i samme grad som vi har fraveket. 
Men dersom vi fortsetter i samsvar med de pakter vi inngikk da 
vi tok imot evangeliet, får vi en tilsvarende økning i lys og intelli-
gens, og vi er godt forberedt på det som vil komme. Og på grunn 
av vår trofasthet og overholdelse av de pakter vi har inngått, blir 
den grunnvoll vi står på, som himmelens støtter – urokkelige.10 [Se 
forslag 5 på side 192]
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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 om Lorenzo Snows erfaring med Det vedvarende emig-
rasjonsfond (side 185–86). Hvilke muligheter har vi i Kirken i 
dag til å gi penger eller naturalia for å hjelpe andre? På hvilke 
måter kan det hjelpe oss å bli ett?

 2. Grunn på president Snows læresetninger om hvorfor Herren 
vil at vi skal være forenet (side 186–87). Hvorfor tror du andre 
med større sannsynlighet vil kunne å få et vitnesbyrd om Her-
ren og hans gjenopprettede kirke når de ser at vi er forenet? 
Hvordan kan deres oppfatning forandre seg hvis de ser at vi 
er splittet?

 3. Gransk den delen som begynner på side 187. Hvordan gjelder 
dette rådet i vårt hjem? Vurder hva du kan gjøre for å fremme 
mer enhet i familieforholdet.

 4. Hvordan kan vi oppnå enhet i Hjelpeforeningen eller pres-
tedømsquorumet, selv om vi har forskjellige interesser og 
oppfatninger? (Du finner noen eksempler på side 188–91.) 
Hvilke fordeler har du hatt av enhet i din familie? i Kirken? i 
lokalsamfunnet?

 5. Hvorfor tror du kjærlighet til hverandre kan gjøre oss til “et 
mektig folk”? Hvordan påvirker kjærlighet til andre vår livs-
førsel? Når du overveier eller snakker med andre om disse 
spørsmålene, kan du gjennomgå de siste to avsnittene i kapit-
let (side 191).

Aktuelle skriftsteder: Salmene 133; Johannes 13:34–35; Romerne 
12:5; Mosiah 18:21; 4 Nephi 1:15–17; L&p 51:9; Moses 7:18

Hjelp til undervisningen: “Undervisningens avgjørende, overbevi-
sende, omvendende kraft tilkjennegis når en inspirert lærer sier: ‘Jeg 
vet ved Den hellige ånds kraft, fordi Den hellige ånd har åpenbart 
det til min sjel, at de læresetninger jeg har undervist om, er sanne’” 
(Bruce R. McConkie, sitert i Undervisning, intet større kall, 43).
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Noter
 1. Sitert i Brigham Young, Heber C. 

 Kimball og Willard Richards,  “Important 
from Salt Lake City”, Millennial Star, 15. 
april 1850, 120; se også Eliza R. Snow 
Smith, Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow (1884), 107.

 2. I Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, 108.

 3. Deseret News, 14. jan. 1857, 355.
 4. Deseret News: Semi-Weekly, 23. jan. 

1883, 1.

 5. I Conference Report, okt. 1897, 32–33.
 6. Deseret News, 11. mars 1857, 3–4; i 

originaldokumentet er side–3 feilaktig 
merket som side–419.

 7. Deseret News, 14. jan. 1857, 355.
 8. I Conference Report, april 1898, 61, 63.
 9. Deseret News, 11. mars 1857, 4.
 10. Deseret Semi-Weekly News, 4. juni 

1889, 4.
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et nyere fotografi av Piemonte-regionen i Italia, hvor eldste 
lorenzo Snow var misjonær i begynnelsen av 1850-tallet.
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Prestedømme – “for den 
menneskelige families frelse”

“Det prestedømme vi bærer, har blitt åpenbart 
for den menneskelige families frelse. Vi må være 

våkne i vårt sinn med hensyn til dette.”

Fra Lorenzo Snows liv

Eldste Lorenzo Snow ble ordinert til apostel 12. februar 1849. 
Åtte måneder senere ble han kalt til å opprette en misjon i Italia. 
Sammen med andre brødre som var kalt til å tjene, tok han fatt på 
reisen til denne misjonen 19. oktober 1849. Han og hans ledsagere 
foretok den lange reisen til fots, med hest og med båt.

Da de kom til Italia i juni 1850, så han og hans ledsagere at 
innbyggerne i de større italienske byene ennå ikke var rede til å 
motta evangeliet. Et folk som ble kalt valdenserne vekket imidler-
tid hans nysgjerrighet, og han følte seg inspirert til å arbeide blant 
dem. Valdenserne hadde i århundrer bodd i den avsidesliggende 
Piemonte-regionen – en fjelldal like syd for den italiensk-sveitsiske 
grense og øst for den italiensk-franske grense. De hadde opprettet 
sitt samfunn på grunn av et ønske om religionsreform, og var entu-
siastiske når det gjaldt å studere Bibelen og følge det eksempel som 
Frelserens apostler hadde vist.

Eldste Snow sa at da han tenkte på å forkynne evangeliet blant 
valdenserne, “var det som om lyset strømmet til mitt sinn”.1 Men på 
tross av disse bekreftelsene følte han at det var uklokt å begynne 
med aktivt misjonærarbeid med en gang, fordi fiender av Kirken 
hadde spredt publikasjoner blant folket med løgner om Kirken.2 
Eldste Snow rapporterte: “Fordi jeg følte det var Åndens vilje at vi 
først skulle begynne smått og forsiktig, underkastet jeg meg him-
melens vilje.” 3
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Selv om misjonærene ikke begynte å forkynne med en gang, 
førte eldste Snow tilsyn med publikasjonen av brosjyrer på italiensk 
og fransk. Han og hans ledsagere ble dessuten venner med menne-
skene rundt seg. “Vi gikk inn for å legge et grunnlag å bygge videre 
på,” sa han, “ved sakte, men sikkert å berede menneskenes sinn for 
å motta evangeliet ved å vekke vennlige følelser blant menneskene 
rundt oss. Det føltes imidlertid ganske besynderlig, og det var litt 
av en tålmodighetsprøve, å ferdes i uker og måneder blant et inte-
ressant folk uten aktivt og offentlig å kunne formidle de strålende 
prinsipper som jeg hadde kommet for å forkynne.” 4

Valdensernes følelser overfor Kirken begynte å forandre seg betrak-
telig etter at eldste Snow ga en prestedømsvelsignelse til en gutt som 
hadde blitt svært syk. Eldste Snow skrev følgende i dagboken sin:

“6. september – I morges ble jeg gjort oppmerksom på Joseph 
Guy, en tre år gammel gutt, det yngste av vårt vertskaps barn. Mange 
venner hadde vært der for å se til barnet, som ifølge all menneskelig 
forstand var døden nær. Jeg kom til ham ut på ettermiddagen. Døden 
herjet ham. Den tidligere så sunne kroppen var nå redusert til et skje-
lett, og det var bare ved nøye observasjon vi kunne se at han levde.”

Eldste Snow var urolig på grunn av motstanden mot å forkynne 
evangeliet og bekymret for lille Joseph Guy, og den kvelden ba 
eldste Snow Herren om hjelp. Han fortalte senere: “I noen timer før 
jeg la meg til å sove, påkalte jeg Herren og ba ham hjelpe oss. Mine 
følelser i dette tilfellet vil bli vanskelige å glemme.

“7. september – I morges foreslo jeg … at vi skulle faste og gå opp 
i fjellet for å be. Før vi gikk, så vi til barnet, øynene hans var vendt 
oppover og øyelokkene lukket seg. Ansiktet og ørene hans var tynne 
og hadde den bleke, marmoraktige hudfargen som er tegn på at det 
snart er slutt. Dødens kalde svette dekket kroppen hans, og livsgnis-
ten var nesten slukket. Madame Guy og andre kvinner gråt, mens 
Monsieur Guy sto med bøyd hode.” Monsieur Guy hvisket til eldste 
Snow og de andre misjonærene: “Han dør. Han dør.”

Eldste Snow fortsatte: “Etter å ha hvilt oss litt oppe i fjellet, på et 
sted vi regnet med å være uforstyrret, påkalte vi Herren i høytidelig 
bønn om å spare barnets liv. Med tanke på det vi ønsket å gjøre og 
de påstander vi snart skulle fremsette for verden, følte jeg at denne 



k a P I t t e l  1 7

197

situasjonen var av enorm betydning. Jeg vet ikke om noe offer jeg 
hadde mulighet til å gi, som jeg ikke var villig til å gi for at Herren 
måtte etterkomme våre anmodninger.”

Da de kom tilbake til familien Guy om ettermiddagen, ga eldste 
Snow Joseph en prestedømsvelsignelse. De så til familien noen 
timer senere, og Josephs far fortalte “med et takknemlig smil” at 
gutten var mye bedre.

“8. september – Barnet hadde blitt så bra at foreldrene kunne 
unne seg litt hvile, noe de ikke hadde gjort på ganske lenge. I dag 
kunne de gå ifra ham og gjenoppta sitt arbeid.” Da Josephs mor 
uttrykte sin glede over at gutten var blitt frisk, svarte eldste Snow: 
“Himmelens Gud har gjort dette for deg.”

“Han ble stadig bedre,” fortalte eldste Snow, “og med et hjerte 
som er fylt av takknemlighet til vår himmelske Fader, er jeg glad for 
å kunne si at etter noen dager kunne han forlate sengen og være 
sammen med vennene sine.” 5

Etter denne hendelsen følte eldste Snow at omstendighetene var 
“så gunstige som de kunne forevente” for at Herrens verk kunne 
ha fremgang blant folket. 19. september 1850, nøyaktig 11 måneder 
etter at han hadde reist hjemmefra for å virke i Italia, fortalte han 
sine ledsagere at de skulle “innlede [sitt] offentlige arbeid”. Igjen 
gikk de opp på et fjell, hvor eldste Snow innviet landet for å for-
kynne det gjengitte evangelium.6

Eldste Snows ord til Madame Guy – “Himmelens Gud har gjort 
dette for deg” – gjenspeilte det han hele sitt liv hadde sagt om pres-
tedømmet. Han minnet de hellige om at gjennom prestedømsbære-
res arbeid “tilkjennegis Guds herlighet og kraft” til å hjelpe andre.7 
[Se forslag 1 på side 202.]

Lorenzo Snows læresetninger

Prestedømsbærere er Den allmektiges 
sendebud, med myndighet delegert fra 

himmelen til å forrette hellige ordinanser.

Vi, de siste-dagers-hellige, hevder å ha mottatt fylden av det evige 
evangelium fra Gud. Vi hevder å være i besittelse av Det hellige 
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prestedømme – Guds myndighet delegert til mennesker, ved hvil-
ken vi forretter dets ordinanser på en måte som er godtatt av ham.8

Enhver som vil ydmyke seg for Gud og bli nedsenket i vann, etter 
omvendelse, til syndenes forlatelse, skal motta Den hellige ånds 
gave ved håndspåleggelse. Kan jeg gi ham denne? Nei, som Den 
allmektiges sendebud som har fått delegert myndighet, forretter jeg 
ganske enkelt nedsenkning til syndenes forlatelse. Jeg nedsenker 
ham ganske enkelt i vann fordi jeg har myndighet til å gjøre det. Jeg 
legger bare mine hender på ham så han kan motta Den hellige ånd, 
og Gud bekrefter min myndighet, bekrefter at jeg er hans sendebud 
og overdrar Den hellige ånd til vedkommende.9

Når jeg har døpt noen og forrettet dette hellige prestedømmes 
ordinanser, har Gud bekreftet disse forrettelser ved å skjenke Den 
hellige ånd og gi kunnskap til dem jeg forrettet for, slik at de har blitt 
overbevist om at myndigheten var delegert fra himmelen. Enhver 
eldste som har reist ut for å forkynne dette evige evangelium og 
handlet i kraft av sitt kall, kan bære det samme vitnesbyrd, at gjen-
nom deres forrettelse av disse hellige ordinanser har Guds herlighet 
og kraft blitt tilkjennegitt på en overbevisende måte for dem som 
de har blitt forrettet for. Dette er vårt vitnesbyrd. Dette var vitnes-
byrdet [i 1830] fra en viss person som sto frem og hevdet at Gud 
hadde bemyndiget ham til å døpe mennesker til syndenes forlatelse 
og legge sine hender på dem så de kunne motta Den hellige ånd, 
som skulle gi dem kunnskap fra de evige verdener om at han hadde 
denne myndighet. Denne personen var Joseph Smith, og han over-
dro denne myndighet, som var gitt ham av hellige engler, til andre 
som ble sendt ut for å bære vitnesbyrd for verden om at de som 
ville motta disse hellige ordinanser, ville motta et vitnesbyrd fra Den 
allmektige om at de hadde myndighet til å forrette. Dette er vårt 
vitnesbyrd. Og dette er mitt vitnesbyrd til dette folk og til verden.10

Hvor i hele verden finner man en gruppe prester som våger å 
ta det standpunkt som våre eldster gjør? Hvor er den mann eller 
den gruppe menn som våger å fremstille seg for verden og si at de 
har blitt bemyndiget av Gud til å forrette visse ordinanser til folket 
som kan gjøre dem i stand til å motta åpenbaring fra Gud? Enhver 
som forkynner en slik lære, vil snart bli avslørt dersom han er en 
bedrager – han vil sette seg i en svært farlig stilling og vil snart bli 
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alle trofaste medlemmer av kirken blir velsignet 
ved prestedømmets ordinanser og pakter.

avslørt dersom han ikke har en slik myndighet. Våre eldster våger 
imidlertid å ta et slikt standpunkt… Gud har sendt sine hellige 
engler fra himmelen og gjengitt til menneskene myndigheten til å 
forrette evangeliets ordinanser.11 [Se forslag 2 på side 203.]

Prestedømmet hjelper oss å finne 
lykke i dette liv og i all evighet.

Prestedømmet er gjengitt. Det har blitt skjenket menneskene for 
at alle som ønsker å være gode og lykkelige, kan få dette privi-
legium ved dette middel. Evangeliet lærer oss hvordan vi kan bli 
fremragende, gode og lykkelige. Kristi evangeliums ånd lærer oss 
alt som er nødvendig for vår nåværende og fremtidige velferd.

Vi har disse målene i sikte i dag, og vi skulle alltid ha dem for 
øyet. Tenk 25 år tilbake, eller bare 10 år tilbake, og det er mange 
som har vært i Kirken så lenge, og se hva vi har oppnådd. Vi ser 
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lenger og forstår ting bedre, og derfor er vi bedre forberedt på det 
som kommer på jorden, enn vi var for 10, 15, 20 eller 25 år siden, 
så vi kan vite hvordan vi kan være til nytte og hvordan vi kan gjøre 
ting slik de skulle gjøres …

… Hensikten med prestedømmet er å gjøre alle [mennesker] lyk-
kelige, å spre informasjon, å la alle få del i de samme velsignelser.12

I nettopp denne hensikt har Det hellige prestedømme blitt gitt 
oss i vår tid, for å veilede og fullkommengjøre Guds hellige, her 
og i den grad vi oppnår intelligens i denne verden, og integritet og 
trofasthet… slik vil vår opphøyde tilstand bli som vi vil komme frem 
i på den andre siden av sløret.13

Herren har sagt at han vil gi oss alt han har – dette ifølge den 
ed og pakt som tilhører prestedømmet [se L&p 84:33–44]. Ingen 
skulle tvile på det Jesus sier, og han erklærer, slik det er nedtegnet 
i Johannes’ åpenbaring: “Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med 
meg på min trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med 
min Far på hans trone.” [ Johannes’ åpenbaring 3:21.] Kan det sies 
noe som er større enn dette? Omfatter ikke dette alt? 14

Dette evangelium som vi har mottatt, har blitt åpenbart fra him-
melen, og det prestedømme vi bærer, har blitt åpenbart for den 
menneskelige families frelse. Vi må være våkne i vårt sinn med 
hensyn til dette.15 [Se forslag 3 på side 203.]

Rettskafne prestedømsbærere søker flittig og energisk 
etter åndelige gaver som kan hjelpe dem å tjene andre.

Til mine brødre i prestedømmet vil jeg si noen få ord til råd, 
undervisning og formaning. På dere hviler et høyt og hellig ansvar 
som gjelder frelse, ikke bare for denne generasjon, men for mange 
tidligere generasjoner og mange som ennå skal komme. Det strå-
lende banneret til Emanuels rike, som igjen er reist i verden, må 
utfoldes i alle nasjoner, riker og imperier. Advarselsrøsten … må gå 
ut til alle mennesker. Herren har utvalgt dere, Josefs horn, i denne 
hensikt, for å “stange” folket sammen [se 5 Mosebok 33:13–17]. Dere 
kan så visst ikke bli for ivrig eller flittig engasjert i å prøve å finne 
den måten som er mest nyttig for dere selv og menneskeheten, å 
foredle deres hellige embeder på.16
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Det finnes menn i Kirken som er like gode i sitt hjerte og sine 
følelser som noe menneske har vært, men de mangler tro og drif-
tighet og oppnår egentlig ikke det som det er deres privilegium å 
motta. Om deres tro, deres driftighet og besluttsomhet hadde vært 
like sterk som deres gode følelser og ønsker, deres ærlighet og 
godhet, ville de i sannhet ha vært mektige menn i Israel, og sykdom 
og den ondes kraft ville ha flyktet for dem som agner for vinden. 
Likevel sier vi at vi er et godt folk, og at vi ikke bare klarer oss bra, 
men gjør store fremskritt med hensyn til rettskaffenhet for Gud, og 
det gjør vi utvilsomt. Men jeg vil understreke for dere, mine brødre 
og søstre, at det finnes eldster blant oss som er begavet med ånde-
lige gaver som kan komme til uttrykk ved hjelp av Den hellige ånd. 
Evangeliets gaver må brukes med flid og utholdenhet. Når oldtidens 
profeter ønsket en bestemt velsignelse eller viktig kunnskap, en 
åpenbaring eller et syn, kunne de noen ganger faste og be i dagevis 
og til og med ukevis i den hensikt.17

Oldtidens apostler Peter, Jakob og Johannes overdro det 
melkisedekske prestedømme til Joseph Smith og Oliver Cowdery.
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Mine unge brødre, når ting ikke går deres vei, når alt synes 
mørkt, gjør deres plikt, og dere vil bli sterke menn, mektige menn. 
De syke vil bli helbredet ved deres betjening, djevler vil flykte fra 
dere, de døde vil oppstå og alt som noensinne har blitt gjort av 
mennesker siden Adams tid, vil dere være i stand til å gjøre ved 
Guds kraft og med den rette ambisjon.18

Renhet, dyd, trofasthet, gudfryktighet må søkes aktivt, ellers kan 
ikke kronen vinnes. Disse prinsippene må innlemmes i oss, veves 
inn i vår natur, bli en del av oss og gjøre oss til et senter for og en 
kilde til sannhet, rettferdighet og barmhjertighet, til alt som er godt og 
storartet, slik at vi må utstråle lyset, livet, kraften og loven for å kunne 
rettlede, lede og bistå med å frelse en villfaren verden og handle som 
Guds sønner, for og på vegne av vår himmelske Fader. Vi forventer 
at vi i oppstandelsen skal utøve vår prestedømsmyndighet – men vi 
kan bare utøve den i den grad vi sikrer oss dets rettskaffenhet og full-
kommenhet. Disse kvalifikasjonene kan bare mottas ved at vi søker 
dem og oppnår dem, og i oppstandelsens morgen vil vi bare besitte 
det som vi har sikret oss i denne verden! Guddommelighet kan ikke 
overdras, den må erverves, en kjensgjerning som den religiøse verden 
synes å være sørgelig uvitende om. Prøv å hjelpe andre, og andre 
vil prøve å hjelpe dere, og la den som ønsker å være stor, være god, 
finne ut hva som er til andres beste og bli alles tjener.19

Som Guds hellige, Israels eldster, skulle vi være villige til å bruke tid 
og anstrengelse, og gjøre ethvert nødvendig offer for å oppnå de rette 
åndelige kvalifikasjoner til å være til stor nytte i våre forskjellige kall. 
Og måtte Herren inspirere enhver med forståelse av viktigheten av 
disse ting, så vi må søke flittig og energisk etter de gaver og evner som 
loves oss i det evangelium vi har adlydt.20 [Se forslag 4 nedenunder.]

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 beretningen på side 195–97. På hvilke måter kan bærere av 
Det melkisedekske prestedømme forberede seg til å gi preste-
dømsvelsignelser? Hva kan vi alle gjøre for å forberede oss til 
å motta prestedømsvelsignelser?
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 2. Les nest siste avsnitt på side 198. På hvilke måter tilkjennegir 
prestedømsordinanser Guds kraft i vårt liv?

 3. På hvilke måter hjelper prestedømmets ordinanser og velsig-
nelser oss alle å finne lykke i dette liv? Hvordan hjelper de oss 
å sikre evig lykke? I forbindelse med disse spørsmålene kan 
du grunne på president Snows læresetninger på side 199–200.

