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Inledning

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum har bör-
jat med serien Kyrkans presidenters lärdomar för att hjälpa kyr-
kans medlemmar få en djupare insikt i evangeliets lärdomar och
komma närmare Jesus Kristus genom lärdomarna från denna
tidshushållnings profeter. I denna bok belyses president Heber J
Grants lärdomar, som verkade som president för Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga från november 1918 till maj 1945.

De sista dagars heliga välsignas när de tillämpar president
Grants lärdomar i sitt liv. Han betonade: "Ingen grad av kunskap,
inspiration eller vittnesbörd om Guds verks gudomlighet är till
nytta för oss om vi inte tillämpar denna kunskap i vårt vardagliga
liv. Det är inte graden av kunskap hos en enskild person som är
till nytta för honom och hans medmänniskor, utan det är den
praktiska tillämpningen av denna kunskap."1

Så här använder du boken

Varje kapitel i denna bok innehåller fyra delar: (1) Ett inledande
citat som sammanfattar vad kapitlet främst handlar om; (2) "Ur
Heber J Grants liv", som framställer kapitlets budskap genom att
återge en eller flera händelser från president Grants liv; (3) "Heber
J Grants lärdomar", som framställer lärdomar från president
Grants predikningar och skrifter, och från budskap från första pre-
sidentskapet som gavs medan han var president för kyrkan, och
(4) "Förslag till studier och diskussion", som innehåller frågor som
uppmuntrar till självstudier och funderingar, tillämpning av evan-
geliets principer och diskussion i hemmet och i kyrkan. Om du
läser frågorna innan du studerar president Grants ord kan det
bidra till att du får ytterligare insikt från hans lärdomar.

Boken är avsedd att användas inom följande områden:

V
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För självstudier eller studier inom familjen. Genom att läsa
och studera med eftertanke och under bön kan varje medlem få
ett eget vittnesbörd om de sanningar som president Grant lärde
ut. Denna bok utgör också ett viktigt tillskott till varje medlems
evangeliebibliotek och ett viktigt hjälpmedel för undervisning i
familjen och studier i hemmet.

För diskussion på söndagsmötena. Denna bok är lärobok för
söndagsmötena för högprästernas grupp, äldsternas kvorum och
Hjälpföreningen, vanligtvis den andra och tredje söndagen varje
månad. Dessa söndagsmöten bör bestå av diskussioner som inrik-
tar sig på evangeliets lärdomar och principer. Lärarna ska inrikta
sig på bokens innehåll och hjälpa medlemmarna att tillämpa dess
lärdomar i sitt liv. De kan använda sig av de frågor som finns i slu-
tet av varje kapitel för att uppmuntra till diskussion i klassen. När
så är lämpligt bör medlemmarna bära vittnesbörd och återge per-
sonliga exempel som har anknytning till lektionerna. Om lärarna
ödmjukt söker Anden när de förbereder och håller lektionerna,
kommer alla som deltar att stärkas i sin kunskap om sanningen.

Ledare och lärare bör uppmuntra klassdeltagarna att läsa
kapitlen som förberedelse för söndagens möten och ta med sig
boken till kyrkan. De bör respektera sådana förberedelser
genom att undervisa från president Grants ord. När klassdelta-
garna har läst kapitlet i förväg är de beredda att undervisa och
uppbygga varandra.

Det är varken nödvändigt eller rekommenderat att medlem-
marna köper ytterligare förklarande kommentarer eller referens-
litteratur som komplement till materialet i denna bok.
Medlemmarna uppmuntras att vända sig till skrifterna för vidare
studier av läran.

Eftersom denna bok är avsedd för självstudier och som refe-
renslitteratur till evangeliet, innehåller många kapitel mer mate-
rial än vad som kan tas upp under söndagens möten. Därför
måste man studera hemma för att få ut så mycket som möjligt av
president Grants lärdomar.
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Källor citerade i denna bok

Presidents Grants lärdomar i denna bok utgörs av direkta citat
från en mängd olika källor. Citatens ursprungliga interpunktering,
stavning och stora begynnelsebokstäver har bibehållits, såvida inte
redaktionella eller typografiska förändringar behövts för att för-
bättra läsbarheten. Av den anledningen kan läsaren lägga märke
till mindre förändringar i texten.

Slutnot

1. "Concerning Inactive Knowledge",
Improvement Era, mar 1943, s 141.
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Historiskt sammandrag

Denna bok är inte en historiebok utan snarare en samman-
ställning av evangeliets principer så som de förkunnades av pre-
sident Heber J Grant. Följande förteckning innehåller en kort
historisk bakgrund till dessa lärdomar. Den innehåller inte vik-
tiga historiska händelser, sådant som krig och världsomfattande
ekonomiska kriser. Den utelämnar också många viktiga hän-
delser i president Grants personliga liv, exempelvis hans äkten-
skap och hans barns födelse och död.

1856, 22 november Heber Jeddy Grant föds i Salt Lake City 
i Utah, som son till Rachel Ridgeway 
Ivins Grant och Jedediah Morgan Grant.
Hebers far, som verkade som andre 
rådgivare till president Brigham Young,
avlider nio dagar senare.

1875, 10 juni Accepterar kallelsen att verka i president-
skapet för Gemensamma utbildningsför-
eningen för unga män i Salt Lake Citys
trettonde församling.

1880, 6 april Börjar verka som sekreterare i
Gemensamma utbildningsföreningen för
unga mäns generalpresidentskap.

1880, 30 oktober Börjar verka som stavspresident i Tooele
i Utah.

1882, 16 oktober Ordineras till apostel av president George
Q Cannon i första presidentskapet.