 4. Gransk de åndelige gavene som president Snow oppfordret pres-
tedømsbærere til å utvikle, ved å lese side 200–2. Hva tror du 
menes med å utvikle en åndelig gave? Hvordan angår dette rådet 
de anstrengelser som alle Kirkens medlemmer skulle gjøre?

Aktuelle skriftsteder: Jakobs brev 5:14–15; Alma 13:2–16; L&p 
84:19–22; 128:8–14; 3. og 5. trosartikkel

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).

Noter
 1. Se brev til Brigham Young, i The Italian 

Mission (1851), 11.
 2. Se “Organization of the Church in Italy”, 

Millennial Star, 15. des. 1850, 371.
 3. Brev til Brigham Young, i The Italian 

Mission, 14.
 4. Brev til Brigham Young, i The Italian 

Mission, 14.
 5. Sitert i “Organization of the Church in 

Italy”, 371.
 6. Se brev til Brigham Young, i The Italian 

Mission, 15.
 7. I Conference Report, april 1880, 81.
 8. Deseret News: Semi-Weekly, 23. jan. 

1877, 1.
 9. Deseret News, 24. jan. 1872, 598.
 10. I Conference Report, april 1880, 81–82.
 11. Deseret News: Semi-Weekly, 2. des. 

1879, 1.

 12. Deseret News, 15. mai 1861, 81–82.
 13. Deseret Evening News, 6. okt. 1880, 2; 

fra en detaljert omskrivning av en tale 
Lorenzo Snow holdt på generalkonfe-
ransen i oktober 1880.

 14. “The Object of This Probation”, Deseret 
Semi-Weekly News, 4. mai 1894, 7.

 15. I Journal History, 11. juli 1865, 2.
 16. “Address to the Saints in Great Britain”, 

Millennial Star, 1. des. 1851, 362.
 17. Deseret News: Semi-Weekly, 15. aug. 

1882, 1.
 18. I “Anniversary Exercises”, Deseret Eve-

ning News, 7. april 1899, 9.
 19. “Address to the Saints in Great Britain”, 

362–63.
 20. Deseret News: Semi-Weekly, 15. aug. 

1882, 1. 
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trofaste ledere i kirken følger Herrens formaning til 
Peter: “Fø mine får” ( Johannes 21:16–17).



205

K A P I T T E L  1 8

Lederskap i Kirken og 
uselvisk tjeneste

“Vi er deres tjenere i Herren og ønsker 
deres og alle menneskers velferd.”

Fra Lorenzo Snows liv

Fra oktober 1840 til januar 1843 presiderte Lorenzo Snow over Kir-
ken i London i England og det omkringliggende området. Han førte 
tilsyn med prestedømsledere der, noen ganger underviste han dem 
personlig, og noen ganger sendte han brev med råd. Like før hans 
misjon i England var omme, skrev han til to “presiderende eldster i 
grener i London”, som fungerte omtrent som grenspresidenter gjør 
i dag. I sitt brev fortalte han om en opplevelse han hadde hatt med 
en annen grensleder i området.

Eldste Snow skrev at denne lederen hadde “ingen ytre feil”. Man-
nen var “ambisiøs med hensyn til å fremme saken” og han hadde 
evnen til å påse “at alle [var] på rett plass og gjorde sin plikt”. Han 
var iherdig “og arbeidet hardere enn dem alle”. Men til tross for at 
denne mannen i det ytre lot til å være trofast, hadde grenen stadig 
problemer som syntes å dreie seg om ham. Eldste Snow prøvde 
ganske lenge å finne kilden til problemene, og han irettesatte gre-
nens medlemmer varsomt for at de ikke støttet sin leder. Så begynte 
han å lure på om lederen “kunne være i besittelse av en eller annen 
skjult, indre holdning som han ikke var klar over, og som ikke 
tilkjennega seg åpenlyst”, men som på et eller annet vis førte til 
vanskelighetene i grenen. Eldste Snow fortalte:

“Følgelig ba jeg om at Herren måtte gi meg dømmekraft i saken. 
Min bønn ble besvart. Jeg fant ut at mannen hadde et delvis fordekt 
ønske om å opphøye seg selv, noe som virket styrende for mye 
av det han gjorde. Han kunne sende ut en mann for å utføre et 
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oppdrag, men hadde et undertrykt ønske om selv å få æren for det. 
Dersom oppdraget ikke ble utført, refset han den skyldige, ikke 
fordi Herrens verk på noe vis var forpurret eller mannen hadde 
mistet en velsignelse, men fordi han selv var fornærmet over at ved-
kommende hadde vært ulydig. I tilfeller hvor flere ble døpt av en 
bror, gledet han seg ikke så mye over at disse menneskene ble bragt 
inn i pakten, som over at det ble gjort under hans overoppsyn, og i 
lønndom ønsket han ikke at noen under hans ledelse skulle få mye 
heder, med mindre hans eget navn ble satt i sammenheng med det.”

Eldste Snow så at når et medlem av grenen lyktes med en opp-
gave, men ikke fulgte lederens råd til minste detalj, viste lederen “en 
misunnelsens ånd … som lurte under overflaten av en uttrykt aner-
kjennelse”. Han fortsatte: “Denne ånd var fordekt. Dens frukter ble 
ikke åpent tilkjennegitt, men ville bli det om ingenting ble gjort. Det 
var en iboende ondskap som til slutt ville ødelegge hans egnethet. 
Det skapte unødige problemer for ham når det gjaldt å ivareta sitt 
ansvar. Det var også en kilde til stadig ubehag i hans eget sinn. Han 
var ivrig etter å fremme Guds sak, men alltid på en slik måte at hans 
egen hånd var lett å se i alle ting. Han ville gjerne gi gode instruksjo-
ner, men han var nøye med at hans fulle navn sto under dem.”

Eldste Snow skrev ikke dette brevet for å fordømme den lokale 
lederen. Hans hensikt med å skrive var å hjelpe andre ledere – så 
den stolthet han beskrev, “kunne oppdages, tilkjennegis og unngås” 
blant dem. Han advarte og sa at mange “som oppriktig tror at de 
er helt blottet for dette ønske om selvopphøyelse, ved nærmere 
gjennomgåelse av de motiver som ligger bak deres adferd, til sin 
forbauselse vil oppdage at denne holdning er den egentlige driv-
kraften bak mange av deres handlinger”.

Etter å ha gitt denne advarselen, sa han: “For å bli slik Gud 
ønsker at vi skal være, må vi venne oss til å glede oss like mye når 
andre blir velsignet, som når vi selv blir det, glede oss over å se 
Sions sak fremmet uansett hvem forsynet velger til å gjøre det, og 
la oss ikke slippe misunnelse inn i vårt hjerte når et svakere red-
skap enn oss selv blir kalt til større heder. Vi må være tilfreds med 
å foredle et mindre embede til vi blir kalt til et høyere, være tilfreds 
med å gjøre små ting og ikke søke ære for noe større.” Han sam-
menlignet Kirken med en stor bygning, med de hellige som deler 
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av denne bygningen, og sa at vi aldri skulle “føle oss så opphøyet 
at vi ikke noen ganger kan bli beskåret og tilpasset til det sted vi nå 
befinner oss på i den åndelige bygningen”.

Eldste Snow avsluttet brevet med følgende ord: “Dersom en pre-
siderende eldste bare vil søke å bli slik han kan og burde være, 
kvitter seg med egoisme, alltid handler til medlemmenes beste og 
er ydmyk og ikke prøver å gjøre for mye på kort tid, eller å være 
for stor før han har vokst tilstrekkelig, vil han aldri behøve å være 
usikker på hvordan han skal foredle sitt embede, heller ikke vil han 
noensinne mangle Guds kraft til å gjennomføre sine kloke hensik-
ter.” 1 [Se forslag 1 på side 211.]

Lorenzo Snows læresetninger

Herren har gitt lederne i sin kirke et 
guddommelig påbud: “Fø mine får.”

La enhver som har en offisiell stilling, og som Gud har skjenket 
sitt hellige og guddommelige prestedømme, tenke på hva Frelseren 
sa til De tolv apostler like før han gikk inn til sin Faders nærhet – 
“Fø mine får.” [ Johannes 21:16–17.] Og han fortsatte å si dette til 
hans apostler ble lei seg fordi han stadig formante dem på denne 
måten. Men han sa: “Fø mine får.” Med andre ord: “Gå fremad av 
hele deres hjerte, og gi alt for min sak. Disse menneskene i verden 
er mine brødre og søstre. Jeg føler sterkt for dem. Ta vare på mitt 
folk. Fø min hjord. Gå ut og forkynn evangeliet. Jeg vil belønne 
dere for alt dere ofrer. Tro ikke at dere kan ofre for mye for å utføre 
dette arbeidet.” Han oppfordret dem av hele sitt hjerte til å gjøre 
dette arbeidet. Jeg ber nå alle som bærer dette prestedømme, de 
presiderende embedsmenn i staven, biskopene og høyrådet om å 
gå ut og fø hjorden. Vær interessert i dem… Arbeid for dem, og 
begrens ikke deres tanker og følelser til deres egen forherligelse. 
Da vil Gud gi dere åpenbaring på åpenbaring, inspirasjon på inspi-
rasjon og lære dere hvordan dere kan ivareta de helliges interesser 
med hensyn til deres timelige og åndelige velferd.2 [Se forslag 2 
på side 211]
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Ledere og lærere er kalt til å følge Frelserens eksempel 
og virke av kjærlighet, ikke for å forherlige seg selv.

Hvorfor blir en mann kalt til å virke som president over et folk? 
Er det for å skaffe seg innflytelse og så bruke denne innflytelsen 
uhindret til egen forherligelse? Nei, tvert imot blir han kalt til å virke 
i en slik stilling etter samme prinsipp som prestedømmet ble gitt til 
Guds Sønn, for at han skulle ofre. For seg selv? Nei, men til beste 
for det folk han presiderer over. Vil det bli nødvendig for ham å 
ofre seg selv på korset slik Frelseren gjorde? Nei, men å bli sine 
brødres tjener, ikke deres herre, og til å arbeide for deres interesser 
og velferd. Ikke for å utøve den innflytelse han dermed har skaffet 
seg til sin egen, sin families, sine slektningers og personlige venners 
fordel, men han skulle se på alle som sine brødre, med de samme 
rettigheter som ham selv, og derfor søke å velsigne og gavne alle 
like mye i henhold til deres talenter og verdighet, og ved å gjøre 
dette kan han utvikle i seg selv den faderlige følelse som Faderen 
alltid er i besittelse av …

… La dem som forkynner blant de hellige, forstå hvorfor de har 
mottatt prestedømmet. La dem vite og fullt ut forstå hvorfor de har 
blitt kalt til det ene eller det andre embede, nemlig at de skulle 
handle i vår Mesters ånd, som en tjener for alle, så de kan lære å 
ta hensyn til og være interessert i alles velferd i like stor grad som 
sin egen… Da vil de leve i samsvar med de to store bud som Frel-
seren sa at loven og profetene hviler på, nemlig å elske Herren av 
all vår makt, sinn og styrke og vår neste som oss selv [se Matteus 
22:37–40].3

Be om én ting før dere [underviser], nemlig: Be Herren om at 
dere må si noe som vil være til nytte for dem som hører på. Ikke 
tenk på om det er noe som vil gi dere heder eller ikke, men ha gan-
ske enkelt i tankene at dere er kalt til å tale til tilhørerne og at de 
ønsker å motta noe som kan være til nytte for dem. Dette kan bare 
komme fra Herren. Ikke tenk på om … de som hører på, vil si at 
dere talte flott eller ikke. Ikke tenk på dette i det hele tatt, men kvitt 
dere med enhver selvisk tanke dere måtte ha, så Herren kan diktere 
dere noe som vil være til nytte for folket.4 [Se forslag 3 på side 211.]
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Kloke ledere verdsetter andres talenter 
og gir dem anledninger til å tjene.

Når en leder først har vunnet folkets hengivenhet og er kjent 
for sin integritet og ærlighet og sin evne til å arbeide i Guds og 
folkets interesser, sin villighet til å gjøre ethvert offer som måtte bli 
krevd av ham, da har han deres tillit. Og når han nå først har fått 
en så hellig tillit, hva kan han så gjøre for å tilfredsstille folket, som 
er mer eller mindre tilbøyelige til å forvente fremgang? La en slik 
mann søke hjelp av de dyktigste blant sine brødre, og la dem dele 
hans ansvarsoppgaver. Dere vil som regel se at talenter fordeles på 
flere og sjelden forenes i en og samme person, og de trenger bare 
anledninger til å utvikles. Han sier kanskje til én: “Her, bror, du 
passer bedre til å fylle den eller den stillingen enn jeg,” eller til en 
annen: “Du er den som er best egnet til denne avdelingen,” og så 
videre, slik at han får frem alles talenter, og heller enn å redusere 
folks tillit til ham, vil en slik fremgangsmåte styrke den.5 [Se forslag 
4 på side 211.]

“dere vil som regel se at talenter er fordelt på flere 
og sjelden forenes i en og samme person.”
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Den rette måten å lede på er ved ydmykhet, et godt 
eksempel og engasjement for andres velferd.

En autoritær styreform er ikke riktig måte å lede de hellige på, man 
må snarere prøve å lede med ydmykhet, visdom og godhet, og under-
vise ikke så mye ved teori som ved praksis. Selv om vi underviser med 
en engels veltalenhet, vil vår egen praksis, vårt gode eksempel, våre 
handlinger, å stadig vise oppriktig engasjement for folkets interesser 
og undervise mye mer uttrykksfullt, mye mer effektivt.6

Hvis dere vil være like trofaste og samstemte som Det første pre-
sidentskap og De tolv, og følge oss slik vi følger Kristus, vil alt være 
vel med dere. Vi er fast bestemt på å utføre vår plikt og tjene Herren 
og arbeide til hans folks beste og for å gjennomføre hans verk. Vi er 
deres tjenere i Herren og ønsker deres og alle menneskers velferd.

Herren har ikke utvalgt de store og de lærde i verden til å utføre 
hans verk på jorden. Det er ikke de som har opplæring og utdan-
nelse fra etablerte læreinstitusjoner, men ydmyke menn som er enga-
sjert i hans sak, som han har utvalgt til å ta ledelsen i hans kirke, 
menn som er villige til å bli ledet og veiledet av Den hellige ånd, og 
som av nødvendighet vil gi ham æren, fordi de vet at de ikke kan 
gjøre noe av seg selv. Jeg kan love dere, brødre og søstre, at jeg ikke 
hadde noen som helst ambisjon om å påta meg det ansvar som nå 
påhviler meg. Om jeg kunne ha sluppet det på hederlig vis, ville jeg 
aldri ha hatt min nåværende stilling. Jeg har aldri bedt om den, heller 
ikke har jeg bedt noen av mine brødre om hjelp til å oppnå denne 
stilling, men Herren åpenbarte for meg og mine brødre at dette var 
hans vilje, og det ligger ikke i min natur å unndra meg noe ansvar 
eller avslå en stilling som Herren vil gi meg.7

Jeg vil gjøre alt jeg kan for å være engasjert i deres interesser og 
Guds rikes interesser. Jeg vil tjene dere etter beste kunnskap og 
forståelse for å fremme deres interesser sammen med Den allmek-
tiges interesser. Jeg vil gjøre dette med Herrens hjelp.8 [Se forslag 
5 nedenunder.]

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.
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 1. Hvordan kan Lorenzo Snows brev til ledere i England (side 
205–7) være relevant for oss? Hva kan det for eksempel føre til 
når vi ønsker å opphøye oss selv i våre kall i Kirken? Hvordan 
kan vi foredle våre kall uten å foredle oss selv?

 2. Studer den delen som begynner på side 207. På hvilke måter 
kan ledere fø Kristi hjord? Hva har Kirkens ledere gjort for å 
“fø” deg? Hvilke karaktertrekk beundrer du hos disse lederne?

 3. Les president Snows advarsler mot selvforherligelse (side 208). 
Gjennomgå så det andre hele avsnittet på side 206. Hvorfor 
skulle vi granske våre motiver når vi yter tjeneste? Overvei ved 
bønn dine motiver for å yte tjeneste i Kirken.

 4. Grunn på avsnittet som begynner på side 209. Hvordan påvir-
kes en menighet eller gren når lederne deler noen ansvarsopp-
gaver med andre medlemmer? Hvilke resultater har du sett når 
medlemmer av Kirken med forskjellige talenter og erfaringer 
har samarbeidet om et felles mål?

 5. President Snow sa: “En autoritær styreform er ikke riktig måte 
å lede de hellige på” (side 210). Hva er noen mulige resultater 
når en autoritær lederstil brukes av Kirkens ledere? av foreldre? 
Hva er noen mulige resultater av ydmykt lederskap?

Aktuelle skriftsteder: Matteus 6:24; 20:25–28; 23:5; Markus 10:42–45; 
Johannes 13:13–17; 2 Nephi 26:29; 28:30–31; Mosiah 2:11–19; 3 Nephi 
27:27; L&p 46:7–11; 50:26; 121:34–46

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).

Noter
 1. Brev fra Lorenzo Snow til William 

Lewzey og William Major, nov. 1842, i 
Lorenzo Snow, Letterbook, 1839–1846, 
Kirkehistorisk bibliotek.

 2. Deseret News, 14. jan. 1880, 787.
 3. Deseret News, 13. juni 1877, 290–91.
 4. Improvement Era, juli 1899, 709.

 5. Deseret News, 13. juni 1877, 290.
 6. “Address to the Saints in Great Britain”, 

Millennial Star, 1. des. 1851, 362.
 7. Deseret Semi-Weekly News, 4. okt. 

1898, 1.
 8. I Conference Report, okt. 1898, 54.
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“når en mann mottar kunnskap, blir han tilskyndet til å dele 
den med andre. når en mann blir lykkelig, lærer den ånd 

som omgir ham, å strebe etter å gjøre andre lykkelige.”
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Misjonærarbeid: “En vei 
til alle menneskers hjerte”

“Det finnes en vei til alle menneskers hjerte, 
og det er opp til dere å finne veien til de 

menneskers hjerte som dere er kalt til å tjene.”

Fra Lorenzo Snows liv

Lorenzo Snow ble døpt i Kirtland, Ohio, hvor han studerte hebra-
isk i samme klasse som profeten Joseph Smith og andre ledere i 
Kirken. Han håpet at han en dag kunne ta en “tradisjonell utdan-
nelse” ved et universitet i Øststatene.1 Men mens han arbeidet mot 
dette målet, begynte han å føle en dragning mot et annet mål. Han 
fortalte senere:

“Jeg mottok [evangeliets sannheter] med et åpent hjerte, og jeg 
var fast bestemt på å ikke gi meg med det… Jeg begynte å bli litt 
bekymret for om det var riktig av meg, etter å ha mottatt denne strå-
lende kunnskapen, å fortsette uten å vitne om den. Unge menn som 
hadde blitt sendt ut på misjon, kom hjem og vitnet om de velsig-
nelser de hadde mottatt… og jeg begynte å tenke at jeg, istedenfor 
å forberede meg til å studere i Øststatene, burde begynne å bære 
vitnesbyrd om det Herren hadde gitt meg så utførlig kunnskap om. 
Samtidig likte jeg ikke å skulle oppgi mine utsikter til en utdannelse, 
for jeg hadde tenkt på det lenge, og jeg hadde da anledning og 
midler til å gjennomføre den.”

Han kjempet med motstridende følelser, og ba en betrodd venn 
om råd: “Jeg fortalte ham hva jeg ønsket, og han sa: ‘Bror Snow, jeg 
ville ikke ha gitt noen andre det samme råd som jeg føler for å gi 
deg, under rådende omstendigheter. Om jeg var i ditt sted, ville jeg 
ha gjennomført mine hensikter og skaffet meg en utdannelse.’ Det 
var nettopp det jeg ønsket at han skulle si, og jeg ble glad. Jeg var 
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tilfreds en stund, men etter å ha hørt disse unge eldstene vitne om 
sin suksess med å forkynne evangeliet, begynte jeg igjen å tenke 
på det. Herren hadde gitt meg kunnskap om at han ville komme til 
jorden, og at en forberedelse nødvendigvis måtte finne sted: Han 
hadde gitt meg alt jeg hadde bedt om, og mer, for den dåp hvor jeg 
mottok Den hellige ånd og den fullkomne kunnskap som da ble gitt 
meg, var mer virkelig og overbevisende enn min nedsenkning i det 
kalde vannet, og jeg følte at et ansvar hvilte på meg. Så jeg lukket 
mine bøker og la min latin og min gresk til side.” 2

Etter å ha tatt denne avgjørelsen, reiste Lorenzo Snow på misjon til 
Ohio i 1837. Han reiste senere på andre misjoner – først til Missouri, 
Illinois, Kentucky og Ohio, og senere til England, Italia, Hawaii, det 
nordvestlige USA og Wyoming. Mens han var i England, skrev han et 
brev til sin tante, hvor han forklarte hvorfor han var villig til å forlate 
sitt hjem og tjene som misjonær: “Den tanke at jeg er flere tusen kilo-
meter unna mitt barndomshjem og alle mine tidligere gode omgangs-
venner, reiser helt naturlig spørsmålet: Hvorfor er jeg her? … Jeg er 
her fordi Gud har talt og oppreist en profet, som han har gjengitt 
fylden av det evige evangelium gjennom, med alle dets gaver, all dets 
myndighet, alle ordinanser og velsignelser, med følgende erklæring 
til alle folk: ‘Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær! ’ Ifølge 
Guds forsyn har jeg blitt kalt som ambassadør, til å bringe dette bud-
skap til jordens nasjoner, noe som jeg vet gir meg et stort ansvar som 
jeg ikke kan oppfylle uten Den allmektiges hjelp.” 3

President Snow var alltid takknemlig for den avgjørelse han tok 
om å tjene Herren som misjonær. I september 1901, da han var 87 år 
gammel, sa han: “Det gleder meg ennå å tenke på min tid som misjo-
nær. De følelser som disse eiendommelige opplevelsene har skapt, 
har blitt en integrert del av min natur.” 4 [Se forslag 1 på side 221.]

Lorenzo Snows læresetninger

Etter å ha mottatt evangeliets fylde, ønsker vi å hjelpe 
andre å få gleden av de samme velsignelsene.

Når en mann mottar kunnskap, blir han tilskyndet til å dele den 
med andre. Når en mann blir lykkelig, lærer den ånd som omgir 
ham, å strebe etter å gjøre andre lykkelige… Er det noen mulighet 
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for at en mann kan bli lykkelig uten kunnskap om Kristi evange-
lium? … Selv om menneskene i verden prøver å bli lykkelige, klarer 
de ikke å oppnå det de ønsker. De kan ikke være lykkelige, unn-
tatt ved ett prinsipp, og det er ved å motta evangeliets fylde, som 
lærer oss å ikke vente til vi kommer til evigheten med å begynne 
å gjøre oss selv lykkelige, men det lærer oss å strebe her etter å få 
oss selv og menneskene rundt oss til å juble over Den allmektiges 
velsignelser.

Følgelig skulle det være vårt mål å lære å gjøre oss selv nyttige, å 
være frelsere for våre medmennesker, å lære hvordan vi kan redde 
dem, å formidle til dem vår kunnskap om de prinsipper som er 
nødvendige for å løfte dem til den samme grad av intelligens som 
vi selv har.5

Gå og bli venner med menneskene rundt dere, eller velg én, og 
prøv å vekke hans følelser, hans tro, hans omstendigheter og hans 
sinn, og prøv å opplyse vedkommende, og hvis han er en synder, 
prøv å frelse ham fra hans synder og bringe ham ut av trelldom og 
inn i det lys og den frihet som dere har del i, for på denne måten 
kan dere gjøre noe godt med den informasjon som Herren har gitt 
dere.6 [Se forslag 2 på side 221.]

Misjonærer er villige til å ofre for å hjelpe andre 
å komme til kunnskap om sannheten.

Så snart de hellige hadde slått seg noenlunde til ro i disse daler [i 
Utah], rettet Herrens tjenere igjen sin oppmerksomhet mot det store 
misjonærarbeid som påhvilte Kirken.

Vi befant oss i fattigdom og slet for å gjøre landet beboelig, men 
vi kunne ikke forsømme den plikt som påhvilte oss til å utbre evan-
geliet, for Herren hadde befalt at det skulle forkynnes i hele verden. 
Det er ett av tegnene på dette verks guddommelighet at selv om de 
har blitt utdrevet og forfulgt, har de siste-dagers-hellige trofast gjort 
sitt beste for å følge denne Herrens befaling.

På Kirkens generalkonferanse i oktober 1849 – bare to år etter at 
pionerene ankom [Saltsjø]dalen – ble en rekke eldster kalt til å åpne 
misjoner i forskjellige deler av verden. Fire av De tolv apostler ble 
utnevnt til å ta ledelsen. Apostel Erastus Snow ble kalt til å reise til 
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Skandinavia, apostel John Taylor til Frankrike, jeg selv til Italia og 
apostel Franklin D. Richards til England, hvor en misjon allerede var 
opprettet. I de vanskelige omstendigheter vi da befant oss i, med 
våre familier nesten uten eksistensmidler, var dette en stor utford-
ring for oss, men Herren hadde kalt, og vi følte at vi måtte handle, 
uansett hvilket offer det innebar.7

Vi gir så mye av vårt liv som vi anser å ha liten verdi for oss, for 
at verden skal forstå at det finnes en Gud i de evige verdener, så de 
kan forstå at Gud også i dag er engasjert i menneskenes barns anlig-
gender. Verden begynner å gli over i følelser og oppfatninger som 
bunner i vantro. Selv blant kristne er det tusener og titusener som, 
selv om de ikke er villige til å innrømme det fordi det ville vært 
upopulært, ikke tror at Gud har noe som helst med menneskenes 
barn å gjøre. Vi må stå frem og ofre for at denne tro og kunnskap 
kan komme ut til menneskenes barn.8

Når vi kaller våre unge misjonærer til å reise til jordens nasjoner, 
tar de det til overveielse, og etter å ha hørt om deres erfaringer som 
har vært ute i verden som misjonærer, er det ikke så hyggelig å se 
frem til de prøvelser og vanskeligheter som de kan se at de vil måtte 
gjennomgå. Det fantastiske er at de likevel er villige til å reise ut og 
rette seg etter kravene.9

Det finnes sider ved en misjon som slett ikke er bare hyggelige for 
våre unge eldster. De vet at de må ofre hjemmets gleder, og de for-
står at de skal være blant mennesker som ikke alltid vil bli så glade 
for det de har å si til dem. Men på den annen side føler de at de er 
i besittelse av livets frø, og at hvis de kan finne en hederlig mann 
eller kvinne, vil Herrens ånd virke på deres hjerte slik at de kanskje 
vil motta det strålende budskap som de har å gi dem. Dette gir dem 
glede og tilfredsstillelse. En annen ting er at de ser en mulighet i 
denne erfaringen til å sikre seg noe som vil være av stor verdi for 
dem i deres fremtidige ansvarsoppgaver. Det er underlig at blant 
de mange tusen brev jeg har mottatt fra dem som har blitt kalt til å 
reise på misjon – for det meste unge menn – kan jeg bare komme 
på ett tilfelle hvor vedkommende takket nei. Hvorfor er det slik? Det 
er fordi kjærlighetens og udødelighetens ånd, Den allmektiges ånd, 
er over disse unge eldstene, og de har mottatt tilkjennegivelser som 
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inspirerer dem til å gjøre det som ingen bestikkelse ellers kunne få 
dem til å gjøre.10 [Se forslag 3 på side 221.]

Misjonærer skulle aldri glemme at de er himmelens 
ambassadører, med et godt budskap om stor glede.

Vi sender ut våre eldster for å forkynne evangeliet. Hvem sender 
dem? … Israels Gud sender dem. Det er Hans verk. Det er intet 
menneske på jorden som er så interessert i at en eldste skal lykkes 
når han forkynner evangeliet som det Herren er, som har sendt 
ham for å forkynne for menneskene, Herrens barn. Han ble deres 
far i den andre verden, og de kom hit fordi Herren ville at de  
skulle komme.11

Vi føler at dere [misjonærer] vil lykkes stort, fordi vi føler og vet 
at dere har blitt kalt av Gud. Menneskets visdom kunne aldri ha 
klekket ut et verk som dette. Jeg blir forundret når jeg tenker over 
dets storhet. Jeg kan si at det er nettopp dette verk som trengs på 
dette tidspunkt, og jeg føler at dere vil vie hele deres sjel til arbei-
det. Utvikle den samme ånd som Jesus hadde da han sa at han 

“glem deres egne interesser, og deres fremgang vil bli stor og 
strålende, og hele kirken vil føle virkningen av deres arbeid.”
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ikke kunne gjøre noe annet enn det som Faderen ga ham å gjøre 
[se Johannes 5:30].

Tenk ikke på deres vanskeligheter og tilsynelatende tap. Glem 
deres egne interesser, og deres fremgang vil bli stor og strålende, 
og hele Kirken vil føle virkningen av deres arbeid.

Ikke tenk på likegyldigheten til noen av menneskene dere vil 
arbeide blant, og de små skuffelser dere vil oppleve. Herrens ånd 
vil være over dere, og dere vil oppildne ånden til dem dere virker 
blant, og overvinne deres likegyldighet … Dere vil føle dere trygge 
på at dere har utført det arbeid som dere ble sendt for å utføre …

Dere har fått overdratt den høyeste myndighet, men dette behø-
ver dere ikke snakke om i det hele tatt. Dere vil oppdage at det 
ikke er noe behov for å snakke om det. Herrens ånd vil bekrefte 
det, og menneskene vil føle at dere har den, og denne bekreftelse 
og følelse vil være deres myndighet.

Dere vil møte noen som tror de vet mer enn dere gjør, men hvis 
dere vil gjøre deres plikt, vil de, før dere forlater dem, føle at dere har 
litt mer enn de har, og at dere har velsignet dem og hjulpet dem …

Prøv å være elskverdige mot dem dere blir sendt til. Den ydmyk-
het dere viser, og Herrens ånd som er med dere, vil vise deres 
egnethet til den stilling dere er kalt til. Prøv å forstå menneskets 
natur, og handle deretter for å gjøre alle tilfreds og alt hyggelig …

Det finnes en vei til alle menneskers hjerte, og det er opp til dere 
å finne veien til de menneskers hjerte som dere er kalt til å tjene …

Jeg føler for å si: Gud velsigne dere. Dere vil bli beskikket før 
dere drar, og vi vil be for dere og være dypt interessert i dere. Vær 
saktmodige og ydmyke. Når dere ser ut over et publikum, kan to 
motiver inspirere dere. For det første at dere må tale godt og gjøre 
godt inntrykk på publikum som taler, og dernest vil spørsmålet 
oppstå: Hvorfor er jeg her? For å så livets frø i disse tilhørernes 
hjerte, og dere skulle føle for å be: “Herre, måtte det bli slik. Måtte 
jeg få kraft gjennom din Ånd til å røre ved disse menneskenes 
hjerte.” Denne svært korte bønnen er alt en eldste trenger å opp-
sende. Det er alt dere trenger å be om. “Kan jeg si noe som kan 
bidra til å frelse disse sjelene.” Det er dette Det første presidentskap 
… og alle deres brødre ønsker at dere skal gjøre.12
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Vend oppmerksomheten mot å styrke deres åndelige rustning. 
Jeg opplever at når mine timelige anliggender er lagt til side, er 
mitt øye ene og alene vendt mot åndelige ting. Be, brødre, og tro 
ikke at det skader å faste… Spøk ikke for mye, [og] vær forsiktige 
så dere ikke volder Ånden sorg. Da jeg var på misjon, opplevde jeg 
at etter en uke eller to kunne jeg glemme mitt hjem, og Guds ånd 
holdt meg oppe. Ånden er tilbøyelig til frihet og lystighet, men vær 
ikke altfor lystige… Fortsett å be om at dere må ha Guds ånd med 
dere fra isse til fotsåle.13

De eldster som arbeider i vindgården, skulle aldri miste det fak-
tum av syne at de er himmelens ambassadører, som bringer et godt 
budskap om stor glede til mennesker som ikke kjenner Herren …

Da profeten Joseph Smith sendte ut de første eldster til et annet 
land, forutså han hvordan de ville bli mottatt, og han fortalte dem at 
selv om noen relativt få ville motta dem som Guds tjenere, ville folk 
flest avvise dem og være helt likegyldige til deres budskap. Dette 
har vært Guds tjeneres lodd siden tidens begynnelse, og vi må være 
tilfreds med resultatene av trofast arbeid, selv om bare noen få av 
oss er bragt til kunnskap om sannheten …

Jeg håper og ber om at ingen eldste som arbeider, … i den grad 
vil glemme seg selv at han faller for verdens fristelser. Det finnes 
bare én sikker måte å styre unna dem på, og det er ved å sky det 
onde, ja, til og med alt som ser ut som ondt. De vil møte fristelser i 
en eller annen form. Dette er vår frelses fiendes oppgave, men det 
er Israels eldsters oppgave å heve seg over fristelser, og for å klare 
dette må de holde seg ubesmittet av verden… I den grad de utvikler 
og verdsetter sin misjons ånd, og forstår viktigheten av sitt høye kall 
i Jesus Kristus og lever ifølge den samme ånd, vil de kunne stå som 
veiledere og frelsere for menneskene, idet de gjenspeiler himmelens 
lys til dem og er annerledes enn andre menn. Men hvis de beveger 
seg inn på fiendens grunn og tar del i verdens ånd, vil de miste sin 
styrke og bli som andre menn, ikke egnet til annet enn å dra hjem 
for å slikke de falnes sår og bringe sorg over sine nærmeste på 
grunn av sin tilstand… I den grad de stadig søker hen til Herren i 
ydmykhet, med øyet ene og alene vendt mot hans heder og ære, og 
har et inderlig ønske om å frelse menneskenes sjeler og gjør alt de 
kan for å tilveiebringe deres frelse, vil de oppleve usigelig glede i 
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sitt arbeid i kjødet, og vil til slutt sammen med Faderen og Sønnen 
få del i ting som er for store og strålende til at jordiske mennesker 
kan fatte eller overveie dem.14 [Se forslag 4 og 5 på side 221–22.]

Vi fryder oss når vi hjelper andre å motta evangeliets fylde.

Vi forventer … at vi, for å kunne utføre dette arbeidet, nødven-
digvis må utvise og oppleve stor tålmodighet, tro, flid, utholdenhet 
og langmodighet. I de byer … hvor tusener til slutt mottok evange-
liet, gikk det i mange tilfeller mange måneder med tilsynelatende 
fruktesløst arbeid før disse prinsippene oppnådde sin rettmessige 
oppmerksomhet og overholdelse… I noen tilfeller vil vi kanskje 
ikke bare måtte bruke måneder, men år. Vi er imidlertid trygge på 
at vi, ved tro, bønn, arbeid og Herrens velsignelser, til slutt vil lykkes 
og seire over alle disse vanskeligheter til Guds ære og herlighet, 
og vi vil dessuten føle tilfredsstillelse fordi vi har gjort vår plikt og 
renset våre klær for alle menneskers blod.15

Ved én anledning, før jeg skulle reise til Italia, besøkte jeg Man-
chester, Macclesfield, Birmingham, Cheltenham, London, Southamp-
ton og South Conferences [i England]… Jeg fikk gleden av å møte 
mange som jeg hadde vært medvirkende til å bringe inn i Kirken [åtte 
år tidligere], og det er unødvendig å si at det var en sann glede å få 
møte disse menneskene igjen, og det har vært et godt minne siden. 
Apostelen Johannes sa følgende på sin tid: “Vi vet at vi er gått over 
fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene.” [1 Johannes 3:14.] Den 
kjærlighet vår kirkes misjonæreldster føler for verdens innbyggere, 
som er relativt fremmede for dem, og verdens innbyggeres kjærlig-
het til de eldster som bringer dem evangeliets budskap, er i seg selv 
vitnesbyrd nok til å overbevise det oppriktige hjerte om at dets kilde 
er guddommelig og at Gud er med oss. Denne hellige følelse som 
Den hellige ånd vekker i oss, har allerede skilt oss ut fra resten av den 
menneskelige familie, og det er denne følelse som vil revolusjonere 
hele verden og overbevise vantro mennesker om at Gud ikke bare 
er vår alles Fader, men at vi er hans venner og tjenere.16

Jeg har viet mitt liv til å tjene Herren. Alt jeg har, har blitt lagt 
på offeralteret så jeg kan hedre ham, utføre hans vilje på aksepta-
belt vis og utbre livets prinsipper blant menneskenes barn. Når jeg 
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reflekterer over fortiden og ser Herrens hånd på vidunderlig vis 
åpne min vei og gi meg fremgang i alt som har med disse misjoner 
å gjøre, på en måte som har overgått mine høyeste forventninger, 
får jeg enda mer lyst til å streve fremover mot fremtiden. Det finnes 
ikke ord som kan uttrykke den dype takknemlighet jeg føler for 
hans velsignelser. Måtte de brødre og hellige hvis generøsitet og 
interesse for Guds verk i særlig grad har vist seg i disse misjoner, 
bli overøst av Den Høyestes velsignelser med tilsvarende generøsi-
tet, og når de i årene som følger, får høre den velbehagelige lyden 
av tusener og titusener fra disse nasjoner som synger pris til Den 
allmektige for åpenbaringens lys, da vil de også kunne glede seg 
over den kjensgjerning at de bidro til å tilveiebringe denne strålende 
forløsning.17 [Se forslag 6 på side 222.]

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 side 213–14, og overvei Lorenzo Snows svar på spørsmå-
let “Hvorfor er jeg her?” På hvilke måter kan dette spørsmålet 
påvirke alle Kirkens medlemmer i våre anledninger til å dele 
evangeliet med andre?

 2. Grunn på president Snows råd i den delen som begynner 
nederst på side 214. Tenk på hvordan du kan følge dette rådet 
for å hjelpe en annen å oppnå sann lykke.

 3. President Snow fortalte om ofre han og andre gjorde for å 
kunne forkynne evangeliet (side 215–17). Hvilke eksempler 
har du sett på folk som ofrer for å forkynne evangeliet? Hvor-
for tror du folk er villige til å gjøre disse ofrene?

 4. Hvordan kan forsikringene på side 217–18 hjelpe en heltids-
misjonær? Hvordan kan de hjelpe oss når vi deler evangeliet 
med andre? På hvilke måter kan vi bruke disse læresetningene 
til å hjelpe en som nøler med å reise på misjon?

 5. Når du gjennomgår president Snows råd på side 217–20, skulle 
du tenke på hvordan de angår alle Kirkens medlemmer. For 
eksempel: Hva tror du det innebærer å “glemme deres egne 
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interesser”? Kan du nevne noen andre måter vi kan nå inn til 
“alle menneskers hjerte” på?

 6. Les det siste avsnittet i kapitlet, hvor president Snow fortel-
ler om misjonærarbeidets varige glede. Når har du opplevd 
gleden ved misjonærarbeid? Hvorfor må vi noen ganger være 
tålmodige før vi kan oppleve denne gleden fullt ut?

Aktuelle skriftsteder: Alma 26:1–8, 35–37; L&p 12:7–8; 18:10–16; 
84:88

Hjelp til undervisningen: “Be klassens medlemmer velge en del og 
lese den hver for seg. Del dem så i grupper på to eller tre som vel-
ger samme del, og be dem snakke om det de har lært” (fra side vii 
i denne boken).

Noter
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Guds rike går fremover

“Det påligger dem som hevder å være engasjert i [Guds] 
verk, å bringe det videre, å gå fremover… Så lenge som 
det finnes et steg til å ta fremover, skulle dette steget tas.”

Fra Lorenzo Snows liv

Mens han var på et oppdrag i øststatene i 1844, fikk Lorenzo 
Snow vite at profeten Joseph Smith og hans bror Hyrum hadde lidd 
martyrdøden. Han sa: “Nyheten om denne sørgelige hendelsen kom 
naturligvis fullstendig uventet, og slo meg med dyp forundring og 
sorg som ikke kan beskrives med ord.” Etter instruksjoner fra De 
tolv apostlers quorum gjorde han forberedelser til å vende hjem til 
Nauvoo, Illinois.1

Han fortalte senere: “Enkelte på Josephs tid trodde at denne kirke 
ikke kunne ha fremgang uten at Joseph ledet den, og da tiden kom 
da han skulle forlate denne verden som martyr og gå inn i ånde-
verdenen, var de hellige over hele Guds rike svært urolige. Det var 
noe uventet. De visste lite om hvordan det ville gå videre fremover. 
Ansvaret [for å lede Kirken] falt da på De tolv apostlers quorum, og 
ved hjelp av Guds velsignelser som var over dem, og inspirasjonens 
ånd som de var i besittelse av, og ved hjelp av Den allmektiges vei-
ledning gikk riket fremover.” 2

Kirkens annen president, Brigham Young, døde i 1877, etter å ha 
ledet Kirken i 33 år. Eldste Lorenzo Snow, som da var medlem av 
De tolvs quorum, ble igjen vitne til en endring i Kirkens jordiske 
lederskap. Han sa senere at president Young “døde nesten uventet. 
De hellige var neppe forberedt på det. Og likevel gikk Guds  
rike fremover.” 3

Da John Taylor, Kirkens tredje president, døde i 1887, beroliget 
eldste Snow de hellige: “Herren har nå funnet det riktig å kalle vår 
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President lorenzo Snow vitnet om evangeliets 
gjengivelse gjennom profeten Joseph Smith.
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elskede bror, president Taylor, bort fra disse lidelsesscener, disse 
scener med martyrdød, og likevel går Kirken fremover.” 4

I 1898, cirka 11 år etter at han beroliget de hellige i president 
Taylors begravelse, hadde Lorenzo Snow selv behov for tilsvarende 
beroligelse. Han var da president for De tolvs quorum. President 
Wilford Woodruff var Kirkens president, og hans fysiske helse svik-
tet. President Snow visste at ifølge den fastsatte suksesjonslinjen 
ville han presidere over Kirken hvis han levde lenger enn president 
Woodruff. Én kveld følte han seg særlig tynget av dette ansvaret. 
Han så på seg selv som uskikket til å overta Kirkens ledelse, og 
han gikk alene til et rom i Salt Lake tempel for å be. Han ba Gud 
spare president Woodruffs liv, men han lovet også at han ville utføre 
enhver plikt som Gud påla ham.