1883–1884 Besöker indiansamhällen och samarbetar
med andra ledare i kyrkan för att kalla och
avskilja prästadömsbärare att verka där.

1897 Verkar som medlem i generalpresident-
skapet för Gemensamma utbildningsför-
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eningen för unga män och som ekono-
misk direktör för kyrkans tidning
Improvement Era.

1901, 12 augusti –
1903, 8 september

Organiserar och presiderar över den 
första missionen i Japan.

1904, 1 januari –
1906, 5 december

Presiderar över den brittiska och den
europeiska missionen.

1916, 23 november Avskiljs som president för de tolv 
apostlarnas kvorum.

1918, 23 november Avskiljs som president för Jesu Kristi
Kyrka av Sista Dagars Heliga.

1919, 27 november Inviger templet i Laie i Hawaii.

1920 Leder firandet av 100-årsdagen av den
första synen.

1923, 26 augusti Inviger templet i Cardston i Alberta.

1924, 3–5 oktober Presiderar över den första generalkonfe-
rensen som sänds via radio.

1926 Under första presidentskapets ledning
upprättar kyrkan institutprogrammet.

1927, 23 oktober Inviger templet i Meza i Arizona.

1930, 6 april Presiderar över firandet av 100-årsdagen
för kyrkans grundande.

1936 Första presidentskapet upprättar kyrkans
trygghetsplan, nu kallad kyrkans välfärds-
program.

1940, februari Drabbas av slaganfall.

1942, 6 april Håller ett generalkonferenstal för sista
gången. Under de nästkommande tre
åren blir alla hans konferenstal upplästa
av andra.

1945, 14 maj Avlider i Salt Lake City i Utah.
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Heber J Grants 
liv och verksamhet

Under generalkonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga i oktober 1899 sade äldste Heber J Grant, då medlem i de
tolv apostlarnas kvorum: "Inga hinder är oöverstigliga när Gud
befaller och vi lyder."1 Denna kärnfulla formulering var ett åter-
kommande tema i Heber J Grants liv och verksamhet. Han sko-
nades inte från motgångar, men han mötte varje hinder med tro,
lydnad, flit och entusiasm.

En tid av förändringar och utveckling

President Heber J Grant levde i en tid av stora förändringar.
Han föddes 1856 till en värld med oxkärror och vagnar som drogs
av hästar, och då många resor räknades i månader. När han avled
1945 lämnade han en värld med bilar och flygplan, när resor
räknades i timmar. Postvagnen i hans ungdom banade väg för
andra sätt att kommunicera: telefon, radio och flygpost.

Heber J Grant, som föddes 26 år efter kyrkans grundande och
nio år efter det att pionjärerna anlänt till Saltsjödalen, bevittnade
en tid då Guds rike på jorden hade stor framgång. Under hela sitt
liv åtnjöt han ett nära umgänge med kyrkans presidenter och han
hjälpte också till att förbereda män som skulle efterträda honom i
denna kallelse. I sin ungdom besökte han ofta president Brigham
Youngs hem. Som medlem i de tolv apostlarnas kvorum verkade
han under presidenterna John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo
Snow och Joseph F Smith. Han verkade i de tolvs kvorum med tre
andra blivande presidenter för kyrkan: George Albert Smith, David
O McKay och Joseph Fielding Smith. Under sin tid som president
för kyrkan ordinerade Heber J Grant äldsterna Harold B Lee,
Spencer W Kimball och Ezra Taft Benson till apostlaskapet. Och år
1935 anställde han och hans rådgivare i första presidentskapet 
en ung återvänd missionär, Gordon B Hinckley, att verka som
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verkställande sekreterare för kyrkans kommitté för radio, publi-
citet och missionslitteratur.

Ett kärleksfullt förhållande mellan mor och barn

Heber Jeddy Grant föddes den 22 november 1856 i Salt Lake
City i Utah som enda barn till Rachel Ridgeway Ivins Grant och
Jedediah Morgan Grant, som verkade som andre rådgivare till
president Brigham Young. Nio dagar efter Hebers födelse avled
hans far av en kombination av tyfus och lunginflammation.

Under större delen av sin barndom kämpade Heber och hans
änkemor för ekonomisk överlevnad. De utstod "kalla, stormiga
kvällar utan eld i eldstaden, månader utan skor, de hade aldrig
mer än ett hemvävt klädesplagg åt gången, och bortsett från ett
tillräckligt förråd med bröd hade de ett bristfälligt förråd med
mat som bara räckte till några kilo smör och socker för ett helt år.2

Rachel var fast besluten att försörja sig själv och sin unge son.
Hon arbetade som sömmerska och hyrde ut rum i sitt hem.
Hennes bröder erbjöd sig att stå för hennes försörjning om hon
lämnade kyrkan, men hon förblev trofast mot sin tro. Denna
hängivenhet och offervilja gjorde ett varaktigt intryck på Heber,
som senare erinrade sig:

"Min mammas bröder, som hade det ekonomiskt gott ställt,
erbjöd sig att ge henne ett årligt underhåll under resten av hen-
nes liv om hon avsade sig sin religion. En av hennes bröder sade
till henne: 'Rachel, du har vanärat namnet Ivins. Vi vill aldrig
träffa dig igen om du stannar kvar hos de där avskyvärda mor-
monerna' — detta sades när hon gav sig iväg till Utah — 'men',
fortsatte han, 'kom tillbaka om ett år, kom tillbaka om fem år,
kom tillbaka om tio eller tjugo år. Det spelar ingen roll när du
kommer tillbaka, dörren är öppen och du får din del av välstån-
det och bekvämligheten.'