President Woodruff døde 2. september 1898, ikke lenge etter 
president Snows inderlige bønn i templet. President Snow var i 
Brigham City, cirka 100 km nord for Salt Lake City, da han mottok 
nyheten. Han gjorde forberedelser til å reise til Salt Lake City med 
tog samme kveld. Da han kom frem, gikk han igjen til et privat 
rom i templet for å be. Han erkjente at han følte seg utilstrekkelig, 
men uttrykte sin villighet til å gjøre Herrens vilje. Han ba om vei-
ledning og ventet på svar, men intet svar kom. Dermed gikk han 
ut av rommet.

Da han kom ut i en stor korridor, fikk han det svar – og den 
beroligelse – han hadde søkt. Foran ham sto den oppstandne Frel-
seren, som fortalte ham hva han måtte gjøre. President Snow fortalte 
senere sitt barnebarn Alice Pond om denne opplevelsen. Alice skrev 
ned samtalen hun hadde med sin bestefar i Salt Lake tempel:

“I den store korridoren som fører til det celestiale rom, gikk jeg 
flere skritt foran bestefar da han stoppet meg og sa: ‘Vent litt, Allie, 
jeg vil fortelle deg noe. Det var akkurat her vår Herre Jesus Kristus 
åpenbarte seg for meg like etter at president Woodruff døde. Han 
befalte meg straks å sette i gang med å reorganisere Kirkens første 
presidentskap, og ikke vente slik det hadde blitt gjort etter at de 
tidligere presidenter døde, og han sa at jeg skulle etterfølge presi-
dent Woodruff.’
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Så kom bestefar et skritt nærmere og holdt ut sin venstre hånd 
og sa: ‘Han sto akkurat her, ca en meter over gulvet. Det så ut som 
om han sto på en plate av massivt gull.’

Bestefar fortalte meg hvilken strålende person Frelseren er og 
beskrev hans hender, føtter, ansikt og vakre hvite kapper, og alt 
sammen var så strålende hvitt og lyst at han nesten ikke klarte å 
se på ham.

Så kom [bestefar] enda et skritt nærmere og la sin høyre hånd på 
hodet mitt og sa: ‘Nå, mitt barnebarn, vil jeg du skal huske at dette 
er din bestefars vitnesbyrd, at han fortalte deg med sin egen munn 
at han virkelig så Frelseren her i templet og snakket med ham ansikt 
til ansikt.’” 5

President Snows samtale med Frelseren var en hellig bekreftelse 
på noe han hadde visst i mange år – at Jesus Kristus er Kirkens 
overhode. Inspirert av denne sannheten vitnet president Snow ofte 
om at Kirken ville fortsette å gjøre fremskritt til tross for motstand. 
Han uttrykte sin takknemlighet for det privilegium det er å få delta i 
å bringe Herrens verk i de siste dager fremover. På generalkonferan-
sen i oktober 1898, hvor han ble oppholdt som Kirkens president, 
sa han: “La oss bestemme oss i vårt hjerte, la oss i vårt indre vitne 
for Herren at vi vil være et bedre folk, et mer forenet folk på vår 
neste konferanse enn vi er i dag. Enhver mann og kvinne som er 
tilstede under denne høytidelige forsamling, skulle ha denne følelse 
og besluttsomhet. Jeg føler at jeg vil prøve å være mer trofast enn 
jeg tidligere har vært med hensyn til Guds rikes interesser og gjen-
nomføringen av hans hensikter.” 6 [Se forslag 1 på side 232.]

Lorenzo Snows læresetninger

Som oppfyllelse av profeti har Herren 
gjenopprettet sin kirke på jorden.

Som en Guds tjener bærer jeg vitnesbyrd om at hans vilje har 
blitt åpenbart i det 19. århundre. Den kom ved hans egen røst fra 
himmelen, ved at hans Sønn personlig åpenbarte seg og ved hellige 
englers betjening. Han befaler alle mennesker overalt å omvende 
seg, å vende seg bort fra sine ugudelige tradisjoner og urettferdige 
ønsker og bli døpt til syndenes forlatelse, så de kan motta Den 



k a P I t t e l  2 0

227

hellige ånd og komme inn i hans samfunn. Han har innledet det for-
løsningsarbeid som ble omtalt av alle de hellige profeter, vismenn 
og seere i alle tidsaldre og blant alle folkeslag.7

Mormonismen, et klengenavn på de siste-dagers-helliges virke-
lige religion, hevder ikke å være noe nytt, unntatt for denne gene-
rasjon. Den hevder å være den opprinnelige frelsesplan, innstiftet 
i himmelen før verden ble til og åpenbart fra Gud til mennesker i 
forskjellige tidsaldre. Vi tror i sannhet, som et folk, at Adam, Enok, 
Noah,  Abraham, Moses og andre av oldtidens aktverdige menn 
hadde denne religion suksessivt, i en serie evangelieutdelinger… 
Mormonismen er kort fortalt den opprinnelige kristne tro som er 
gjengitt, oldtidens evangelium som er bragt tilbake – denne gang 
for å innlede den siste evangelieutdeling, innføre tusenårsriket og 
avslutte det forløsningsarbeid som angår denne planet.8

Vi kan se Den allmektiges hånd opprette et rike som ble omtalt 
av profeten Daniel for lenge siden – et rike som skal vokse og spre 
seg til det fyller hele jorden [se Daniel 2:44], når lys og intelligens 
skal være så utbredt at det ikke lenger vil være nødvendig for noen 
å si til sine medmennesker: “Kjenn Herren. For alle skal kjenne ham 
… både små og store” [se Jeremia 31:34], og når Herrens ånd skal 
utgytes over alt kjød i så stor grad at deres sønner og døtre skal 
profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, deres unge menn 
skal se syner [se Joel 3:1], og når det ikke skal finnes noe som kan 
skade eller ødelegge på hele Herrens hellige berg [se Jesaja 11:9].9 
[Se forslag 2 på side 232.]

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er 
bygget på en sikker grunnvoll, og den vil 

fortsette å gå fremover til tross for motstand.

Brødre og søstre, Gud har opprettet sin kirke og sitt rike på 
jorden til gavn og velsignelse for den menneskelige familie, for å 
veilede dem på sannhetens vei, for å forberede dem for opphøyelse 
i hans nærhet og for hans strålende komme og rike på jorden. Hans 
hensikter vil bli fullbyrdet til tross for all den motstand som kan bli 
ført mot dem av ugudelige mennesker og mørkets makter. Alt som 
står i veien for dette verk, vil bli fjernet. Ingenting vil kunne motstå 
hans kraft, og alt han har bestemt, vil bli fullstendig og fullkomment 
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“Brødre og søstre, gud har opprettet sin kirke og sitt rike på 
jorden til gavn og velsignelse for den menneskelige familie.”
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fullbyrdet. Guds kjærlighet til sitt folk vil fortsette og vedbli, og de 
vil seire i hans styrke.10

Med hensyn til om dette rike kan bli ødelagt … Dere kan like 
gjerne prøve å plukke stjernene fra himmelhvelvingen eller månen 
eller solen fra dens bane! Det kan aldri skje, for det er Den allmek-
tiges verk.11

Guds rike fortsetter med kraft og styrke, og med stor og strålende 
fremgang.12

Dette verk er bygget på en sikker grunnvoll, grunnlagt på tidenes 
klippe… Uansett hvem som kommer bort langs veien og mister sin 
tro, vil Kirken fortsette.13

Denne kirken vil bestå, for den står på en sikker grunnvoll. Den 
er ikke av mennesker, den er ikke basert på studium av Det nye 
testamente eller Det gamle testamente. Den er ikke et resultat av 
den lærdom vi mottok på høyskoler eller seminarer, men den har 
kommet direkte fra Herren. Herren har vist oss den ved åpenbar-
ingsprinsippet knyttet til lysets Hellige ånd, og ethvert menneske 
kan motta denne samme ånd.

… Han gir oss kunnskap om hva vi skal gjøre, all den stund vi 
heller vil ofre vårt liv enn å gå imot denne kunnskap. Han åpner det 
celestiale rikes hemmeligheter for oss, og han kommuniserer stadig 
ting til oss som vi ikke visste før. Denne kunnskapen og intelligen-
sen øker stadig blant oss.

… Vi har mottatt for mye kunnskap til at vår målsetning kan bli 
forpurret. La dem som ønsker å forfølge og felle mormonismen, 
fortsette med sitt arbeid… Vår oppgave er å vokse i kunnskap om 
Gud, å holde Guds bud, å være trofaste og fortsette å utvikle oss og 
bli mer og mer fullkomne etter hvert som vi blir eldre.14 [Se forslag 
3 på side 232.]

Vi er Guds folk, og han vil beskytte oss når vi 
går fremad og gjør alt han krever av oss.

I mange tilfeller … hvor Guds folks ødeleggelse syntes å være 
overhengende, og det ikke så ut til å være noen utvei, … dukket det 
plutselig opp et eller annet som hadde blitt forberedt for deres frelse 
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for å avverge den nær forestående ødeleggelsen. Vi ser dette i isra-
elittenes tilfelle da de ble ledet av Moses. Da de kom til Rødehavet, 
og den egyptiske hær var etter dem og truet med å ødelegge dem, 
syntes flukt å være utelukket, men i samme øyeblikk som utfrielsen 
trengtes, da kom den, og de ble utfridd [se 2 Mosebok 14:10–25].

Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være med oss. Selv om 
våre vanskeligheter kan virke meget store, vil midler bli tilveiebragt 
for vår redning om vi bare selv utfører de plikter som påhviler oss 
som Guds barn. Det kan imidlertid bli nødvendig i fremtiden – og 
dette er det poeng jeg vil frem til – at noen av de hellige må innta 
Esters, dronningens rolle og være villige til å ofre alt som måtte 
kreves av dem, for å utfri de siste-dagers-hellige.

For det første skulle vi vite at vi er Guds folk… Det er vår opp-
gave å stå frem slik Ester gjorde, og være villige til å risikere alt for 
folkets frelse. Da hun tok fatt på sin oppgave, sa Ester: “Skal jeg da 
omkomme, så får jeg omkomme.” [Se Ester 4:3–16.] … Men Guds 
folk vil ikke omkomme. Det vil alltid finnes en vær som henger fast 
i et kjerr for deres utfrielse [se 1 Mosebok 22:13] …

… Herren har sagt: “Jeg har bestemt i mitt hjerte … at jeg vil 
prøve dere i alle ting om dere vil bli i min pakt – ja, inntil døden 
– så dere kan bli funnet verdige. For hvis dere ikke vil bli i min 
pakt, er dere meg ikke verdige.” [Se L&p 98:14–15.] Vi har noe å 
leve for, men vi har alt å dø for. Men det finnes ingen død i denne 
sammenheng. Det finnes frelse og det finnes liv dersom Guds folk 
– de som vil kalles ved vår Herre Jesu Kristi navn – vil holde hans 
bud og gjøre det som er akseptabelt for ham. Det er ikke en del av 
Den allmektiges plan å tillate at hans folk skal bli ødelagt. Hvis vi 
vil gjøre det rette og holde hans bud, vil han utvilsomt utfri oss fra 
enhver vanskelighet.15 [Se forslag 4 på side 232.]

Det er på tide at vi ydmyker oss for Gud og 
utfører det arbeid han har betrodd oss.

“Det er opp til dem som hevder å være engasjert i hans verk, 
å bringe det videre, å gå fremover, … uten å knurre eller å måtte 
presses til det. Så lenge som det finnes et steg fremover som det er 
mulig å ta, skulle dette steget tas.16
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Det er nå på tide at de siste-dagers-hellige ydmyker seg for Den 
allmektige… Det er nå på tide at de siste-dagers-hellige finner ut 
hva de har engasjert seg i. Det er på tide at de siste-dagers-hellige 
omvender seg fra sine synder og tåpeligheter og påkaller Den all-
mektige, så han kan gi sin hjelp, … så vi kan gå fremover og utføre 
den store gjerning som er betrodd oss.17

Vi er engasjert i Guds verk. Våre fremtidsutsikter er strålende, 
men la oss være klar over, i alt vi gjør, at vi er Guds tjenere og gjør 
hans vilje. La ikke vår integritet bli svekket, men la vår tro stadig 
vokse på vår vei gjennom livet. Jeg ville være tilfreds med å handle 
der forsynet har plassert meg, og spørre Herren hva jeg kan gjøre 
for å bidra til å bygge opp Guds rike på det stedet, og be ham 
hjelpe meg å forsørge min familie.18

Vi kan vokse i kunnskap og kraft og i vår evne til å bygge opp 
Guds rike på jorden, og også det ved vår flid, vår ydmykhet og 
trofasthet mot de pakter vi har inngått.19

Det kan virke som om vi, på grunn av vår uvitenhet og mang-
lende forståelse av Herrens veier og hensikter, i vår oppgave i det 
program som ligger foran oss, noen ganger kommer til et stoppe-
sted for en tid, men faktum er at noe slikt ikke finnes i programmet, 
og det kan det heller ikke gjøre så lenge folket fortsetter sitt arbeid 
og setter sin lit til Guds løfter …

… Må enhver være trofast og svært iherdig med hensyn til å 
holde Guds bud og utvikle ønsket om å gjøre godt mot alle rundt 
seg. Og hvis vi, når vi reflekterer over fortiden, ser at vi ikke har 
handlet i streng overensstemmelse med vår samvittighet og plikt, 
la oss gjøre det godt igjen for Gud og mennesker, så vi kan være 
forberedt på alt som kan komme. La arbeidet med å bygge templer 
og gudshus fortsette, la oss fortsette å undervise [våre] barn og 
oppdra dem i Herrens frykt, og la evangeliet fortsatt bli bragt ut til 
nasjonene langt borte …

Dette er Guds verk, og han leder dets kurs og fremgang på jor-
den, og dette verk skulle alltid stå fremst i vårt sinn. Så lenge som 
vi befinner oss på pliktens vei, kan vi helt klart holde oss faste og 
urokkelige og besluttsomme i vår hensikt, og dermed vise verden 
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vår tro og hengivenhet mot de sannhetens prinsipper som Gud  
har åpenbart …

Det er meget mulig at Herren vil legge stort press på oss og kreve 
store ofre av sitt folk. Spørsmålet for oss er om vi vil gjøre dette 
offeret. Dette verk er Den allmektiges verk, og de velsignelser vi 
ser etter og som vi har blitt lovet, vil komme etter at vi har vist oss 
verdige og vært gjennom ildprøven. Jeg prøver ikke å fortelle dette 
folk at det vil eller ikke vil komme en stor ildprøve som de vil måtte 
gjennomgå. Spørsmålet for meg er om jeg er forberedt til å motta og 
anvende på rett vis enhver velsignelse som Herren har i vente for 
meg sammen med hans folk, eller er jeg på den annen side beredt 
til å gjøre ethvert offer som han måtte kreve av meg? Jeg ville ikke 
gitt noe som helst for en religion som ikke var verdt å leve for, og 
som ikke var verdt å dø for, og jeg ville ikke gitt mye for en mann 
som ikke var villig til å ofre alt han hadde for sin religion.

Jeg sier til én og alle: Gå videre! Gå videre, og se Herrens frelse, 
og stå ikke stille.20 [Se forslag 5 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. Les beretningene på side 223–26. Hva tror du det innebærer å 
si at Guds rike går fremover? Hvilke erfaringer har hjulpet deg 
å se Guds rike gå fremover?

 2. I andre avsnitt på side 227 nevner president Snow fire profetier 
i Det gamle testamente. På hvilke måter blir disse profetiene 
oppfylt i dag?

 3. Studer president Snows læresetninger om at Kirken går frem-
over til tross for motstand (side 227–29). Hvordan kan disse 
læresetningene hjelpe oss når andre forfølger oss på grunn av 
vår tro? Hvordan har du taklet motstand mot ditt vitnesbyrd?

 4. Gransk første og andre hele avsnitt på side 230. Når det kreves 
av oss at vi ofrer, hva kan vi lære av Esters eksempel? Hvordan 
tror du det vil hjelpe oss i slike situasjoner at vi “vet at vi er 
Guds folk”?
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 5. I siste del av kapitlet råder president Snow medlemmene til 
å bygge opp Guds rike der hvor Herren har plassert dem. 
På hvilke måter kan foreldrenes innsats i hjemmet bidra til å 
bygge opp Guds rike over hele jorden? Hvordan kan hjem-
melærere og besøkende lærerinner bygge opp Guds rike?

Aktuelle skriftsteder: Matteus 24:14; Ether 12:27; Moroni 7:33; L&p 
12:7–9; 65:1–6; 128:19–23

Hjelp til undervisningen: “Det er ofte nyttig å begynne å tenke på 
neste leksjon like etter at du har undervist den foregående. Du vil 
sannsynligvis være mest oppmerksom på elevenes behov og inte-
resser umiddelbart etter at du har vært sammen med dem” (Under-
visning, intet større kall, 97).
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Selv etter de store tilkjennegivelsene som fant sted i kirtland 
tempel, var det mange hellige i kirtland som falt fra.



235

K A P I T T E L  2 1

Vi skulle elske Gud mer 
enn vi elsker verden

“Vi må komme opp på … et høyere nivå. Vi 
må elske Gud mer enn vi elsker verden.”

Fra Lorenzo Snows liv

Kort tid etter at Lorenzo Snow ble døpt og bekreftet i Kirtland, 
Ohio, var det en rekke siste-dagers-hellige, også noen av Kirkens 
ledere, som vendte seg mot profeten Joseph Smith. Ifølge Lorenzo 
Snow skyldtes dette frafallet spekulasjon, eller med andre ord at 
de tok uvanlig stor risiko i forretninger i håp om snarlig rikdom. 
Blendet av et ønske om verdens forgjengelige ting, var det noen 
som vendte seg bort fra evangeliets evige velsignelser.

Cirka 50 år senere, mens han var president for De tolv apostlers 
quorum, talte president Snow til en gruppe siste-dagers-hellige i 
Logan, Utah. Han fortalte dem om den motgang han hadde vært 
vitne til i Kirtland, og advarte dem og sa at de snart ville oppleve 
lignende prøvelser. “Det kommer snart noe som vil prøve dere, 
kanskje på en måte dere aldri før har blitt prøvet,” sa han. “Alt vi 
behøver å gjøre nå, er imidlertid å se hvor våre feil og svakheter 
ligger, dersom vi har noen. Dersom vi har vært upålitelige, la oss 
fornye våre pakter med Gud og bestemme oss, ved hjelp av faste og 
bønn, for at vi ønsker tilgivelse for våre synder så Den allmektiges 
ånd kan være med oss, så vi kanskje kan unnslippe de voldsomme 
fristelsene som nærmer seg. Skyen tårner seg opp og blir stadig 
mørkere. Dere vet hva følgene av denne tilbøyeligheten til å spe-
kulere ble i Kirtland. Vær derfor på vakt.” 1

Ettersom president Snows advarsel fremdeles er relevant for 
siste-dagers-hellige i dag, er mye av hans tale til de hellige i Logan 
tatt med i dette kapitlet. Han sa: “Kanskje noen ord om våre 
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omstendigheter den gangen [i Kirtland] kan være til nytte for oss i 
fremtiden – kanskje det kan gi oss noen nyttige lærdommer.” 2 [Se 
forslag 1 på side 241.]

Lorenzo Snows læresetninger

Når noen slipper verdslighet inn i sitt sinn og sitt 
hjerte, vender de ryggen til evige prinsipper.

Jeg husker veldig godt den vanskelige tiden vi opplevde i Kirt-
land… hvor Guds profet var bosatt, hvor Gud selv, Jesus, Guds 
Sønn, åpenbarte seg i sin herlighet. Han sto på forhøyningens bryst-
vern i templet, som var bygget etter befaling. Under hans føtter var 
det en brolegning i rent gull i farge som rav. Hans hår var hvitt som 
nyfallen snø. Hans ansikt skinte like sterkt som solen. Hans røst 
var som lyden av fossefall. [Se L&p 110.] Denne fantastiske tilkjen-
negivelsen fant sted i det tempel som hadde blitt reist til hans ære. 
Jeg var i Kirtland på den tiden, hvor vi opplevde ting som jeg noen 
ganger tenker at vi nå begynner å gjenta. De omstendigheter som 
de siste-dagers-hellige befant seg i den gangen, var uvanlige. Om 
ikke annet var i hvert fall virkningen på folket uvanlig… På den 
tiden var innbyggerne i dette landet særlig tilbøyelige til spekula-
sjon. Man spekulerte i valuta, banker, jordeiendommer, bytomter og 
en hel masse annet. Denne tilbøyeligheten til spekulasjon kom fra 
verden og feiet inn over de hellige som en voldsom bølge eller en 
stri strøm, og mange snublet og falt fra.3

Noen av dem [de hellige i Kirtland] begynte å spekulere. De 
glemte sin religion, de glemte de prinsipper som hadde blitt åpen-
bart for dem, og mange av dem fulgte verden og ble revet med av 
spekulasjon. Det oppsto vanskeligheter – misunnelse og strid – og 
Herren var misfornøyd og lot ødeleggelse komme over dem, og 
hele bosettingen gikk i oppløsning.4

Ikke lenge før dette store frafall hadde Herren utøst fantastiske 
velsignelser over folket. Evangeliets gaver hadde blitt utøst i bemer-
kelsesverdig grad – evighetens rikdommer. Engler hadde besøkt 
dem. Som jeg nevnte tidligere, hadde Guds Sønn snakket med sine 
tjenere. Da templet ble innviet, mottok folket fantastiske velsignel-
ser. I løpet av den tiden hvor vi var så begunstiget av Gud, deltok 
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jeg selv på de forskjellige møtene som ble holdt i templet. Vi hadde 
bønnemøter og vitnesbyrdsmøter, og de vitnesbyrd som brødrene 
og søstrene bar, var helt fantastiske. De profeterte, de talte i tunger, 
og de opplevde tydning av tunger i bemerkelsesverdig grad. Disse 
velsignelsene var nærmest alminnelige blant folk i Kirtland. De var 
hengivne, og de følte at de kunne ofre alt de hadde. De følte nesten 
at de oppholdt seg i Guds nærhet, og det var naturlig at de skulle 
føle det slik med den strålende innflytelse de var under.

Alle disse velsignelsene og mange andre som jeg ikke har hatt tid 
til å nevne, ble de siste-dagers-hellige til del like før denne tilbøye-
ligheten til å spekulere begynte å bre om seg blant medlemmene. 
Man skulle tro at etter å ha mottatt så store tilkjennegivelser, kunne 
ingen fristelse felle de hellige. Men slik ble det, og de ble adspredt 
i alle retninger.

Så besynderlig det enn kan virke, gjennomsyret denne holdnin-
gen til spekulasjon De tolv apostlers quorum og De syttis syv pre-
sidenter. Det var faktisk ikke et eneste quorum i Kirken som ikke 
var mer eller mindre berørt av denne tilbøyeligheten til å speku-
lere. Etter hvert som denne holdningen bredte om seg, fulgte splid 
og uenighet i kjølvannet. Brødre og søstre begynte å baktale og 
krangle med hverandre fordi deres interesser ikke stemte overens.

Vil det bli slik med de siste-dagers-hellige som jeg nå taler til? 
Jeg er redd det kommer, men i hvilken grad det vil påvirke dere, 
kan jeg ikke si. Dere vil imidlertid få oppleve det, og det er kanskje 
nødvendig at dere gjør det.

… Halvparten av apostlenes quorum i Kirtland falt for denne 
onde innflytelsen. Det var denne spekulasjonen, denne lysten på 
gull – verdens gud – som fikk disse sørgelige konsekvensene. Og 
når den hadde denne virkningen på dem som innehadde det høy-
este prestedømme i verden, hvordan ville den påvirke oss, som 
kanskje ikke har fått den samme intelligens, informasjon og erfaring 
som de hadde? …

Dere er gode mennesker… Gud elsker dere. Han har behag i deres 
rettferdighet, og han ønsker ikke å se om igjen … det som skjedde i 
Kirtland. Det er ikke nødvendig. Vi har selv evne til å unngå det som 
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splittet de hellige i Kirtland og felte halvparten av De tolv. Herren 
ønsker ikke at disse tingene skal gjenta seg i vår tid.5

De siste-dagers-hellige burde ha kommet for langt med hensyn 
til visdom og intelligens til å bli fanget i snarer som dette. Det 
lønner seg ikke. Det vil ikke lønne seg for noe menneske å vende 
ryggen til disse strålende prinsipper og de ting som har blitt mot-
tatt fra de evige verdener – å vende ryggen til disse tingene og bli 
involvert i og hengi oss til de ynkelige ting som hører verden til. 
Det vil ikke lønne seg for oss. Uansett hvilke fristelser vi måtte 
møte, eller som vi nå er utsatt for, skulle vi lære av vår historie og 
ikke tillate oss å bukke under, ellers vil vi angre det bittert.6 [Se 
forslag 2 på side 241.]

Vi har inngått pakt om å ta avstand fra 
verdslighet og vie oss til Guds rike.

Verdens gud er gull og sølv. Verden dyrker denne guden. Den er 
allmektig for dem, selv om de kanskje ikke er villige til å innrømme 
det. Gud har med hensikt gjort det slik at de siste-dagers-hellige må 
vise om de har kommet så langt med hensyn til kunnskap, visdom 
og Guds kraft at de ikke kan bli overvunnet av verdens gud. Vi må 
komme dit hen. Vi må også nå en høyere standard, et høyere nivå. 
Vi må elske Gud mer enn vi elsker verden, mer enn vi elsker gull 
og sølv, og elske vår neste som oss selv.7

Hvis vi … unnlater å holde de pakter vi har inngått, nemlig å 
bruke vår tid, våre talenter og våre evner til å bygge opp Guds rike 
på jorden, hvordan kan vi med rimelighet forvente å komme frem i 
den første oppstandelses morgen, identifisert med det store forløs-
ningsarbeidet? Hvis vi, i vår opptreden, våre vaner og omgang med 
andre, gjør som … verden, og dermed identifiserer oss med verden, 
tror dere, mine brødre, at Gud vil gi oss de velsignelser vi ønsker 
å arve? Nei, det vil han ikke! … Vi må utvikle i oss selv himmelens 
rettferdighet og plante Guds rettferdighet i vårt hjerte. Herren sa 
gjennom profeten Jeremia: “Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive 
den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt 
folk.” [ Jeremia 31:33.] Det er dette Herren ønsker å gjøre, og dette 
vil han også oppnå i oss hvis vi retter oss etter hans vilje.8
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Jeg takker Gud for at vi i denne tid med fordervelse og ugudelig-
het i verden, har hellige og rettferdige menn og kvinner som kan vie 
de overlegne talenter som Gud har gitt dem, til hans pris og ære. La 
meg også si at det finnes tusenvis av rettskafne og hederlige menn 
og kvinner som Herren har samlet inn fra verdens nasjoner, som 
også er villige til å vie sin tid og sine talenter til å utføre Guds verk 
til beste for hans barn.9 [Se forslag 3 på side 241.]

Vi følger Frelserens eksempel når vi nekter å bytte 
evighetens herligheter mot verdens rikdom.

Dere kan forvente … å møte hindringer på livets vei som vil sette 
deres beste forsetter på prøve, og noen av dere kan bli fristet til å 
avvike fra sannhetens og hederlighetens vei og, i likhet med Esau, 
velge å gi avkall på evighetens herligheter for noen få flyktige øye-
blikk med tilfredsstillelse og fornøyelse [se 1 Mosebok 25:29–34]. 
Da … må dere gripe muligheten til å følge vår Frelsers eksempel 
da han ble tilbudt denne verdens herlighet om han ville nedlate 
seg til en tåpelig handling, men han svarte sin frister: “Vik bak meg, 
Satan!” [Se Lukas 4:5–8.] 10

Når jeg reflekterer over livet, ser jeg at livet i denne verden er 
kort sammenlignet med evigheten, at vår intelligens, guddommelig-
heten i oss, alltid har eksistert, aldri ble skapt og alltid vil eksistere 
i all evighet [se L&p 93:29]. I lys av disse kjensgjerninger passer 
det seg for oss som intelligente vesener, å innse at dette liv snart 
er over, og så kommer det liv som er evig, og i samme grad som vi 
har holdt budene, har vi et fortrinn fremfor dem som ikke har gjort 
slike forbedringer.11

Evangeliet forener alle dets tilhengere, det gjør ingen forskjell, det 
skiller ikke mellom rike og fattige, vi er alle som én forpliktet til å 
utføre de plikter som blir pålagt oss… La meg nå spørre: Hvem er 
i besittelse av noe som helst, som egentlig kan kalle noe av denne 
verdens gods sitt eget? Jeg kan ikke si det, jeg er bare en forvalter 
av svært lite, og jeg står ansvarlig overfor Gud for min bruk og for-
valtning av det. De siste-dagers-hellige har mottatt evangeliets lov 
gjennom Guds åpenbaringer, og den er så tydelig skrevet at alle kan 
forstå den. Og om vi forsto hvilken stilling vi inntok da vi sluttet 
oss til det og inngikk i dets pakt ved dåp til syndenes forlatelse, 
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måtte vi likevel være bevist på det faktum at loven krever at vi først 
søker Guds rike, og at vår tid, våre talenter og våre evner må være 
underordnet dets interesser [se Matteus 6:33; 3 Nephi 13:33]. Om det 
ikke var slik, hvordan kunne vi forvente at vi i fremtiden, når denne 
jord har blitt omdannet til oppholdssted for Gud og hans Sønn, skal 
arve evig liv og bo og regjere sammen med ham?

Hvem kan si at de rike, eller de som har mange talenter, har 
større håp eller utsikt til å arve disse velsignelsene enn de fattige, 
eller de som bare har ett talent? Slik jeg forstår det, vil den mann 
som arbeider på et verksted, enten som skredder, snekker eller 
skomaker eller i en hvilken som helst annen bransje, og som lever 
i henhold til evangeliets lov og er ærlig og trofast i sitt kall, være 
akkurat like berettiget til å motta disse og alle velsignelser som hen-
hører til den nye og evige pakt, som noen annen mann. På grunn 
av sin trofasthet vil han motta troner, fyrstedømmer og makter, og 

I likhet med den rike unge mannen som snakket med 
Frelseren (se matteus 19:16–22), er det noen i dag som 

blir fristet til å vende seg bort fra de trengende.
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hans barn skal bli like tallrike som stjernene på himmelhvelvingen 
eller sandkornene ved havets bredd. Hvem har bedre utsikter enn 
dette? 12 [Se forslag 3 og 4 nedenunder.]

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. Overvei beretningen på side 235–36. Hva er det ved verdslig-
het som får folk til å glemme sin religion? Hvordan kan vi ta 
hånd om våre timelige behov uten at verdslighet får overhånd 
over oss?

 2. Grunn på det avsnittet som begynner på side 236. Hvordan 
kan vår kjærlighet til Gud hjelpe oss å unngå at verdslighet får 
overhånd over oss?

 3. President Snow sa at vi har inngått pakt om å “bruke vår tid, 
våre talenter og våre evner til å bygge opp Guds rike på jor-
den” (side 238). Tenk over hva du kan gjøre for å holde denne 
pakten.

 4. Les siste avsnitt i kapitlet. På hvilke måter kan følgende sann-
heter hjelpe oss å holde våre pakter? “Livet i denne verden er 
kort sammenlignet med evigheten.” Ingen kan “kalle noe av 
denne verdens gods sitt eget”.

Aktuelle skriftsteder: Matteus 6:19–24; Johannes 17:15; 1 Johannes 
2:15–17; Jakobs bok 2:13–19; Mormon 8:35–39; L&p 38:39; 63:47–48; 
104:13–18

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).
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Noter
 1. Deseret Semi-Weekly News, 4. juni 

1889, 4.
 2. Deseret Semi-Weekly News, 4. juni 

1889, 4.
 3. Deseret Semi-Weekly News, 4. juni 

1889, 4.
 4. Deseret News, 11. april 1888, 200; fra 

en detaljert omskrivning av en tale 
Lorenzo Snow holdt på generalkonfe-
ransen i april 1888.

 5. Deseret Semi-Weekly News, 4. juni 
1889, 4.

 6. Deseret News, 11. april 1888, 200.

 7. Deseret Semi-Weekly News, 4. juni 
1889, 4.

 8. Deseret News: Semi-Weekly, 23. jan. 
1877, 1.

 9. Deseret Semi-Weekly News, 4. juni 
1889, 4.

 10. I Eliza R. Snow Smith, Biography 
and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884), 486.

 11. Brigham City Bugler, Supplement, 1. 
aug. 1891, 2.

 12. Deseret News: Semi-Weekly, 23. jan. 
1877, 1.
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Gjør godt mot andre

 “Utvikle en nestekjærlig ånd, vær rede til å 
gjøre mer for andre enn dere ville forvente av 
dem dersom omstendighetene var omvendt.”

Fra Lorenzo Snows liv

Lorenzo Snow og familien hans var med i den første utvandringen 
av siste-dagers-hellige fra Nauvoo, Illinois. Sammen med en gruppe 
andre familier dro de vestover i delstaten Iowa i februar 1846. Vær-
forholdene gjorde vandringen vanskelig – dag etter dag kjempet de 
seg gjennom regn, snø og gjørme.

Én av dagene familien Snow var på reise, ba et medlem av kom-
paniet dem om hjelp. Lorenzo Snow skrev i dagboken sin at en 
mann “spurte om jeg ville la ham legge kofferten sin i vognen min, 
for han hadde ikke noe annet sted å frakte den”. Vognen “var helt 
full med så mye som vi kunne få med oss”, fortalte Lorenzo, men 
“jeg sa likevel at han skulle legge den på og bli med oss”.

Den påfølgende natten fikk familien det Lorenzo kalte “en svært 
ubehagelig opplevelse”. En hjulaksel på vognen knakk. Han fortalte: 
“Det regnet voldsomt, og det var ganske kaldt. Vi satte fluksens opp 
teltet [og] tente et godt hickorybål… Vannet og gjørmen var svært 
dyp, og vi kunne ikke komme til vognen uten å vasse… Vi var nå 
cirka 24 km fra leiren og 14–15 km fra det første huset, og siden 
ingen av oss var mekanikere, var utsiktene til å få vognen reparert 
heller nedslående.”

Uventet fikk de hjelp av mannen de hadde hjulpet dagen før. “Jeg 
klaget min nød,” sa Lorenzo, “da han kom bort til meg og sa at han 
var vognmaker, og at han svært enkelt kunne reparere vognen min. 
… Så snart været tillot det, satte bror Wilson (det var vedkommen-
des navn) i gang med arbeidet og laget en vognaksel som var mye 
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På sin ferd gjennom delstaten Iowa fikk familien Snow 
hjelp av en mann de hadde hjulpet dagen før.
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bedre enn den som knakk. Med reparert vogn dro vi fra stedet etter 
å ha vært der i flere dager på grunn av regn og gjørme.”

For Lorenzo Snow forsterket denne opplevelsen en verdifull lær-
dom om tjeneste og fellesskap. Han skrev i dagboken sin: “Å gi 
én tjeneste fører ofte til at man mottar en annen.” 1 [Se forslag 1 på 
side 249.]

Lorenzo Snows læresetninger

Vi er barn av den samme himmelske Fader, og vi har 
blitt sendt til verden for å gjøre godt mot hverandre.

Vi har den samme Fader i de celestiale verdener… Dersom vi 
kjente hverandre slik vi skulle, … ville vi ha mer medfølelse enn vi 
har nå, og enhver ville ha et ønske om å finne ut hvordan de kunne 
gjøre godt mot sine brødre, hvordan de kunne lindre deres sorg 
og bygge dem opp i sannhet, hvordan de kunne fjerne mørket fra 
deres sinn. Hvis vi forstår hverandre og hvilket forhold vi egentlig 
har til hverandre, skulle vi føle annerledes enn vi gjør. Men denne 
kunnskapen kan bare oppnås ved å motta livets Ånd, og når vi har 
et ønske om å bygge hverandre opp i rettferdighet.2

Vi har blitt sendt til verden for å gjøre godt mot andre, og når vi 
gjør godt mot andre, gjør vi godt mot oss selv. Vi skulle alltid ha 
dette i sinne, mannen overfor sin hustru, hustruen overfor sin mann, 
barna overfor sine foreldre og foreldrene overfor sine barn. Det 
finnes alltid anledninger til å gjøre godt mot en annen.3

Jeg ber til Gud i Jesu navn om at dere og jeg må prøve hver ene-
ste dag å være litt mer trofaste, at vi må prøve å bli litt bedre i dag 
enn vi var i går, at vi må prøve å ha litt mer kjærlighet og hengiven-
het overfor vår neste, ettersom vi har blitt fortalt at på dette hviler 
loven og profetene, å “elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og 
av hele vår sjel og av all vår forstand, og elske vår neste som oss 
selv”. [Se Matteus 22:37–40.] “Å gjøre mot andre det vi vil at andre 
skal gjøre mot oss.” Dette er i henhold til loven og profetene. [Se 
Matteus 7:12.] Dette er prinsipper som vi skulle og må lære… Vi 
skulle være venner overalt og med alle. Det finnes ikke en eneste 
siste-dagers-hellig som hater verden, men vi er venner med ver-
den. Det er en nødvendighet. Vi må lære å vise nestekjærlighet og 
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arbeide til beste for alle mennesker. Dette er de siste-dagers-helliges 
oppgave – ikke bare å begrense det til oss selv, men å spre det, 
ettersom det av nødvendighet må tilbys alle mennesker.4

Vær rettskafne, rettferdige og barmhjertige, og vis høysinnethet 
og gudfryktighet i alle deres hensikter og beslutninger – i alle deres 
handlinger og forbindelser. Utvikle en nestekjærlig ånd, vær rede 
til å gjøre mer for andre enn dere ville forvente av dem dersom 
omstendighetene var omvendt. Vær ambisiøse med hensyn til å 
være store, ikke i verdsligsinnedes øyne, men i Guds øyne, og for 
å være store i denne forstand: “Elsk Herren deres Gud av av hele 
deres makt, sinn og styrke, og deres neste som dere selv.” Dere må 
elske andre mennesker fordi de er deres brødre, Guds avkom. Be 
med flid om å få denne menneskekjærlige ånd, denne utfoldelse 
av tanker og følelser, og om styrke og evne til å arbeide ivrig for å 
fremme Messias’ rike.5 [Se forslag 2 på side 249.]

Vi blir lykkeligere når vi hjelper andre å finne lykke.

Vi skulle ha et sterkt ønske om å gjøre godt mot andre. Ikke tenke 
så mye på oss selv. Vi vil motta goder hvis vi bare vil ha vårt fokus 
utenfor oss selv til en viss grad, og prøve å gjøre andre lykkeligere 
og trekke dem litt nærmere Herren… Når dere er litt tungsindige, 
se dere om og finn noen som er verre stilt enn dere selv. Gå til ved-
kommende og finn ut hva problemet er, og prøv så å fjerne det med 
den visdom Herren skjenker dere. Før dere vet ordet av det, vil deres 
tungsinn fordufte, dere vil føle dere lettet, Herrens ånd vil komme 
over dere, og alt vil virke lysere.6 [Se forslag 3 på side 249.]

Når vi først tar hensyn til andres interesser, 
utvikler vi oss raskere selv.

Noe av det beste en ung mann eller en ung kvinne kan ha i sikte 
når de prøver å bli store, er å gjøre andre også store og ikke ha 
noe imot å bruke litt tid på å forbedre andre. Den beste måten å 
forbedre oss selv på er å anstrenge oss for å gjøre godt mot andre. 
Ha alltid dette i tankene.7

I enhver form for studium må man fortsette å arbeide, og etter 
å ha gjennomgått ett kurs, må man gjennomgå ett til og fortsette å 
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arbeide for å kunne mestre dem, og man vil aldri mestre dem så 
bra som når man formidler det man lærer til andre, mens man lærer 
det. La oss sette i gang og samle våre venner og prøve å gi dem den 
samme kunnskap som vi har mottatt. Da vil vi bli opplyst om ting vi 
aldri kunne ha visst om vi ikke hadde anstrengt oss for å undervise 
og dele den informasjon vi er i besittelse av, med andre. Enhver som 
har vært lærer i skolen, vil forstå meg godt med hensyn til dette …

La enhver huske at det finnes andre som befinner seg i mørke, 
og som ikke har kommet så langt når det gjelder kunnskap, visdom 
og intelligens, og la oss dele denne kunnskap, intelligens og kraft 
med våre venner og brødre, i den grad vi har kommet lenger enn 
dem, og ved å gjøre dette vil vi snart oppdage at vår forstand vil 
utvides, og at lys og kunnskap som vi hadde oppnådd, vil forøkes 
og utvikle seg enda raskere …

Hvis dere ønsker å sikre deres venners vennskap og kjærlighet, 
skulle dere arbeide for å trøste dem med det lys dere har mottatt, 
og husk at disse velsignelsene kom til dere fra Gud, og at dere ved 
å gjøre dette, bare gjør det som enhver skulle gjøre …

Hvis man skal sikre seg de høyeste og største velsignelser og 
sikre seg Den allmektiges anerkjennelse, og for stadig å forbedre 
seg med hensyn til det som angår rettferdighet, må man gjøre alt 
etter beste evne. La oss arbeide og være villige til å ofre til fordel for 
våre venner. Hvis vi ønsker å bygge oss opp, er den beste måten å 
gjøre det på, å bygge opp våre venner …

… La deres sinn utfolde seg for å forstå og ivareta deres nær-
meste venners interesser, og hvis dere er i stand til å sikre deres 
venner fordeler, gjør det, og hvis dere gjør det, vil dere oppleve at 
det dere trenger, vil komme raskere i deres hender enn om dere 
arbeider utelukkende for selv å oppnå dem, uten tanke på deres 
venners interesser. Jeg vet at dette er et godt og viktig prinsipp.8 [Se 
forslag 4 på side 249.]