Om hon senare, när fattigdom blev hennes lott, inte verkligen
hade vetat att Joseph Smith var en Guds profet och att evange-
liet var sant, behövde hon bara återvända österut och låta sina
bröder ta hand om henne. Men istället för att återvända till sina
förmögna släktingar österut, där hon skulle ha blivit rikligt
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omhändertagen, och inte behövt kämpa för sin egen och sitt
barns tillvaro, föredrog hon att kämpa vidare med dem som hon
kände sig mer besläktad med än sina egna släktingar som inte
delade hennes tro."3

Rachel Grant och hennes son var fattiga ekonomiskt sett,
men de var rika på kärlek till varandra och i sin hängivenhet till
Jesu Kristi återställda evangelium. President Grant sade:
"Naturligtvis står jag i tacksamhetsskuld till min mor för allting,
eftersom min far dog när jag bara var nio dagar, och min mors
underbara lärdomar, tro och redbarhet har varit en källa till
inspiration för mig."4

Inspirerad av sin mor utvecklade Heber J Grant en egenskap
varigenom han skulle bli känd över hela kyrkan: uthållighet.
Hans flit och villighet att arbeta hjälpte honom att övervinna
fysiska svagheter. Andra pojkar gjorde sig till exempel lustiga
över hur klumpig han var på basebollplanen. Han reagerade på
deras hån med att tjäna tillräckligt mycket pengar för att köpa en
baseboll och tillbringa timmar med att kasta bollen mot en lada.
Som en följd av sin uthållighet spelade han senare i ett baseboll-
mästerskap. I skolan retade en del av hans klasskamrater honom
för hans slarviga handstil. Han berättade senare: "Dessa
anmärkningar och andra gjordes inte för att såra mina känslor
utan var bara vänskapliga skämt. Icke desto mindre tog det gan-
ska djupt, och inom mig växte ett beslut fram. Jag bestämde mig
för att bli en förebild för alla som gick på universitetet och att
undervisa i handskrift och bokföring där . . . Jag började använda
min fritid till att öva handskrift. Jag fortsatte härmed år efter år
tills man kallade mig 'världens bästa klottrare'." Så småningom
vann han första pris i handskrivning i en statlig tävling och blev
lärare i handskrift och bokföring vid University of Deseret (nu
University of Utah).5

"En ledare inom finans- och industrivärlden"

Heber J Grant inträdde i affärsvärlden i unga år för att hjälpa
och stödja sin mor. Vid 15 års ålder anställdes han som bokhåll-
lare och kamrer på ett försäkringskontor. Han arbetade också
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inom bankväsendet och tjänade extra efter arbetsdagens slut
genom att skriva kort och inbjudningar och göra kartor.

När han planerade sin framtid kände han en "överväldigande
önskan att skaffa sig en universitetsutbildning och betyg från en
mycket bra skola". Han kände att det inte "fanns mycket hopp att
få en sådan, eftersom han inte hade några tillgångar och hade sin
änkemor att ta hand om", men han blev erbjuden att studera vid
United States Naval Academy. Han erinrade sig:

"För första gången i mitt liv sov jag inte bra. Jag låg vaken
nästan hela natten och gladde mig över att min ambition i livet
skulle gå i uppfyllelse. Jag somnade strax före gryningen och min
mor var tvungen att väcka mig.

Jag sade: 'Mamma, är det inte fantastiskt att jag ska få en lika
fin utbildning som någon annan ung man i hela Utah? Jag
kunde nästan inte sova, jag har legat vaken nästan ända fram till
gryningen.'

Jag såg på hennes ansikte och såg att hon hade gråtit.

Jag hade hört talas om människor som, när de höll på att
drunkna, hade sett hela sitt liv passera revy på bara några sekun-
der. För mitt inre öga såg jag mig själv som amiral. Jag såg hur
jag färdades över hela världen i ett skepp, bort från min änke-
mor. Jag skrattade och lade mina armar om henne, kysste henne
och sade:

' Mamma, jag vill inte ha någon sjöofficersutbildning. Jag ska bli
affärsman och direkt börja på en firma för att kunna ta hand om
dig, så att du slipper ha inneboende för att kunna försörja dig.'

Hon började gråta och sade att hon inte hade sovit utan bett
hela natten om att jag skulle överge mitt livs ambition, för att
hon inte skulle lämnas ensam."6

Heber utvecklade sina affärsintressen och nådde framgång i
unga år, särskilt inom bank- och försäkringsväsendet. Han fick
rykte om sig att vara en ärlig, hårt arbetande affärsman. Heber M
Wells, staten Utahs förste guvernör, sade: "Han kan gå in på verk-
ställande direktörers kontor vid de största ekonomiska och
industriella institutionerna i Amerika och bli varmt välkomnad av
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män som är stolta över att känna honom som vän och som
ledare inom finans- och industrivärlden."7 En finansiell publika-
tion år 1921 innehöll följande hyllning till president Grant:
"Grant besitter en sann ledares egenskaper — målmedvetenhet,
en ädel och ödmjuk karaktär, entusiasm för allt som han ger sig
på och outtröttlig flit. Han är välkänd och respekterad bland
affärsmän i den västra delen av Förenta staterna oberoende av
deras religiösa tillhörighet."8

Heber J Grant var inte alltid framgångsrik i sin affärsverksam-
het. Till exempel, 1893 svepte en ekonomisk kris över större
delen av Förenta staterna, och lämnade hundratals banker, järn-
vägsbolag, gruvor och andra företag i ekonomisk ruin. Denna
kris, som kallades "paniken 1893", överrumplade äldste Grant,
dåvarande medlem i de tolv apostlarnas kvorum. Han lämnades
med skulder som det tog år för honom att återbetala. Under
dessa svåra tider gick hela familjen Grant samman för att hjälpa
till att lätta på hushållets påfrestade ekonomi. "Så fort vi var till-
räckligt gamla", minns en dotter, "började vi arbeta . . . och det
skänkte oss den allra största tillfredsställelse i vårt unga liv att
känna att vi hjälpte honom genom att ta hand om oss själva."9

President Heber J Grant uppnådde slutligen ekonomisk
framgång och han använde sina tillgångar för att hjälpa
enskilda, familjer, kyrkan och samhället. Han sade: "Fastän jag
har arbetat hårt för att tjäna pengar, så vet ni, lika väl som alla
mina vänner som har full kunskap om mitt hjärtas innersta
känslor, att pengar inte har varit min Gud och mitt hjärta har
aldrig varit fäst vid dem, endast till att göra gott med det som
kommer i min ägo. Det är min uppriktiga önskan att jag alltid
ska känna på detta sätt."10

President Grant fann stort nöje i att ge bort böcker. Han gav
bort tusentals böcker, och signerade de flesta. Han sade att han
köpte dessa böcker för sina "cigarrpengar". Han resonerade som
så att den summa pengar han spenderade på denna vana att ge
bort böcker var ungefär lika stor som den en rökare brukade
använda för att tillfredsställa sitt begär efter cigarrer.11 Eftersom
han gav bort så många gåvor glömde han ibland bort vad han
hade gjort tidigare. "En gång gav jag en bok till en man", sade
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han, "och han tackade mig mycket hjärtligt för den och sade:
'Broder Grant, jag uppskattar verkligen den här boken. Det är
det tredje exemplaret som du har gett till mig.' " Efter denna erfa-
renhet förde president Grant ett register över vilka böcker han
hade gett bort.12

Det sades om president Grant att "han ger därför att han älskar
att göra det — det tycks helt enkelt vara ett stort och generöst
hjärtas naturliga impuls".13 Hans dotter Lucy Grant Cannon
beskrev honom som "den mest generösa människan i världen"
och berättade om hans särskilda omtanke om änkor och fader-
lösa — "han befriade deras hem från pantsättningar, gjorde så att
deras barn fick arbete i affärsvärlden, såg till att de sjuka fick
lämplig medicinsk omvårdnad". Även "under de svåra år som
följde på paniken 1893", sade hon, "när det var svårare att ge en
femcentare än vad det tidigare hade varit att ge fem eller tio doll-
lar, hjälpte far fortfarande dem som hade det svårt".14

"En utomordentlig familjefar"

President Grants dotter Frances Grant Bennett sade: "Även
om [min fars] starka sidor är välkända inser få vilken utomor-
dentlig familjefar han var."15 Hans ansvar i kyrkan krävde ofta att
han var borta från hemmet, men han höll sig nära sina familje-
medlemmar genom att skriva tusentals brev och meddelanden
till dem. Hans barnbarn Truman G Madsen erinrade sig: "Hans
sätt att handskas med att han ofta var borta från hemmet var att
skriva . . . På tåg, i väntrum, på hotell, och när han satt på för-
höjningen mellan två möten, brukade han skriva ner budskap
där han berättade om sina upplevelser och intryck och besva-
rade deras brev."16

Hans dotter Lucy erinrade sig de underbara stunder som hon
och hennes syskon tillbringade med honom när han återvände
hem efter att tjänat de heliga:

"Hur glada var vi inte när han kom hem! Vi brukade alla sam-
las runt omkring honom och lyssna på hans upplevelser. Jag kan
se framför mig hur han gick runt i huset med ett barn på vardera
foten, eller hur han kastade upp barnen i sitt knä . . .
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Minnet för mig tillbaka till de åkturer vi brukade ta bakom vår
häst, gamle John. Trots att vi bara hade två säten i vår hästvagn
måste vi alla åka. Far brukade ta vår favoritväg, nedför West
Temple [Street] och därefter till Liberty Park. West Temple kan-
tades av kanadapopplar. Om det var tidigt på våren och sav kom
fram ur träden, brukade far stanna till och skära av en liten gren
från trädet och göra visselpipor till oss. Hur intressant tyckte vi
inte det var att se på hur han lätt tog loss barken och skar en skåra
i träet, därefter satte på barken igen och vår visselpipa var färdig.
Och hur underbart lät inte dessa visselpipor när vi långsamt åkte
hem! Var och en tycktes ha en något annorlunda ton."17

President Grant lyckades bibehålla disciplin i hemmet utan att
tillgripa aga. Hans dotter Lucy sade: "Jag kan nog inte påstå att
'den som spar på riset hatar sin son' någonsin togs som ett all-
varligt bud av vår far . . . Jag tror att det gjorde mer ont för oss
att veta att vi hade gjort våra föräldrar besvikna än det skulle ha
gjort för oss att känna rottingens sveda."18

President Grant manade föräldrar att "sätta sina liv så i ord-
ning att deras exempel var till inspiration för deras barn"19, och
han levde i enlighet med denna lärdom. Hans dotter Frances
berättade om ett tillfälle då hon lärde sig något genom hans
exempel:

"En händelse inträffade som gjorde ett så djupt intryck på mig
att jag har kommit ihåg den i hela mitt liv. Jag använde mig av ett
språk som min far inte tyckte om och han berättade för mig att
han var tvungen att tvätta bort sådana ord från min mun. Han
skrubbade noggrant rent min mun med tvål och sade: 'Nu är din
mun ren. Jag vill inte att du någonsin ska smutsa ner den med
sådana ord igen.'