Når vi ofrer til fordel for andre, får 
vi himmelen i vårt indre.

Vi må bare føle … at det finnes andre enn oss selv. Vi må ta 
hensyn til andres følelser og bli mer guddommelige enn vi er nå.
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… Vi må gi av oss selv til beste for dem vi omgås med. Vi ser 
dette i Frelseren og i bror Joseph, og vi ser det i vår president [Brig-
ham Young]. Jesus, bror Joseph og bror Brigham har alltid vært vil-
lige til å ofre alt de har til beste for andre. Det er dette som gir bror 
Brigham myndighet fra Gud og myndighet overfor folket, det er den 
selvoppofrelse som han alltid viser. Slik er det også med andre – i 
samme grad som de er villige til å ofre for andre, blir de Gud lik, og 
de evige verdeners velsignelser er over dem, og det er de som vil 
sikre seg ikke bare denne verdens rettigheter, men evighetens vel-
signelser. I samme grad som dere … ofrer for hverandre, i samme 
grad vil dere utvikle dere med hensyn til det som er av Gud. Hvis 
dere ønsker å få himmelen i dere og komme til himmelen, må dere 
følge samme kurs som englene gjør som er i himmelen. Hvis dere 
vil vite hvordan dere kan utvikle dere, så vil jeg si at det er ved å 
bli mer guddommelige.

“la deres sinn utfolde seg til å forstå og ivareta 
deres nærmeste venners interesser.”
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… Man kan nyte himmelen rundt seg overalt. Vi må sette i gang 
og gjøre dette. Vi må arbeide og opprette himmel på jord, på tross 
av all ondskap som finnes rundt oss, djevlene som er rundt oss, og 
tross den ugudelighet som er rundt oss, må vi likevel arbeide og 
opprette himmel på denne jord.

Man kan aldri nyte himmelen før man lærer hvordan man oppnår 
den og handler ifølge dens prinsipper. Ta for dere noen enkelt-
personer og se på deres omstendigheter for 20 år siden, … da de 
opplevde en viss glede, fred og lykke, selv om de hadde det van-
skelig. Nå har de sikret seg behagelige omstendigheter og timelige 
midler som kan dekke deres timelige ønsker og behov, men hvis 
de ikke har sikret seg venner, sine brødres gode følelser, er de mer 
ulykkelige nå enn de var for 20 år siden.

… Måtte Herren velsigne dere, brødre og søstre, og måtte dere 
tenke på disse tingene, og må vi elske hverandre og leve slik at vi 
kan opphøye oss selv i den grad Herren vil gi oss visdom og evne 
til å ha tillit til hverandre.9 [Se forslag 5 på side 250.]

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 historien på side 243–45. Når har du sett at “å gi 
én tjeneste fører ofte til at man mottar en annen”?

 2. President Snow minnet oss på at vi er Guds barn (side 245–46). 
Hvordan skulle denne kunnskapen påvirke våre handlinger 
overfor andre? Hvilke anledninger gir Hjelpeforeningen kvinner 
til å gjøre godt mot andre? Hvilke anledninger får menn i et 
prestedømsquorum til å gjøre godt mot andre?

 3. Grunn på nest siste avsnitt på side 246. Hvorfor blir vi lykkeli-
gere når vi hjelper andre å finne lykke? Hvordan kan foreldre 
hjelpe sine barn å lære denne sannheten?

 4. Hvorfor tror du vi utvikler større visdom når vi deler vår kunn-
skap med andre? (Du finner noen eksempler på side 246–47.) 
Hvilke erfaringer har du hatt som har vist deg at dette prinsip-
pet er sant?



k a P I t t e l  2 2

250

 5. Studer den delen som begynner på side 247. Hvorfor tror du 
enkle tjenestegjerninger kan bringe oss nærmere himmelen? 
Mens du fordyper deg i budskapene i dette kapitlet, kan du 
tenke på hvordan du kan gjøre ditt hjem mer likt himmelen.

Aktuelle skriftsteder: Matteus 25:31–45; Lukas 6:36–38; Mosiah 2:17; 
4:14–27; L&p 81:5; 82:3

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 
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).

Noter
 1. Lorenzo Snows dagbok, 1841–47, 

 Kirkehistorisk bibliotek, 39–42.
 2. Deseret News, 28. jan. 1857, 371.
 3. I Conference Report, april 1899, 2.
 4. Salt Lake Daily Herald, 11. okt. 1887, 2.
 5. I Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
486–87.

 6. I Conference Report, april 1899, 2–3.
 7. Improvement Era, juli 1901, 714.
 8. Deseret News, 11. mars 1857, 3; i origi-

naldokumentet er side 3 feilaktig mer-
ket som side 419.

 9. Deseret News, 11. mars 1857, 4. 
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Profeten Joseph Smith

“Jeg kjente Joseph Smith som en ærlig mann, en 
sannferdig, hederlig og trofast mann som var villig 
til å ofre alt han hadde, til og med selve livet, som 
et vitnesbyrd for himmel og jord om at han hadde 

bragt sannheten til den menneskelige familie.”

Fra Lorenzo Snows liv

“Det er trolig svært få nålevende menn, som kjente profe-
ten Joseph Smith like godt som jeg gjorde,” sa president Lorenzo 
Snow i 1900. “Jeg var ofte sammen med ham. Jeg besøkte ham 
hjemme hos familien, satt ved hans bord, var sammen med ham 
i forskjellige sammenhenger og hadde private samtaler med ham 
for å søke råd.” 1

I tillegg til å ha vært sammen med ham privat, så Lorenzo Snow 
Joseph Smith offentlig – i hans tjenestegjerning som de helliges 
venn og som gjenopprettelsens profet. Han fortalte om et møte 
Joseph Smith deltok på i det uferdige Nauvoo tempel. Profeten gikk 
til forhøyningen sammen med en prest fra et annet trossamfunn. 
Presten “var svært alvorspreget. Når noe ble sagt som fremkalte 
munterhet eller latter blant de tilstedeværende, forholdt [han] seg 
fullstendig taus, uten så mye som å fortrekke en mine.” Til sammen-
ligning følte Joseph Smith seg “svært bra den morgenen” og sa noe 
som “vekket litt latter blant de tilstedeværende” før møtet begynte. 
“Etter å ha åpnet møtet,” fortalte Lorenzo, “reiste president Smith 
seg, og jeg hørte ham aldri tale mer kraftfullt enn i dette tilfellet. De 
tilstedeværende frydet seg. Han var fylt av Guds ånd og talte med 
stor kraft og veltalenhet.” 2

Selv om president Snow var imponert over de erfaringene 
han hadde hatt med Joseph Smith, var ikke hans vitnesbyrd om 
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Profeten Joseph Smith var “en guds mann, full av sitt kalls ånd”.
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profetens misjon basert på disse erfaringene. Han gjentok ofte at 
han hadde mottatt sitt vitnesbyrd fra Den hellige ånd. Han sa: “Med 
hensyn til om [ Joseph Smith] var en sannferdig og hederlig mann, 
har hverken jeg eller noen annen som kjente ham, den minste 
grunn til å tvile. Men jeg gikk heller aldri ut for å forkynne prinsip-
pene i dette evangelium bare på grunnlag av informasjon som jeg 
mottok gjennom ham eller noen annen mann. Jeg trodde imidlertid 
på det han sa, for jeg oppfattet det som sannhetsord som kom fra 
en inspirert Guds mann… Guds ånd, Den hellige ånd som alle kan 
motta og nyte godt av, … bekreftet at det han fortalte meg, var sant, 
og det ble kunnskap for meg på en måte som ingen mann hverken 
kan gi eller ta fra meg.” 3 [Se forslag 1 på side 259.]

Lorenzo Snows læresetninger

Da Joseph Smith mottok sitt guddommelige kall, 
var han en ren, oppriktig og ærlig ung mann.

Joseph Smith, som Gud utvalgte til å opprette dette verk, var fat-
tig og ulærd og tilhørte intet populært kristent trossamfunn. Han var 
bare en gutt, ærlig, full av integritet, ukjent med den slags bedrag, 
list og ordkløveri som politikere og religiøse hyklere brukte til å 
oppnå sine hensikter. I likhet med Moses følte han seg udugelig 
og utilstrekkelig for oppgaven, til å stå frem som en religionsrefor-
mator, en av de mest utakknemlige oppgaver, for å kjempe mot 
oppfatninger og trosbekjennelser som hadde vært etablert i lange 
tider og hadde manges tilslutning. Men Gud hadde kalt ham til å 
utfri de fattige og ærlige av hjertet i alle nasjoner fra deres åndelige 
og timelige trelldom. Og Gud lovet ham at hver den som skulle 
motta og adlyde hans budskap – bli døpt til syndenes forlatelse med 
ærlig hensikt – ville kunne motta guddommelige tilkjennegivelser, 
skulle motta Den hellige ånd og de samme evangeliets velsignelser 
som ble lovet og oppnådd gjennom evangeliet da det ble forkynt 
av oldtidens apostler. Og dette budskap, dette løfte, skulle være i 
kraft overalt og for enhver det skulle bringes til av eldstene, Guds 
bemyndigede tjenere. Dette sa Joseph Smith, denne ulærde, ufor-
falskede, alminnelige, enkle og ærlige gutten.4
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Første gang jeg så profeten Joseph Smith, var jeg cirka 18 år gam-
mel. Det var i 1832, om høsten det året. Det gikk rykter om at profe-
ten skulle holde et møte i Hiram i Portage fylke i Ohio, cirka 3 km 
fra min fars hjem. Etter å ha hørt mange historier om ham, var jeg 
svært nysgjerrig, og jeg tenkte jeg skulle benytte denne anledningen 
til å se og høre ham. Dermed reiste jeg til Hiram sammen med noen 
medlemmer av min fars familie. Da vi kom frem, var folk allerede 
samlet i en liten løvhytte. Det var cirka 150–200 mennesker der. 
Møtet hadde allerede begynt, og Joseph Smith sto i døren til [ John] 
Johnsons hus, vendt mot løvhytten, og talte til folket. Jeg gransket 
hans utseende, hans påkledning og hans fremtreden nøye mens jeg 
hørte ham tale. Han talte i all hovedsak om sine egne erfaringer, 
særlig om engelens besøk, og bar et sterkt og mektig vitnesbyrd om 
disse forunderlige tilkjennegivelsene. Til å begynne med virket han 
litt nølende og snakket ganske lavt, men etter hvert ble han meget 
sterk og kraftfull og syntes å overbevise hele publikum om at han 
var ærlig og oppriktig. Det påvirket så absolutt meg på den måten 
og gjorde et inntrykk som varer ved den dag i dag.5

Mens jeg så på ham [denne første gangen] og lyttet, tenkte jeg 
med meg selv at en mann som bar et så vidunderlig vitnesbyrd som 
han gjorde, og hadde et slikt ansiktsuttrykk som han hadde, neppe 
kunne være en falsk profet.6 [Se forslag 2 på side 259.]

Gjennom hele sitt liv opprettholdt profeten Joseph 
sin ærlighet og høye moralske karakter.

Joseph Smith, profeten, som jeg kjente godt i mange år, like godt 
som jeg kjente min bror, er en mann som jeg vet har integritet, en 
mann som viet sitt liv til menneskenes beste og Guds fordringer alle 
de dager han fikk lov til å leve. Det har aldri vært en mann med en 
høyere grad av integritet og som har vært mer opptatt av mennes-
kehetens beste, enn profeten Joseph Smith.7

Jeg kjente Joseph Smith som en ærlig mann, en sannferdig, 
hederlig og trofast mann som var villig til å ofre alt han hadde, til 
og med selve livet, som et vitnesbyrd for himmel og jord om at han 
hadde bragt sannheten til den menneskelige familie.8
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Jeg kjente ham som en Guds mann, full av sitt kalls ånd – en 
mann hvis integritet var udiskutabel og som var ærlig i alt han 
gjorde. Ingen som kjente ham så godt som jeg gjorde, kunne finne 
feil ved ham når det gjaldt hans moralske karakter… Jeg bærer vit-
nesbyrd om bror Joseph Smiths gode karakter, om hans ærlighet, 
hans troskap, hans trofasthet, hans storsinn og godhet som menne-
ske og som Guds tjener.9 [Se forslag 2 på side 259.]

Ettersom han var fri for hykleri, kunne Joseph Smith delta 
i uskyldig moro så vel som undervise med Guds kraft.

Jeg deltok regelmessig på møter i templet og hørte profeten tale 
om de mest storslåtte emner. Til tider var han fylt av Den hellige 
ånd og talte som med en erkeengels røst, fylt av Guds kraft, og hele 
hans skikkelse skinte og hans ansikt strålte …

Iblant talte han om løst og fast, og andre ganger forklarte han 
rikets mysterier. Forandringen var så påfallende at det virket som 
om han ble løftet inn i himmelen mens han talte til menneskene her 
på jorden, for så å vende tilbake til mer velkjente emner …

Joseph Smith var alltid naturlig og ekstremt rolig, han ble aldri 
forvirret eller irritert over personer eller ting rundt seg. Mang en 
prest besøkte ham og forsøkte å overrumple ham mens han gjorde 
noe de kunne finne feil ved, men når han ikke var sammen med 
andre, var hans handlinger alltid av samme karakter. Han var aldri 
skyldig i hykleri. Han bedrev enhver sunn idrett, og han mente ikke 
det var upassende å spille ball, løpe om kapp eller delta i en hvil-
ken som helst annen utendørsidrett. En prest som besøkte profeten 
hjemme, så tilfeldigvis ut av vinduet og så profeten ute i hagen i 
brytekamp med en venn. Dette og andre tilfeller av uskyldig moro 
overbeviste presten om profetens ærlighet og fullstendige mangel 
på hykleri …

En annen gang hadde Joseph Smith spilt et ballspill med noen 
unge menn i Nauvoo. Da hans bror Hyrum så det, forsøkte han å 
irettesette profeten, og refset ham til og med, og sa at den slags 
adferd ikke sømmet seg en Herrens profet. Profeten svarte med 
mild røst: “Bror Hyrum, det at jeg er sammen med guttene i harmløs 
idrett som dette, skader meg ikke på noe vis. På den andre siden 
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gjør det dem glade, og vi kommer nærmere hverandre.” 10 [Se forslag 
3 på side 259.]

Styrket av Den hellige ånd vokste Joseph 
Smith i åndelig styrke og innflytelse.

Joseph Smith, den store profet, var ingen skolert mann da Gud 
utvalgte ham og bekjentgjorde hans misjon for ham. Herren gir 
åndelige gaver og kunnskap til de ulærde, og rikets storhet gjøres 
kjent for dem ved Den hellige ånds kraft, og gradvis blir de store i 
kunnskap om det som hører Gud til.11

I siste del av sitt liv ble Joseph Smith en mester når det gjaldt 
styrke og innflytelse over sine omgangsfeller. Denne kjensgjerning 
ble svært tydelig for meg da jeg kom hjem fra en misjon til Europa. 

Joseph Smith likte “uskyldig moro” sammen med familie og venner.
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Jeg la merke til og sa også til ham at han hadde forandret seg svært 
mye siden sist jeg så ham – at han hadde blitt sterkere og mer kraft-
full. Han sa seg enig i dette og sa at Herren hadde begavet ham 
med enda mer av sin Ånd.

En dag sammenkalte han brødrene i De tolv apostler og andre 
fremtredende eldster i Kirken for å utnevne dem til deres forskjel-
lige oppgaver og misjoner. Hver av dem satt og ventet svært spent 
på å få høre profetens ord angående sine fremtidige plikter. De 
følte at de var sammen med et høyere vesen. Da han var i Kirtland, 
syntes ikke profeten å inneha den slags styrke og kraft, … men i 
senere år hadde han blitt så sterk i Herrens kraft at folket kunne føle 
det. Slik var det også ved denne anledningen. Eldstene ble klar over 
hans overlegne styrke. “Bror Brigham,” sa han, “jeg vil at du skal 
reise østover og ta hånd om Kirkens anliggender i Øststatene, og 
bror Kimball kan bli med deg.” Så henvendte han seg til en annen 
og sa: “Du fokuserer på å få utgitt avisen vår,” og slik utnevnte han 
hver av dem til deres spesielle misjon. Alle mottok hans ord som 
Herrens vilje …

Profeten hadde evnen til å gjøre et bemerkelsesverdig inntrykk 
på alle som kom i kontakt med ham. Det var noe ved ham som 
gikk rett til hjertet. Dette var særlig tilfelle med brødre når de mot-
tok sine utnevnelser fra ham til å reise ut og forkynne evangeliet 
Den inspirasjon som strømmet fra ham, grep fatt i deres sjel, og 
hans ord trengte inn til deres innerste vesen. De elsket ham og 
trodde på ham og var beredt til å gjøre hva han enn ba dem om for 
å fremme Guds verk. Han fylte dem med kraften i sin tilstedevæ-
relse og begeistret dem med vitnesbyrdet om sin profetiske misjon. 
Det finnes mange i verden som har en spesiell ånd når det gjelder 
vennskap og varme som alle føler når de møter dem. Jeg har møtt 
mange slike menn, men jeg har aldri møtt noen som jeg har følt 
den eiendommelige og mektige innflytelse i nærheten av, som jeg 
følte i nærheten av profeten Joseph Smiths nærvær. Det skyldtes 
at han var i besittelse av så mye av Guds ånd at bare et håndtrykk 
fra ham kunne fylle en annen med denne innflytelse, og enhver 
følsom person visste at han håndhilste på en helt spesiell person.12 
[Se forslag 4 på side 259.]
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Vi kan alle få et vitnesbyrd om at Joseph Smith var en 
profet og at evangeliet ble gjengitt gjennom ham.

Med min fulle integritet, med et oppriktig ønske om å få vite 
sannheten, mottok jeg [ Joseph Smiths] budskap – jeg adlød denne 
læren og jeg mottok, på en høyst påtagelig og tilfredsstillende måte, 
en guddommelig tilkjennegivelse – den lovede velsignelse – kunn-
skap om dette verk. Er jeg det eneste vitnet? Hva med de tuseners 
opplevelse som jeg nå taler til? Er dere også vitner? 13

Hva er vårt vitnesbyrd? Det er at dette er evangelieutdelingen i 
tidenes fylde, at den engel som åpenbareren Johannes så flygende 
under det høyeste av himmelen for å bringe det evige evangelium 
til dem som bor på jorden, og til enhver nasjon, slekt, tungemål 
og folk – at denne engel har åpenbart seg og gjengitt evangeliet 
til jorden, med Joseph Smith som det redskap som ble brukt til å 
iverksette gjenopprettelsen [se Johannes’ åpenbaring 14:6].14

Joseph Smith bekreftet at Peter, Jakob og Johannes besøkte ham 
og overdro til ham myndighet til å forrette evangeliets hellige ordi-
nanser, ved hvilke enhver oppriktig mann og kvinne ble lovet Den 
hellige ånd og fullkommen kunnskap om læren.15

Joseph Smith fikk myndighet til å åpne en kanal og fremlegge en 
plan hvorved menneskene kunne motta kunnskap om disse ting, 
slik at vi ikke behøvde å være avhengige av profetenes vitnesbyrd 
eller oldtidens apostlers vitnesbyrd eller nåtidens apostlers vitnes-
byrd, eller av noe som ble gjort eller sagt i fortiden, men at vi kunne 
få vite det selv. Det er en individuell kunnskap.16

Jeg vet at Joseph Smith var en sann profet av den levende Gud. 
Jeg vitner om at han så og samtalte med Gud og hans Sønn Jesus 
Kristus. Herren ga meg dette levende vitnesbyrd, og det har brent 
i min sjel helt siden jeg mottok det. Jeg gir det nå til hele verden. 
Jeg vitner ikke bare for hele menneskeheten om at Joseph Smith 
ble sendt av Gud og at det verk som ble opprettet gjennom ham, er 
Guds verk, men jeg underretter alle jordens nasjoner om de forut-
sigelser profeten gjorde, og jeg vitner på det aller høytideligste om 
at jeg vet at de er sanne.17 [Se forslag 5 og 6 på side 259.]
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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. Forestill deg den begivenhet som beskrives på side 251. Hva 
lærer denne beretningen oss om Joseph Smith?

 2. Studer president Snows beskrivelser av Joseph Smiths karakter 
(side 253–55). På hvilke måter tror du Joseph Smiths karakter 
hjalp ham å være et redskap i Herrens hender?

 3. Hva tenker og føler du med hensyn til at profeten Joseph tok 
seg tid til “uskyldig moro”? (side 255–56). Hvordan kan vi for-
sikre oss om at våre adspredelser bidrar til, fremfor å redusere, 
vår evne til å bli fylt med Den hellige ånd?

 4. På hvilke måter ble Joseph Smith “gradvis [stor] i kunnskap om 
det som hører Gud til”? (Du finner noen eksempler på side 
256–57.) Hva kan vi gjøre for å følge profetens eksempel i våre 
anstrengelser for å vokse åndelig?