Vid frukostbordet flera dagar senare återgav pappa en berätt-
telse och när han citerade någon annan använde han sig av ett
profant uttryck. Jag lade snabbt märke till det.

"'Pappa', sade jag, 'du tvättade min mun när jag använde
sådana ord'.

" 'Det gjorde jag', svarade han. 'Och jag borde inte heller
använda dem. Skulle du vilja tvätta min mun?'
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President Heber J Grant, längst till höger, framförde sitt 

första radiobudskap till världen den 6 maj 1922.
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'Det skulle jag verkligen vilja göra.' Jag tog fram tvålen och
gjorde ett grundligt jobb.

Min far kunde ha kommit med undanflykter. Han kunde ha
sagt att han egentligen inte svor, vilket naturligtvis var sant, men
det var inte hans stil. Ett litet barn kan inte förstå skillnaden
mellan ett citat och det som sägs på fullt allvar, och han insåg
det. Från det ögonblicket visste jag att min far alltid skulle vara
absolut rättvis mot mig och det hände aldrig att han inte var det.
Sedan dess hörde jag honom aldrig ens citera något som kunde
tolkas som en svordom. Han älskade att återge roliga berättelser
och han brukade säga: 'John sade, med betoning, så och så', men
han använde aldrig orden. Han trodde fullt och fast på att under-
visa genom exempel och han bad oss aldrig göra någonting som
han inte var villig att göra själv."20

Lucy mindes sin fars ömma kärlek till hennes mor, som dog
vid 34 års ålder: "Under de år som min mor var sjuk, som var en
lång period, skötte han henne så troget och omtänksamt att han
inte bara fick beröm av sin familj och nära vänner utan också av
främlingar som märkte detta bevis på hängivenhet. Jag var till-
sammans med min mor i sex månader medan hon behandlades
på ett sjukhus i Kalifornien, och så ofta som möjligt var han hos
oss. Hon fick blommor, frukter, läckerheter och nya kläder regel-
bundet — allt som han kunde skicka till henne fick hon. Nästan
varje dag kom ett brev till henne och om det av någon anledning
var försenat lade till och med sjuksköterskorna märke till det. Jag
kommer ihåg att syster priorinna (vi befann oss på ett katolskt
sjukhus) sade till mamma att hon under alla sina år som sköter-
ska aldrig varit med om att en man behandlat sin hustru lika
omtänksamt som min mamma behandlades."21

Lucy berättade också om hennes fars ständiga omvårdnad om
sin egen mamma. "En mera omtänksam eller ömhjärtad son har
jag aldrig haft förmånen att se. Hans ivriga önskan att hon skulle
vara lycklig på gamla dar, hans villighet att dela med sig av allt
som han hade till henne, och väl ta hand om henne, var nästan
en mani hos honom. Varje dag när vi höll familjebön och det var
hans tur att be brukade han knäböja vid farmor och be så att hon
kunde höra det, trots att hon var nästan döv. Han talade till
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henne och hon kunde höra hans röst när hon inte kunde höra
det en del andra sade . . . Under de sista sju åren som farmor
levde bodde hon i mitt hem och jag kan inte erinra mig att det
gick en dag när pappa var hemma som han inte besökte, telefo-
nerade eller hörde sig för om farmor. Han var alltid så stolt över
hennes älskvärda sätt, hennes storslagna andlighet och hennes
vackra och lysande ansikte — ett ansikte som visade att hon
kände tacksamhet och frid."22

Ett liv av hängivenhet och tjänande i kyrkan

Stavspresident

Strax innan Heber J Grant fyllde 24 år kallades han att lämna
sitt hem i Salt Lake City och flytta till Tooele i Utah, där han
skulle verka som stavspresident. Om denna tid i sitt liv erinrade
han sig: "Jag hade ingen erfarenhet och jag var intensivt med-
veten om mina svagheter."23 Men han tog sig helhjärtat an sin
nya uppgift. Senare sade han: "Tanken att jag inte skulle stanna
[i Tooele] hela mitt liv föll mig aldrig in. Jag tänkte aldrig något
annat."24

Den 30 oktober 1880 blev medlemmarna i Tooele stav över-
raskade när den 23-årige Heber J Grant, närmast en främling,
förelades som deras nya stavspresident. Han presenterade sig för
församlingen genom att hålla ett kort tal. Även om talet var kor-
tare än han skulle ha velat gav det människorna en glimt av den
man som skulle verka som deras prästadömsledare. Många år
senare återgav han det centrala budskapet i talet:

"Jag meddelade i ett tal på sjutton och en halv minut att jag
inte skulle be någon i Tooele att vara en ärligare tiondebetalare
än vad jag skulle vara, att jag inte skulle be någon att ge mer av
sina tillgångar i förhållande till vad han hade än vad jag skulle ge.
Jag skulle inte be någon att leva efter visdomsordet i större grad
än vad jag gjorde, och att jag skulle göra mitt allra bästa för
människornas nytta i denna Sions stav."25

President Grant verkade trofast som stavspresident i två år
innan han kallades till det heliga apostlaskapet.
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Apostel

Den 16 oktober 1882 ordinerades äldste Heber J Grant till
apostel av president George Q Cannon, förste rådgivare till pre-
sident John Taylor. Under sina 36 år i de tolvs kvorum bistod äld-
ste Grant kyrkan som ledare, lärare, affärsman och missionär.
Han verkade som medlem i generalpresidentskapet för kyrkans
organisation Unga män och var en av de huvudsakliga grundarna
till kyrkans tidning Improvement Era. Han verkade också som
ekonomichef för Improvement Era.

Som apostel tillbringade äldste Grant fem år som heltidsmis-
sionär. Han accepterade kallelser från första presidentskapet och
organiserade och presiderade över den första missionen i Japan
och senare över den brittiska och den europeiska missionen. I
sina råd till de missionärer som verkade med honom upprepade
han ofta två teman. För det första förmanade han dem att lyda
missionens regler och lyda buden. För det andra uppmuntrade
han dem att arbeta hårt. I den brittiska missionen angav han
tonen genom att arbeta fler timmar per dag än någonsin tidigare.
Under denna mission sköt produktiviteten i höjden trots att
antalet missionärer minskade något från år till år.26

President för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

President Joseph F Smith avled den 19 november 1918, med
insikt om att Heber J Grant skulle efterträda honom som presi-
dent för kyrkan. President Smiths sista ord till president Grant
löd: "Må Herren välsigna dig, min pojke, må Herren välsigna dig.
Du har fått ett stort ansvar. Kom alltid ihåg att detta är Herrens
verk och inte människors. Herren är större än någon människa.
Han vet vem han vill ska leda hans kyrka och han gör aldrig
några misstag. Må Herren välsigna dig."27

Första presidentskapet upplöstes och de tolv apostlarnas kvo-
rum blev kyrkans ledande organ med president Heber J Grant
som president för detta kvorum. Den 23 november 1918 avskil-
des president Grant som president för Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga. Han behöll de rådgivare som hade verkat under
president Smith: President Anthon H Lund som förste rådgivare
och president Charles W Penrose som andre rådgivare.
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President Grants första generalkonferens som president för
kyrkan ägde rum den 1 juni 1919, den hade senarelagts två
månader på grund av en influensaepidemi som hade härjat i
Saltsjödalen. En del av hans första konferenstal som president för
kyrkan var ett eko av hans första tal som president för Tooele stav:

"Jag känner mig ödmjuk, mer ödmjuk än jag fått förmåga av
Gud att uttrycka i ord, inför att stå framför er här denna morgon,
med detta ämbete för vilket ni just gett er understödjande röst.
Jag minns hur jag stod inför en församling i Tooele, efter att ha
blivit inröstad som president för den staven, som ung man på
tjugotre år. Jag lovade då denna församling att jag skulle ge dem
mitt bästa. Jag står här idag i all ödmjukhet, medveten om mina
svagheter, min brist på visdom och kunskap, min brist på för-
måga att förestå det upphöjda ämbete ni just röstat för att jag ska
inneha. Men som jag sade som ung man i Tooele, säger jag här
idag: Genom och med Herrens hjälp ska jag göra det bästa jag
kan för att uppfylla varje skyldighet som åvilar mig som presi-
dent för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, jag ska verka
efter bästa förmåga.

Jag ska inte be någon vara mer generös med sina medel än jag
är med mina, i förhållande till vad han har, för att Guds rike ska
gå framåt. Jag ska inte be någon att leva efter visdomsordet i
större grad än vad jag gör. Jag ska inte be någon vara mer sam-
vetsgrann och punktlig i betalandet av tionde och offergåvor än
jag kommer att vara. Jag ska inte be någon vara mer redo och vil-
lig att komma tidigt och gå sent och arbeta med sinnets och
kroppens fulla kraft än vad jag kommer att göra, i all ödmjukhet.
Jag hoppas på och ber om Herrens välsignelser. Jag tillkännager
helt öppet att utan Herrens välsignelser är det omöjligt för mig
att lyckas i det höga kall till vilket jag kallats. Men liksom Nephi
fordom vet jag att Herren inte ställer några krav på människor-
nas barn utan att bereda en utväg för dem att utföra det som han
befaller dem [se 1 Nephi 3:7]. Med denna kunskap i mitt hjärta
accepterar jag detta stora ansvar, utan fruktan för följderna, med
vetskap om att Gud kommer att stödja mig som han stött alla
mina föregångare till detta ämbete. Förutsättningen är naturligt-
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vis att jag arbetar i ödmjukhet och i hängivenhet och alltid söker
hans Helige Andes ledning. Och detta ska jag söka göra."28

President Grant verkade i nästan 27 år som kyrkans president
— längre än någon annan president för kyrkan förutom Brigham
Young. Under denna tid utstod kyrkans medlemmar, tillsammans
med miljoner andra människor över hela världen, efterdyning-
arna till första världskriget, den stora ekonomiska depressionen
och andra världskrigets prövningar och ohyggligheter. Även om
detta var en tid som kännetecknades av motgångar var det också
en glädjens tid. De sista dagars heliga firade 100-årsminnet av
den första synen och grundandet av Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga. De gladde sig över invigningen av templen i Laie
i Hawaii, Cardston i Alberta och Mesa i Arizona. Och med början
i oktober 1924 kunde de som inte kunde närvara vid general-
konferensen i tabernaklet eller i omgivande byggnader i Salt
Lake City, lyssna till nutida profeters ord via radio.