 5. Les det første hele avsnittet på side 258 som om president 
Snow talte direkte til deg. Hva ville du ha svart på spørsmå-
lene hans?

 6. Gransk den delen som begynner på side 258. Hvilke erfaringer 
har du hatt hvor du har hatt behov for selv å vite at evangeliet 
har blitt gjengitt gjennom profeten Joseph Smith? Hvilke råd 
ville du gitt et familiemedlem eller en venn som ønsker å få 
dette vitnesbyrdet?

Aktuelle skriftsteder: L&p 1:17; 5:9–10; 35:17–18; 135:3; Joseph 
Smith–Historie 1:1–26

Hjelp til undervisningen: “Når én stiller et spørsmål, kan du vurdere 
å innby andre til å svare fremfor 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?’” (Undervisning, 
intet større kall, 64).
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Betraktninger over 
Jesu Kristi misjon

“Vi er alle avhengige av Jesus Kristus, av hans 
komme til verden for å åpne veien hvorved vi 

kan sikre oss fred, lykke og opphøyelse.”

Fra Lorenzo Snows liv

I oktober 1872 ga president Brigham Young sin førsterådgiver, pre-
sident George A. Smith, i oppdrag å reise gjennom deler av Europa 
og Midtøsten. I et brev til president Smith sa president Young og 
hans annenrådgiver, president Daniel H. Wells: “Vi ønsker at du 
nøye observerer hvilke muligheter som nå finnes, eller hvor de kan 
skapes, til å introdusere evangeliet i de forskjellige land du kommer 
til å besøke.” Reisen skulle avsluttes i Det hellige land, hvor president 
Smith skulle “innvie landet til Herren”. President Young og president 
Wells skrev: “Vi ber om at du må bli beskyttet så du kan reise i fred 
og trygghet, at du må bli rikt velsignet med visdomsord og fri tale i 
alle dine samtaler om det hellige evangelium, slik at du kan fordrive 
fordommer og så rettferdighetens frø blant folket.” 1 President Smith 
hadde med seg en liten gruppe siste-dagers-hellige, heriblant eldste 
Lorenzo Snow, som da var medlem av De tolv apostlers quorum. 
Eldste Snows søster Eliza R. Snow, som var Hjelpeforeningens gene-
ralpresident på den tiden, var også med i gruppen.

Når eldste Snow reiste, skrev han ofte brev hvor han beskrev 
geografien, bygningene og innbyggernes skikker og omstendig-
heter. Men når han og hans ledsagere besøkte steder i Det hellige 
land, fikk brevene en annen tone. Hans tanker gikk til Guds Sønn, 
som hadde vært på de samme stedene mange hundre år tidligere. 
Han skrev for eksempel dette om sin opplevelse i februar 1873, da 
gruppen nærmet seg Jerusalem:
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“vi vitner for hele verden at vi vet ved guddommelig 
åpenbaring, ja, gjennom den hellige ånds tilkjennegivelser, 

at Jesus er kristus, den levende guds Sønn.”
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“Om en time … vil vi være i Jerusalem. Vi drar videre, og til slutt 
kommer vi opp på en anselig høyde hvor vi får se ‘Den hellige by’ 
Jerusalem. På høyre side ser vi Sions berg, Davids stad. På venstre 
side ser vi den imponerende, men tilsynelatende ufruktbare høyden 
Oljeberget, som en gang var vår Frelsers yndlingstilholdssted og det 
sted hans hellige føtter sist berørte før han steg opp til sin Faders 
nærhet. Disse interessante historiske hendelsene, med alle deres 
hellige assosiasjoner, inspirerer tanker og refleksjoner som er impo-
nerende og høytidelige. Ja, der er Jerusalem! Der hvor Jesus levde 
og underviste og ble korsfestet, hvor han ropte ‘Det er fullbragt’, 
og bøyde sitt hode og døde! Sakte og tankefullt beveger vi oss ned 
åssiden … til vi kommer til byen.” 2

Etter å ha vært ved elven Jordan, skrev eldste Snow: “Mens vi 
drakk av dens velsmakende og forfriskende vann og vasket oss i 
den hellige elven, gikk våre tanker og refleksjoner til vår barndom, 
da vi var vant til å lese i De hellige skrifter beskrivelser av de viktige 
begivenheter som fant sted her – israelittene som gikk over på tørr 
grunn etter at prestene gikk ut i vannet med den hellige ark på sine 
skuldre, profeten Elijah som delte vannet og gikk over på tørr grunn 
og ble ført opp til himmelen i en hvirvelvind fra sletten på den 
andre siden, og Elisa, som tok Elijahs kappe som var falt av ham, 
slo på vannet og sa: ‘Hvor er Herren, Elias’ Gud?’ og dermed delte 
Jordan for tredje gang. Det er imidlertid en annen begivenhet for-
bundet med dette stedet som er enda mer interessant – vår Frelsers 
dåp, som ble omtalt slik: ‘Johannes forkynte i Judeas ørken, og Jesus 
kom fra Galiliea til Jordan for å bli døpt av ham’ [se Matteus 3]. Og 
vi var på eller i nærheten av det sted hvor alle disse minneverdige 
begivenheter hadde funnet sted. Vi sto på bredden og stirret ned i 
gjelet og badet i den samme elv som hadde båret taust vitnesbyrd 
om disse opphøyde hendelsene.” 3 [Se forslag 1 på side 268.]

Lorenzo Snows læresetninger

Jesus Kristus kom til verden for å gjøre Faderens vilje 
og åpne veien for vår fred, lykke og opphøyelse.

Dette evangelium har blitt introdusert for verden til forskjellige 
tider. Det var kjent av profetene. De forsto klart og tydelig at Jesus 
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var det lam som var slaktet fra før verdens grunnvoll ble lagt [se 
Johannes’ åpenbaring 13:8; Moses 7:47], og at han, når tiden var 
inne, ville åpenbare seg for menneskenes barn, at han ville dø for 
deres synder og bli korsfestet for å gjennomføre frelsesplanen.4

Da Jesus lå i krybben som et hjelpeløst spedbarn, visste han ikke 
at han var Guds Sønn og at han tidligere hadde skapt jorden. Da 
Herodes’ ordre ble utstedt, visste han ingenting om den. Han hadde 
ikke makt til å redde seg selv, og [ Josef og Maria] måtte ta ham 
med seg og [flykte] til Egypt for å spare ham for konsekvensene av 
denne ordren… Han vokste opp, og i løpet av hans utvikling ble 
det åpenbart for ham hvem han var og i hvilken hensikt han var 
kommet til verden. Den herlighet og kraft han var i besittelse av før 
han kom til verden, ble gjort kjent for ham.5

Da Jesus vandret omkring på jorden og utførte sin misjon, fortalte 
han folket at han ikke utførte de mirakler han utførte blant dem, ved 
sin egen kraft eller visdom, men at han var der for å gjøre Faderens 
vilje. Han kom ikke for å søke menneskers herlighet og ære, men for 
å søke sin Faders herlighet og ære, han som hadde sendt ham. Han 
sa: “Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Kom-
mer en annen i sitt eget navn, ham vil dere ta imot!” [ Johannes 5:43.]

Det eiendommelige ved hans misjon, og det som skilte den ut fra 
andre misjoner, var følgende: Han kom ikke for å søke menneskers 
herlighet og ære, men for å søke sin Faders herlighet og ære, og for 
å utføre sin Faders gjerning, han som hadde sendt ham. Her ligger 
hemmeligheten bak hans fremgang, og her ligger hemmeligheten 
bak alles fremgang som følger det samme prinsipp.6

Jesus Kristus, Guds Sønn, ble en gang satt i en stilling hvor det 
fordret den største anstrengelse å utføre det som var nødvendig for 
at millioner av Guds barn kunne bli frelst. Det fordret den største 
anstrengelse og besluttsomhet, og den måtte utøves før Guds Sønn 
kunne gjennomgå ildprøven, det offer som var nødvendig.7

Jesus, Guds Sønn, ble sendt til jorden for å gjøre det mulig for 
dere og meg å motta disse spesielle velsignelsene. Han måtte gjøre 
et stort offer. Det fordret all den styrke han hadde og all den tro han 
kunne mønstre, å gjennomføre det som Faderen krevde av ham… 



k a P I t t e l  2 4

265

Han sviktet ikke, selv om prøvelsen var så hard at han svettet store 
bloddråper… Hans følelser må ha vært ubeskrivelige. Han forteller 
selv i kapittel 19 i Lære og pakter at hans lidelse var så stor at den 
fikk ham “til å skjelve av smerte og til å blø fra hver pore og lide, 
både på legeme og ånd, og ønske at jeg ikke måtte drikke den bitre 
kalk, og vike tilbake”. Likevel var han stadig tibøyelig til å si: “Fader, 
la ikke min vilje skje, bare din.” [Se L&p 19:15–19.] 8

Vi er alle avhengige av Jesus Kristus, av hans komme til verden 
for å åpne veien hvorved vi kan sikre oss fred, lykke og opphøy-
else. Og hvis han ikke hadde gjort disse anstrengelsene, kunne vi 
aldri ha sikret oss disse velsignelser og privilegier som er garantert 
oss i evangeliet, med Jesus Kristus som mellommann, for han gjorde 
de nødvendige anstrengelser …

… Selv om han har ofret seg selv og fremsatt forløsningsplanen 
for folket, kan de aldri oppnå frelse med mindre de arbeider for å 
oppnå denne forening mellom ham og dem.9

Vi forstår helt og fullt at like sikkert som Jesus Kristus levde her i 
et legeme og fikk det tilbake og nå lever i en herliggjort tilstand, er 
vi berettiget til den samme velsignelse, den samme opphøyelse og 
den samme herlighet.10 [Se forslag 2 og 3 på side 268.]

I slutten av 1872 og begynnelsen av 1873 reiste eldste 
lorenzo Snow og andre omkring i det hellige land.
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Jesus Kristus har besøkt jorden i de siste dager og 
åpenbart himmelske sannheter for vår frelse.

Han som bodde i himmelen, som regjerte der før verden var til, 
som skapte jorden, og som i tidens midte kom ned for å fullkom-
mengjøre og frelse det han hadde skapt, har vist seg for mennesker 
i denne tidsalder.11

Vi vitner for hele verden at vi vet, ved guddommelig åpenbaring, 
ja, ved Den hellige ånds tilkjennegivelser, at Jesus er Kristus, den 
levende Guds Sønn, og at han åpenbarte seg for Joseph Smith like 
personlig som han åpenbarte seg for sine apostler i oldtiden etter 
at han hadde kommet ut fra graven, og at han kunngjorde for ham 
de himmelske sannheter som er de eneste som menneskeheten kan 
bli frelst ved.12

Det var to menn i templet i Kirtland som så ham… Guds Sønn 
viste seg for dem, han som ble drept av jødene, og de sa: “Sløret 
ble tatt bort fra våre sinn, og vår forstands øyne ble åpnet. Vi så 
Herren stående på forhøyningens brystvern, foran oss.” … Under 
hans føtter var det rent gull. Hans åsyn skinte klarere enn solen. 
Hans stemme var som lyden av mektige fossefall. Det var Jehovas 
røst som sa: “Jeg er den første og den siste. Jeg er han som lever. 
Jeg er han som ble slått i hjel. Jeg er deres talsmann hos Faderen. 
Se, deres synder er dere tilgitt. Dere er rene for meg, derfor, løft 
deres hoder og fryd dere. Dere har bygget dette hus til mitt navn. 
Jeg vil godta dette hus, og jeg vil utøse min Ånd over dem som 
holder mine bud, og jeg vil ikke tillate at dette hellige hus blir 
tilsmusset.” [Se L&p 110:1–8.] Dette var stemmen til den samme 
person som jødene avviste, og han ble sett der. Jeg vet at disse ting 
er like sanne som Gud er sann. Men jordens nasjoner er ikke klar 
over det, at Jesus, Guds Sønn, har kommet og vist seg for menne-
sker og gitt dem myndighet til å forkynne evangeliet og til å love 
Den hellige ånd til alle som vil tro og adlyde disse prinsipper, og 
love dem kunnskap om at disse prinsipper er sanne.13 [Se forslag 
4 på side 269.]
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Frelseren vil komme igjen, og vi skulle 
forberede oss på hans komme.

Vi har et vitnesbyrd om Kristus, at han vil komme til jorden for 
å regjere.14

Jesus vil komme etter en tid og vise seg midt iblant oss, slik han 
viste seg den tid han vandret på jorden blant jødene, og han vil 
spise, drikke og snakke med oss og forklare rikets mysterier, og 
fortelle oss ting som vi nå ikke er tillatt å snakke om.15

Når vi er på et tog i bevegelse, vil dette toget bringe oss dit vi 
ønsker å komme, så lenge vi sitter på vår plass. Men hvis vi for-
later vognen, vil det være farlig, og det kan bli lenge til neste tog 
kommer. Slik er det også med oss – hvis vi lever riktig og gjør vårt 
arbeid, beveger vi oss fremover, og hvis vi holder våre pakter, utfø-
rer vi Guds gjerning og oppfyller hans hensikter, og han vil gi dem 
som viser seg trofaste, alle de velsignelser de ser frem til, og tusen 
ganger flere …

… Jeg sier til de siste-dagers-hellige: Hvis noen av dere er søv-
nige, les de ord Frelseren uttalte da han var på jorden, med hensyn 
til de ti jomfruer. Fem av dem var kloke og fylte olje på lampene 
sine, og da brudgommen kom, var bare halvparten beredt til å gå ut 
og møte ham [se Matteus 25:1–13; L&p 45:56–59]. La det ikke være 
slik med oss som siste-dagers-hellige. La oss prøve å være trofaste 
mot de evige pakter vi har inngått, og være trofast mot Gud. Gud 
velsigne de siste-dagers-hellige og utøse sin Ånd over dere. Måtte 
dere være trofaste mot deres Gud, trofaste mot deres familier og 
utvise klokskap i alle ting, og arbeide for å fremme Guds rike, så vi 
ikke må være blant de ukloke jomfruene, men bli funnet verdige til 
å være blant dem som vil bli kronet som konger og dronninger og 
regjere i all evighet.16 [Se forslag 5 og 6 på side 269.]



k a P I t t e l  2 4

268

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 Snows ord om det han opplevde i Det hel-
lige land (side 263). Hvorfor tror du hans tanker og refleksjo-
ner ble “dype og høytidelige” da han var der? Hvordan kan vi 
utvikle lignende følelser for Frelseren, selv om vi ikke besøker 
Det hellige land?

 2. Studer den delen som begynner på side 263, mens du tenker 
på hva Jesus Kristus har gjort for deg. Mens du grunner på 
Frelserens ønske om å “søke sin Faders ære og herlighet”, 
skulle du tenke på hva du må gjøre for å følge Guds vilje.

 3. På side 264 avslører president Snow “hemmeligheten bak frem-
gang”. Hvordan fungerer denne hemmeligheten for oss?

President Snow oppfordret de hellige til å følge de fem kloke 
jomfruers eksempel i Frelserens lignelse om de ti jomfruer.
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 4. Les den delen som begynner på side 266. Hvordan påvirker 
ditt vitnesbyrd om Jesus Kristus ditt liv? Grunn på hvordan 
vi kan gjøre vår del for å dele vitnesbyrdet om Jesus Kristus 
med verden. Hva kan vi for eksempel gjøre for å bære vårt 
vitnesbyrd for vår familie? for dem vi tjener som hjemmelærere 
eller besøkende lærerinner? for våre naboer? for mennesker vi 
møter i hverdagen?

 5. På hvilke måter kan vi forberede oss til Jesu Kristi annet 
komme? (Du finner noen eksempler på side 267.) Hvordan 
kan vi hjelpe andre å forberede seg?

 6. På hvilke måter har president Snows læresetninger påvirket 
ditt vitnesbyrd om Jesus Kristus? Se etter muligheter til å dele 
ditt vitnesbyrd med familiemedlemmer og andre.

Aktuelle skriftsteder: Lukas 12:31–48; 2 Korinterbrev 8:9; 2 Nephi 
2:7–8; 25:23, 26; Alma 7:11–13; L&p 35:2; Joseph Smith–Historie 1:17

Hjelp til undervisningen: “Be klassens medlemmer velge en del 
og lese den hver for seg. Del dem så i grupper på to eller tre som 
valgte samme del, og be dem snakke om det de har lært” (side vii 
i denne boken).

Noter
 1. Brev fra Brigham Young og Daniel H. 

Wells til George A. Smith, i Correspon-
dence of Palestine Tourists (1875), 1–2.

 2. I Correspondence of Palestine 
Tourists, 205.

 3. I Correspondence of Palestine Tourists, 
236–37.

 4. Deseret News, 24. jan. 1872, 597.
 5. I Conference Report, april 1901, 3.
 6. Deseret News, 8. des. 1869, 517.
 7. I Conference Report, okt. 1900, 2.
 8. Millennial Star, 24. aug. 1899, 531.
 9. Deseret News, 11. mars 1857, 3; i origi-

naldokumentet er side 3 feilaktig mer-
ket som side 419.

 10. Deseret News, 22. nov., 1882, 690.
 11. I Journal History, 5. apr. 1884, 9.
 12. Deseret News: Semi-Weekly, 23. jan. 

1877, 1.
 13. Millennial Star, 18. april 1887, 245.
 14. Deseret News, 11. april 1888, 200; fra 

en detaljert omskrivning av en tale 
Lorenzo Snow holdt på generalkonfe-
ransen i april 1888.

 15. I Conference Report, april 1898, 13–14.
 16. Millennial Star, 18. april 1887, 244–46. 

 
 
 





271

Liste over fotografier og bilder

Forside: Lorenzo Snow, av John 
Willard Clawson; marmorert papir 
© Artbeats.

Side IV: Foto gjengitt med tillatelse fra 
Kirkehistorisk bibliotek.

Side 2: Gravering gjengitt med tilla-
telse fra Kirkehistorisk bibliotek.

Side 5: Foto gjengitt med tillatelse fra 
Kirkehistorisk bibliotek.

Side 8: Detalj fra Det første president-
skap og De tolv apostlers quorum, 
1853, av Frederick Hawkins Piercy.

Side 13: Skip til Sion, av Glen S. 
Hopkinson. © Glen S. Hopkinson. 
Kopiering ikke tillatt.

Side 15: Lorenzo Snow salver en 
 skadet mann, av Brian Call.  
© Brian Call.

Side 18: Pionerer i prærievogn, av 
Minerva Teichert. Gjengitt med tilla-
telse fra Kirkehistorisk museum.

Side 34: Lorenzo Snow, av Lewis 
Ramsey. Gjengitt med tillatelse fra 
Kirkehistorisk museum.

Side 40: Foto gjengitt med tillatelse fra 
Kirkehistorisk bibliotek.

Side 44: Johannes døper Jesus, av 
Harry Anderson. © IRI.

Side 47: Pinsedagen, by Sidney King. 
Gjengitt med tillatelse fra Kirkehisto-
risk museum.

Side 56: Foto: Frank Helmrich. © 2009 
Frank Helmrich.

Side 58: Lorenzo Snow ber, av Brian 
Call. © Brian Call.

Side 66: Foto: William Arley Cole.
Side 68: William Cluff og Alma Smith 

salver Lorenzo Snow, av Sam Lawlor. 
© Sam Lawlor.

Side 71: Foto: Steve Bunderson. 
© 2000 Steve Bunderson.

Side 78: Foto © Corbis.
Side 83: Apostelen Paulus, av Jeff 

Ward. © Jeff Ward.
Side 88: Bergprekenen, av Carl 

 Heinrich Bloch. Gjengitt med 
tillatelse fra Det nasjonalhisto-
riske museum ved Frederiksborg i 
 Hillerød, Danmark.

Side 91: Abraham i Mamres terebin-
telund, av Grant Romney Clawson, 
basert på en original av Harry 
Anderson. © IRI.

Side 100: Detalj fra Sugar Creek, 
1846, av Gregory Sievers. © Gregory 
Sievers.

Side 103: Tegning: Peter O. Hansen i 
Heber C. Kimballs dagbok.

Side 116: Jonas, av Robert T. Barrett. 
© Robert T. Barrett.

Side 140: Detalj fra Kristus i Getse-
mane, av Heinrich Hofmann. Gjen-
gitt med tillatelse fra C. Harrison 
Conroy Co., Inc.

Side 145: Moses skiller Rødehavet, av 
Robert T. Barrett. © 1983 IRI.

Side 155: Foto: Ivan Ortiz Ponce. 
© 2002 Ivan Ortiz Ponce.

Side 166: Han smurte deigen på den 
blinde mannens øyne, av Walter 



l I S t e  O v e R  F O t O g R a F I e R  O g  B I l d e R

272

Rane. Gjengitt med tillatelse fra 
Kirkehistorisk museum.

Side 174: Foto gjengitt med tillatelse 
fra Kirkehistorisk bibliotek.

Side 184: Utreisen fra Nauvoo, av 
Glen S. Hopkinson. © Glen S. 
 Hopkinson.

Side 189: Foto: Steve Bunderson. 
© 2006 Steve Bunderson.