I sina budskap till de heliga upprepade president Grant ofta
betydelsen av att lyda buden. Han sade: "Jag lovar er, som den
levande Gudens tjänare, att varje man och kvinna som lyder
Guds bud kommer att ha framgång, att varje löfte som Gud gett
ska uppfyllas på deras huvuden och att de kommer att tillväxa i
visdom, ljus, kunskap, intelligens, och, framför allt, i vittnesbör-
det om Herren Jesus Kristus."29 När han talade om vikten av att
lyda buden fäste han ofta särskilt vikt vid visdomsordet och tion-
delagen. I ett konferenstal lärde han:

"Djävulen är redo att förblinda våra ögon med det som hör
denna värld till, och han skulle gladeligen beröva oss vårt eviga
liv, den största av alla gåvor. Men djävulen har inte möjlighet,
och ingen makt kommer någonsin att ges honom, att kullkasta
någon sista dagars helig som håller Guds bud. Motståndaren har
inte fått någon makt att förgöra människornas själar om vi gör
vår plikt. Om vi inte är helt ärliga mot Gud river vi ner vårt skydd,
och då har vi förstört en del av den fästning som skyddar oss och
djävulen kan komma in. Men ingen människa har någonsin för-
lorat vittnesbördet om evangeliet, ingen har någonsin vikit av till
höger eller till vänster, som haft kunskap om sanningen, som



XXIII

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

skött sina plikter, som lytt visdomsordet, som betalat sitt tionde,
som gett akt på sitt ämbetes kallelser och plikter i kyrkan.

Det finns somliga som ständigt ber om att få veta vad Herren
vill att de ska göra, som tycks vara i tvivelsmål på denna punkt.
Jag är helt övertygad om att allt Herren vill av dig eller mig, eller
någon annan man eller kvinna i kyrkan, är att vi tillfullo ska
utföra vår plikt och hålla Guds bud."30

Under den stora depressionen på 1930-talet, då människor över
hela världen kämpade mot arbetslöshet och fattigdom, var presi-
dent Grant och hans rådgivare, presidenterna J Reuben Clark Jr
och David O McKay, måna om de sista dagars heligas välbefin-
nande. Den 20 april 1935 kallade de in Harold B Lee på sitt kon-
tor, en ung stavspresident vars stav på ett framgångsrikt sätt tagit
hand om de fattiga och behövande. President Lee erinrade sig:

"President Grant . . . sade att det inte fanns någonting viktigare
för kyrkan än att ta hand om sitt folk i nöd och att vad honom
anbelangar måste allting annat uppoffras [så att] lämplig hjälp
skulle kunna ges till vårt folk. Jag häpnade över att få veta att de
i åratal, som en följd av deras tankar och planering och den
Allsmäktige Gudens inspiration, haft kunskap om den storslagna
plan som väntade på och som var förberedd för en tidpunkt då,
enligt deras bedömning, de sista dagars heligas tro var sådan att
de var villiga att följa råden från de män som leder och preside-
rar i denna kyrka."31

I april 1936, efter att ha rådgjort med president Lee och med
generalauktoriteter, affärsmän och andra, framförde första presi-
dentskapet kyrkans trygghetsplan, som nu är känd som kyrkans
välfärdsprogram. På generalkonferensen i oktober 1936 förkla-
rade president Grant syftet med detta program: "Vårt främsta mål
är att upprätta, i den mån det kan vara möjligt, ett system, där
lättjans förbannelse skulle tas bort, understödets onda avskaffas
och oberoende, arbetsamhet, sparsamhet och självrespekt åter
upprättas hos vårt folk. Kyrkans mål är att hjälpa medlemmarna
att hjälpa sig själva. Arbete ska åter krönas som den styrande
principen hos våra medlemmar i kyrkan."32
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President J Reuben Clark Jr vittnade: "Välfärdsplanen är grun-
dad på uppenbarelse . . . Tillvägagångssättet kommer av en
uppenbarelse genom den Helige Anden till president Grant."33

Äldste Albert E Bowen, som ordinerades till apostel av president
Grant, förklarade programmets vision: "Välfärdsplanens verkliga
långsiktiga mål är att bygga upp karaktären hos kyrkans med-
lemmar, givare och mottagare, och rädda allt det som är värde-
fullast djupt inne i dem, och leda till andens förborgade
rikedoms blomning och skörd."34

I februari 1940 drabbades president Grant av ett slaganfall som
försämrade hans talförmåga och tillfälligt förlamade hans vänstra
sida. Detta hindrade honom inte från att fortsätta arbeta i
Herrens tjänst. Han arbetade några timmar varje dag och fortsatte
att hålla korta tal vid generalkonferenserna under de nästkom-
mande två åren. Den 6 april 1942 höll han ett generalkonferens-
tal för sista gången. Därefter upplästes hans tal av andra. Han
sista generalkonferenstal, som lästes upp av Joseph Anderson
den 6 april 1945, avslutades med detta vittnesbörd:

"Det härligaste som någonsin inträffat i världens historia,
sedan Frälsaren själv levde på jorden, är att Gud själv besökte
jorden tillsammans med sin älskade enfödde Son, vår Återlösare
och Frälsare, och visade sig för pojken Joseph. Det finns tusen-
tals och hundratusentals människor som har haft ett fullkomligt
och personligt vittnesbörd om denna eviga sanning. Evangeliet i
dess renhet har återställts till jorden och jag vill framhålla att vi
som folk har som främsta uppgift att mana världen till omvän-
delse och att lyda Guds bud. Det är vår uppgift framför alla andra
att gå ut hemma och utomlands, allteftersom tid och omständig-
heter möjliggör detta, och förkunna Herren Jesu Kristi evange-
lium. Det är också vår plikt att minnas dem av vår Faders barn
som har föregått oss i döden utan kunskap om evangeliet, och
att öppna frälsningens dörr för dem i våra tempel, där vi också
är skyldiga att verka.

Jag vittnar för er att jag verkligen vet att Gud lever, att han hör
och besvarar böner, att Jesus är Kristus, världens Återlösare, att
Joseph Smith var och är den sanne och levande Gudens profet
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och att Brigham Young och de som följde honom likaså är Guds
profeter.