Side 194: Foto © Getty Images.
Side 201: Gjengivelsen av Det melki-

sedekske prestedømme, av Walter 
Rane. © IRI.

Side 224: Det første syn, av Minerva 
Teichert. Gjengitt med tillatelse fra 
Ray M. og LaFond Pope Hall. Kopie-
ring ikke tillatt.

Side 228: Joseph Smith jr. mottar åpen-
baring, av Daniel A. Lewis. © 2007 
Daniel A. Lewis.

Side 234: Herren viser seg i Kirtland 
tempel, av Del Parson. © 2001 IRI.

Side 240: Kristus og den rike unge 
mannen, av Heinrich Hofmann. 
Gjengitt med tillatelse fra C. Harrison 
Conroy Co., Inc.

Side 244: Lorenzo Snow og hans fami-
lie får hjelp på veien vestover, av Sam 
Lawlor. © Sam Lawlor.

Side 252: Joseph Smith, ukjent kunst-
ner. Dette bildet er gjengitt med 
tillatelse fra Kristi Samfunns arkiver, 
Independence, Missouri.

Side 256: Joseph leker med sine 
barn, av Robert T. Barrett. © 1991 
Robert T. Barrett.

Side 262: Kristus i rød kappe, av 
Minerva Teichert. © IRI. Gjengitt 
med tillatelse fra Kirkehistorisk 
museum.

Side 265: Jerusalem, av James Fair-
man. Gjengitt med tillatelse fra 
Kirkehistorisk museum.

Side 268: Lignelsen om de ti jomfruer, 
av Dan Burr. © IRI.



273

Emneoversikt

A

Apostler, deres ansvarsoppgaver, 19

Arbeid
der hvor Herren setter oss, 165
til fordel for venner, 246-47
utføre, betrodd oss, 230-32

B

Barn
en dyrebar arv, 122
skulle lære tiendeloven, 155-56

Bekreftelse. Se Den hellige ånd

Brigham City, Lorenzo Snow i, 22-23

C

Celestial lov, etablere i vårt liv, 182

Cluff, William, er med på å redde 
Lorenzo Snows liv, 67-69

D

De tolv apostlers quorum, Lorenzo 
Snows kall til, 18-19

De trofastes fremtid, 77-80

Den hellige ånd
forbereder oss til celestial herlighet, 

73-74
gave, forbundet med tro og omvend-

else, 46-47
gave, må forrettes ved den rette myn-

dighet, 49-51
gir fred og lykke, 72
gir råd, 70-72
hjelper i spesielle omstendigheter, 

67-69, 73-74
hjelper oss videre på veien, 74-75
hjelper oss å utføre plikter, 72-73

hjelper oss å utholde prøvelser, 
72-74

leder til all sannhet, 69-70
påvirker undersøkeres hjerte, 216
som vår venn, 70-72, 74-75
tildeles ved håndspåleggelse, 48-49
tilskyndelser, redder Lorenzo Snows 

liv, 67-69
tilskynder medlemmer til å reise på 

misjon, 216
veiledning, fører til velsignelser, 

51-53
åpenbarer det som hører Gud til, 

70-72

Den italienske misjon, Lorenzo Snow 
oppretter, 20-22, 195-97

Det celestiale rike
Den hellige ånd forbereder oss for, 

73-74
strebe etter, 84

Det vedvarende emigrasjonsfond, 
185-86

Disiplin, nødvendig for å bli fullkom-
men, 90

Dåp
forrettes ved den rette myndighet, 

49-51
forrettes ved nedsenkning, 47-49
Jesu Kristi, 47-48, 263
kommer før Den hellige ånds gave, 

46-47
Lorenzo Snows, 6, 43
nødvendig for syndsforlatelse,  

46-47, 49
å holde pakten forbundet med, gir 

velsignelser, 51-53
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E

Eksempel
er veltalende lærer, 210
foreldre setter, for barn, 125-27
ledere og lærere skulle følge Frelse-

rens, 208

Ekteskap
evig, det skulle oppmuntres til, 122
evig, for dem som ikke giftet seg i 

dette liv, 123
evig, i templer, 132-33
Hjelpeforeningens oppmuntrer til 

trofasthet i, 161
samstemte følelser i, 124-25

England
Lorenzo Snows misjon til, 10-15, 

205, 206-7
Lorenzo Snows reise til, 165-67

Enhet
forbereder oss til å bo i Guds nær-

het, 191
gir lys og intelligens, 191
gjør oss til et mektig folk, 191
i familier, 187-88
i Kirken, 187-88
i quorumer og organisasjoner,   

187-88
kommer når vi tjener hverandre, 

188-91
viser verden Herrens karakter,  

186-87

Evighetens herlighet, større enn ver-
dens rikdommer, 239-41

F

Familie
beseglet i templer, 133
enhet i, 124-25, 187-88
hellige og evige forhold i, 122
Hjelpeforeningens gode innflytelse 

i, 161
undervisning i evangeliet i, 125-27

velsignelser av, tilgjengelige for alle 
de trofaste, 123

Foreldre
må være eksempler for sine barn, 

125-27
oppmuntrer til kjærlighet og venn-

lighet i hjemmet, 124-25
skulle dyrke prinsipper for liv og 

frelse, 127
skulle lære barn å betale tiende, 

155-56
Se også Familie

Forfølgelse, vil ikke ødelegge Kirken, 
227-29

Frafall
følger av verdslighet, 236-38
i Kirtland, Ohio, 235-36

Fred
Den hellige ånd kan gi, 72
i og gjennom Jesus Kristus, 264-65

Frelsesplanen
evangeliet er, 226-27
innstiftet før verden ble til, 226-27
Jesu Kristi liv og død en del av, 

263-65

Fremgang
kommer av å gjøre Faderens vilje, 

141-45
lydighet medfører, i Guds verk, 

180-81

Fremgang, hemmeligheten bak, 263-64

Fristelser
Herren gir oss styrke til å overvinne, 

106-7
hvordan unnslippe, 235-36
misjonærer skulle holde seg borte 

fra, 219-20
tempelarbeid hjelper oss å motstå, 

136-37
å forbli trofast under, 105
å ikke bli overvunnet av, 236-38



e m n e O v e R S I k t

275

Fullkommenhet
befaling om å søke, 90-91
en daglig prosess, 93-96, 97-98
himmelsk hjelp og støtte nødvendig 

for å oppnå, 90-91
i vårt virkefelt, 92-93
kommer ved hjelp av prøvelser, 

104-5
omvendelse nødvendig for, 93-96

G

Gjenopprettelsen
Lorenzo Snows vitnesbyrd om, 258
profetier om, 226-27
tilveiebragt gjennom Joseph Smith, 

197-99, 258

Glede
engasjement for sannhetens sak gir, 

182
til tross for vanskeligheter, 84-85, 

107-8

Godt humør, tjene Gud med, 180-81

Gud Faderen
alle mennesker er barn av, 245-46
bereder forunderlige ting for de 

trofaste, 132-33
beskytter sitt folk, 229-30
erkjenne hans hånd i det gode vi 

gjør, 146
Jesus Kristus gjorde hans vilje,  

263-65
med hans hjelp kan vi gjøre alt som 

er nødvendig, 167-69
mulighet til å bli som, 77-83
å gjøre hans vilje, 141-42
å søke hans ære sikrer fremgang, 

141-42

Guds rike
bygge opp, 230-31, 239-41
dets stadige fremgang, 223-26
engasjement for, 238-39
Hjelpeforeningens medlemmer 

fremmer, 160-61

kan ikke ødelegges, 227-29
søk først, 240
Se også Jesu Kristi Kirke; Tjeneste i 

Kirken

Guds vilje, søke og følge, 141-45

Guds ære, sinn ene og alene være 
vendt mot, 170-71

Guy, Joseph, helbredet etter å ha blitt 
salvet av Lorenzo Snow, 196-97

H

Hensikten med livet, 146

Herrens arbeid
gir fremgang, 170-71
gir glede, 182
kan være vanskelig, 182
vi trenger Guds hjelp for å utføre, 

170-71

Hjelpeforeningen
dens misjon, 160
er eksempler på nestekjærlighet og 

ren religion, 160
fremmer Guds rike, 160-61
god innflytelse i hjem, 161
hjelper medlemmer å ta sikte på 

celestial herlighet, 163
samarbeider med prestedømsbæ-

rere, 160-61
skal motta flere anledninger til å 

tjene, 161-62
styrker morsrollen, 161

Hjem. Se Familie

Hosianna-ropet, 131-32

J

Jensen, Ella, oppvekket fra de døde 
etter å ha blitt salvet av Lorenzo 
Snow, 24-26

Jesu Kristi annet komme, 267

Jesu Kristi Kirke
bygget på en sikker grunnvoll, 

227-29
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går fremover til tross for motstand, 
223-27, 227-30

Se også Guds rike; Tjeneste i Kirken

Jesus Kristus
ber om at alle må være ett, 186-87
eksempel på prestedømstjeneste, 

177
eksempel på å motstå fristelse, 239
hans dåp, 47-48, 263
hans forsoning, for alle mennesker, 

176-77
hans forutordinasjon, 104
hans fødsel, 264-65
hans misjon, 263-65
Kirkens overhode, 225-26
opphøyelse ved, 81-83, 264-65
tilgivelse ved hans sonende blod, 50
underkaster seg Faderens vilje,   

141-42, 263-65
vil komme til jorden for å regjere, 

267
viser seg for Lorenzo Snow, 26, 

225-26
viser seg i Kirtland tempel, 235-36, 

266
vitnesbyrd om, 57, 175-76, 266

K

Kall
behov for Herrens hjelp til å kunne 

utføre, 143-46, 165-67
er alle viktige i Guds verk, 177-80
foredle, 177-80

Karakter
bevare en god, 117-18
omvendelse styrker, 116-17
Skriftene lærer oss å forbedre,  

114-15
sterk, bringer oss nærmere Herren, 

117-18
utvikle en god, 113-15
utvikles gradvis, 115-17

Kirtland tempel
Jesus Kristus viser seg i, 129, 236-37, 

266
velsignelser ved innvielsen av,  

236-37

Kjærlighet
i misjonærarbeid, 216
misjonærenes til folket, 220-21
til Gud mer enn til verden, 238
til hverandre, 188-91, 245-46

Kunnskap
oppnå åndelig, krever anstrengelse, 

60-62
styrke åndelig, 59-60
å dele den med andre, 246-47
Se også Lærdom

Kvinner, i Herrens arbeid, 159-60
Se også Hjelpeforeningen

L

Ledere
befalt å fø Herrens får, 207
må ikke søke egen ære, 205, 206-7
må være opptatt av andres velferd, 

205, 206-10
skulle delegere ansvarsoppgaver, 

209
skulle tjene med kjærlighet, 208
trenger Åndens veiledning, 210

Lydighet
medfører velsignelser, 45-46
mot Guds vilje, gir styrke, 143-45

Lykke
kommer ved hjelp av prestedøm-

met, 199-200
midt i lidelser, 101-4
sikres ved hjelp av Jesus Kristus, 

264-65
vokser når vi hjelper andre å finne, 

246
å motta evangeliet bringer, 214-15
å vandre i Den hellige ånds lys gir, 

72
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Lærdom
krever anstrengelse, 36-37
repetisjon nødvendig for, 38-39
ved tro, 36-37
ved Ånden, 39-41
Se også Kunnskap

Lærere
lærer barn å betale tiende, 155-56
opplyst ved å undervise andre, 

246-47
skulle tjene med kjærlighet, 208
trenger Åndens veiledning, 39-41, 

208

M

Malta, Lorenzo Snows tjenestegjerning 
på, 173-75

Misjonærarbeid
bringer godt budskap, 217-19
gleden av å delta i, 213-14, 220-21
grunner til å reise på heltidsmisjon, 

214-15
hjelper andre å motta evangeliets 

velsignelser, 215-17
medlemmer deltar i, 175-76
ofre for å tjene, 214-17, 220-21
og kjærlighet til medmennesker, 

220-21
råd om hvordan det skulle utføres, 

217-20
å motta Herrens hjelp i, 213-14
å virke som himmelens ambassadø-

rer, 220-21

Motgang. Se Prøvelser

Motløshet, overvinne, 96, 162-63

Motstand, vil ikke ødelegge riket, 
227-29

Mount Pisgah
Lorenzo Snow presiderer over, 18-

19, 101-4
underholdning i, 102-4

N

Nestekjærlighet
Hjelpeforeningens medlemmer er 

eksempler på, 160
overfor alle, 245-46

Nåde, 165

O

Offer
for å utføre tempelarbeid, 134-36
gjøres med Guds hjelp, 169-70
Herren kan kreve, 232
kreves av misjonærer, 215-17
nødvendig for timelig frelse, 229-30
til andres beste, 189-91, 247-49

Omvendelse
forbundet med dåp og bekreftelse, 

46-47
fra å ikke betale tiende, 152-53
fremmer vår egen sak, 116-17
overvinner feiltrinn, 93-96

Omvendelse til evangeliet
begynner med vitnesbyrd, 59
Lorenzo Snows, 5-6, 55, 57-58
ved å styrke tro, 59-62

Opphøyelse
mulighet til, 79-83, 123
mulig på grunn av Jesus Kristus, 

264-65

Ordinanser
for de døde, 133-34, 136
forrettes ved prestedømmet, 49-51, 

197-99
gir evige gaver og velsignelser, 

49-51

P

Pakter
når vi ikke holder, 238-39
å holde dem gir glede, 182
å holde dåpspakten gir velsignelser, 

51-53
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Patten, David W., bærer vitnesbyrd for 
Lorenzo Snow, 1, 3

Prestedømmet
bærere av, skulle følge rettferdighet-

ens prinsipper, 200-02
bærere av, skulle samarbeide med 

Hjelpeforenings-søstre, 160-61
bærere av, skulle søke og utøve 

åndelige gaver, 200-02
bærere av, skulle tjene andre, 200-02
gjengitt gjennom Joseph Smith, 

197-99
hjelper oss å finne lykke, 199-200
myndighet som er delegert fra him-

melen, 197-99
veileder og fullkommengjør oss, 

199-200

Prøvelser
Den hellige ånd hjelper oss å 

utholde, 72-74
finn glede under, 84-85, 101-4
forbereder oss til celestial herlighet, 

104-5
gjør oss i stand til å vise kjærlighet 

til Gud, 105
Herren gir oss styrke til å overvinne, 

106-7
hjelper oss å komme nærmere Gud, 

107-8
å være trofast under, 101-4, 105

Q

Quorumer, enhet i, 187-88

S

Sannhet, Den hellige ånds gave leder 
til all, 69-70

Skriftene lærer oss om våre guddom-
melige muligheter, 81-83

Slektshistorie, ofre for å utføre, 134-36

Smith, Alma L., er med på å redde 
Lorenzo Snows liv, 67-69

Smith, Hyrum, hans martyrdød, 223

Smith, Joseph
en oppriktig ung mann da han ble 

kalt, 253-54
fri for hykleri, 255-56
hans guddommelige kall, 253
hans høye moralske karakter, 254-55
hans martyrdød, 223
likte uskyldig moro, 255-56
Lorenzo Snow møter ham for første 

gang, 254
Lorenzo Snows erfaringer med, 

251-54
Lorenzo Snows vitnesbyrd om,  

251-53, 258
prestedømmet gjengitt gjennom, 

197-99
taler med kraft i Nauvoo tempel, 

251
utviklet åndelig styrke og innfly-

telse, 256-57

Snow, Eliza R. (Lorenzo Snows søster)
barnløs, 123
Hjelpeforeningens andre general-

president, 159
ledsager Lorenzo Snow til Det hel-

lige land, 261-63

Snow, Lorenzo
bestemmer seg for å reise på hel-

tidsmisjon, 213-14
besøker Det hellige land, 261-63
blir Kirkens president, 26
blir venn med andre religiøse 

ledere, 28-29
bygger opp Kirken på Malta, 173-75
erfaringer med Joseph Smith, 251-53
foredler prestedømmet, 111-113,  

forkynner tiendeloven, 29-31, 
149-52

forteller om sine tidlige gode og 
dårlige erfaringer med å tale 
offentlig, 87-89

får et vitnesbyrd, 6-7
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får hjelp av en mann han selv har 
hjulpet, 243-45 

gir penger til Brigham Youngs 
 hustru, 10-11

handler ifølge Brigham Youngs opp-
fordring om å reformere, 111-13 

hans barndom, 3-4
hans dåp, 6, 43
hans liv blir reddet mens han er 

misjonær på Hawaii, 67-69
hans omvendelse, 5-7, 55-58
hans utdannelse, 4-6
inngår flergifte, 16-17
Jesus Kristus viser seg for, 26, 225-26
kalt til De tolv apostlers quorum, 

18-19
leder de hellige i Brigham City, 

22-23
leder de hellige i Mount Pisgah, 

17-18
leder et slektsstevne, 121-22
og tempelarbeid, 23-24
oppholdt som Kirkens president, 

223-26
opplever storm på reisen til 

 England, 165-67
oppretter Den italienske misjon, 

20-22
salver Ella Jensen, 24-26
salver en skadet skipsintendant, 

12-15
salver en valdensisk gutt, 196-97
samler inn bidrag til Det vedvarende 

emigrasjonsfond, 185-86
sender et brev til prestedømsledere i 

London, 205-7
som heltidsmisjonær, 7-15, 20-22, 

67-69, 195-97
taler på en Hjelpeforenings-aktivitet, 

159-60
tørst etter lærdom, 3-4, 35-36

Snow, Oliver (Lorenzo Snows far), 3-4

Snow, Rosetta Leonora Pettibone 
(Lorenzo Snows mor), 3-4

Spekulasjon, førte til frafall i Kirtland, 
236-38

Stolthet, eksempel på en kirkeleders, 
205-07

Suksesjon i presidentskapet, 223-26

T

Talenter
lederes bruk av andres, 209
lignelsen om, 177-80

Templer
det viktigste arbeidet i tusenårsriket, 

136
dets betydning for Lorenzo Snow, 

23-24
familier beseglet i, 133
forbereder oss til å motstå fristelse, 

136-37
gjør oss i stand til å være Frelsere, 

134-36
gå inn i med et rent hjerte, 136
invitasjon til å komme til, 132-33
og ordinanser for de døde, 133-34
steder for å lære om Guds velsignel-

ser, 132-33
velsignelser ved å arbeide i, 134-37
å ofre for å arbeide i, 134-36

Tiende
alle siste-dagers-hellige skulle betale 

full, 149-50, 152-53
barn skulle lære å betale, 155-56
finansierer templer, 153-54
foreldre og lærere er eksempler ved 

å betale, 155-56
frigjør Kirken for gjeld, 30, 150-52
helliggjør landet, 153-54
ingen vanskelig lov å forstå og etter-

leve, 152-53
Lorenzo Snow inspirert til å for-

kynne om, 29-30, 149-50
å betale gir åndelige og timelige 

velsignelser, 151, 154-55

Ti jomfruer, lignelsen om, 267
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Tilgivelse, 190-91

Tillit
til Gud, 162-63, 165-67
til Herrens løfter, 230-32

Tjene andre
bruk av talenter i, 209
gjør oss i stand til å få himmelen i 

oss, 247-49
granske personlige motiver for, 

206-7
utvikle oss ved hjelp av, 246-47
velsignelser kommer av, 243-45
øker vår lykke, 246
Se også Tjeneste i Kirken

Tjeneste i Kirken
ethvert kall er viktig, 177-80
Hjelpeforeningens gir anledninger 

til, 161-62
hjelper andre å motta frelse, 176-77
trofast og energisk, 180-81
vanskelig, men gledesfylt, 182
Se Tjene andre

Tro
anstrengelse øker, 60-62
en Åndens gave, 69-70
forbundet med dåp og bekreftelse, 

46-47
utføre oppgaver med, 180-81
utvikle, styrker karakter, 116-17
åndelig kunnskap vokser, 59-60

Tusenårsriket, tempelarbeid under, 
134-36

Tålmodighet, nødvendig for å bli full-
kommen, 90-91

U

Utdannelse
krever tro, anstrengelse og uthol-

denhet, 36-37

viktigheten av, for Lorenzo Snow, 
3–4, 35-37

åndelig, 37-38, 59-60

V

Valdenserne, 20-21, 195-96

Velferd, engasjement for andres, 210

Vennskap
krever innsats fra begge parter, 

188-89
med ikke-medlemmer, 215

Verdslighet
advarsler mot, 235-38
nekt å bytte evighetens herlighet 

mot, 239-41
vender oss mot evige prinsipper, 

236-38
å ta avstand fra, 96-97, 167-69,  

238-39

Vitnesbyrd
er et godt utgangspunkt, 59
om Jesus Kristus, 57, 175-76, 266-67
om Joseph Smith og gjenopprettel-

sen, 258

Vår himmelske Fader. Se Gud Faderen

Y

Ydmykhet
ledere trenger, 210
nødvendig for å ha Ånden, 74-75
nødvendig for å utføre arbeidet, 

230-32

Å

Åndelige gaver, søke, 200-02

Åpenbaring
hjelper i vanskeligheter, 69-70
Kirken bygget på dens klippe, 70
ydmykhet nødvendig for, 74-75
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