Jag saknar ord för att uttrycka min tacksamhet till Gud för
denna kunskap som jag äger. Om och om igen har mitt hjärta
vidrörts, och mina ögon fuktats av tacksamhetens tårar, för kun-
skapen om att han lever och att detta evangelium som kallas för
mormonism i själva verket är livets och frälsningens plan, att det
verkligen är Herren Jesu Kristi evangelium. Att Gud må hjälpa er
och mig och alla andra att efterleva det, att han må hjälpa dem
som inte har kunskap om sanningen, att de må få detta vittnes-
börd, är min ständiga och innerliga bön, och jag ber den i Jesu
Kristi namn, amen."35

President Grants hälsotillstånd fortsatte att försämras fram till
hans död den 14 maj 1945. Begravningstjänsten hölls fyra dagar
senare. President Joseph Fielding Smith erinrade sig: "När
begravningskortegen passerade förbi stod tusentals människor
på gatorna med böjda huvuden. Han hedrades av representanter
för andra kyrkor och klockan i den katolska katedralen klämtade
. . . Ryktbara män från avlägsna platser kom för att hylla honom,
många av stadens affärer stängde sina dörrar och det rådde all-
män sorg eftersom en mäktig man hade tagits hem efter ett långt
och händelserikt liv."36

Presidenterna J Reuben Clark Jr och David O McKay, som hade
verkat som förste och andre rådgivare till president Grant, talade
vid begravningen. Deras hyllningar återspeglade känslorna hos
de hundratusentals sista dagars heliga som hade understött pre-
sident Heber J Grant som sin profet.

President Clark sade att president Grant "levde rättfärdigt och
fick från vår himmelske Fader de välsignelser som kommer dem
till del som håller och lyder hans bud".37

President McKay förkunnade: "Uthållig i allt han uträttade,
uppriktig, hederlig, ärlig i alla sina handlingar, positiv i sina utta-
landen, dynamisk i sina handlingar, kompromisslös mot ond-
skan, medkännande med de olyckliga, storsint i högsta grad, i
livet trofast mot alla plikter, öm och omtänksam om sina kära,
lojal mot sina vänner, mot sanningen, mot Gud — sådan var vår
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hedrade och älskade president — en framstående ledare, ett
värdigt exempel för kyrkan och för människosläktet över hela
världen."38
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Lär och undervisa 
om evangeliet

Undervisning om evangeliet är endast till gagn då den 
ges och tas emot genom den Helige Andens inspiration.

Ur Heber J Grants liv

President Heber J Grant sade: "Jag vet ingenting som skänker
det mänskliga hjärtat större glädje än att arbeta hemma eller
utomlands för människors själars frälsning. Jag känner inte till
någonting som ger oss större kärlek till allt som är gott än att
undervisa om detta Jesu Kristi evangelium."1

Förutom att president Grant var en hängiven lärare i evangeliet
var han mån om att lära sig av andras vittnesbörd. Han sade: "Jag
finner alltid glädje i att kunna träffa de sista dagars heliga på någon
av deras sammankomster. Jag närvarar aldrig vid något av våra
möten, i församlingar, stavar eller på generalkonferenser, utan att
bli välsignad, undervisad om och uppmuntrad i tron på evangeliet,
och utan att i sanning bespisas med livets bröd."2

Som ung man hade Heber J Grant en upplevelse som hjälpte
honom att inse betydelsen av att undervisa och inhämta kunskap
genom Anden. Senare erinrade han sig:

"I min ungdom såg jag många exempel på den underbara
inspirationen och kraften i att predika evangeliet i vittnesbördets
och bönens anda. Jag erinrar mig en sådan händelse då jag var
en ung man på troligen sjutton eller arton år. Jag hörde fram-
lidne biskop Millen Atwood hålla en predikan i den trettonde
församlingen. Jag studerade grammatik då, och han gjorde vissa
grammatiska fel när han talade.
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"Jag känner inte till något som ger oss större kärlek till allt som 

är gott än att undervisa om detta Jesu Kristi evangelium."
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Jag skrev ner hans första mening, log för mig själv, och sade:
'Under de trettio minuter som broder Atwood talar ikväll kommer
jag att få tillräckligt med material för hela vintern för mina kvälls-
kurser i grammatik.' Vi var tvungna att skriva ner två till fyra
meningar som var grammatiskt inkorrekta i veckan, tillsammans
med våra rättelser.

Jag funderade på om jag skulle rätta dessa meningar samtidigt
som jag lyssnade på biskop Atwoods predikan. Men jag skrev
ingenting mer efter första meningen — inte ett ord. När Millen
Atwood slutade tala strömmade tårarna nedför mina kinder,
tårar av tacksamhet som vällde fram i ögonen till följd av det
underbara vittnesbörd som den mannen bar om Joseph Smiths,
Guds profets, gudomliga mission, och om den underbara inspi-
ration denne profet hade i allt han gjorde.

Trots att det är mer än sextiofem år sedan jag lyssnade till
detta tal är det lika levande idag, och de känslor och förnim-
melser som jag då hade är lika levande idag, som den dagen då
jag hörde talet. Vet ni att jag skulle lika lite kunna tänka mig att
använda dessa meningar i vilka han gjorde grammatiska misstag,
som att stå upp under en lektion och häda Guds namn. Detta
vittnesbörd gav mitt hjärta och min själ mitt allra första djupa
intryck av profetens gudomliga mission. Jag hade hört många
vittnesbörd som hade behagat och påverkat mig, men detta var
det första vittnesbörd som rörde mig till tårar genom Guds
Andes inspiration till denne man.

Under alla de år som gått sedan dess har jag aldrig blivit chock-
erad eller förargad över grammatiska misstag eller felaktigt utta-
lade ord från dem som predikat evangeliet. Jag har insett att det
vore som att döma en person efter kläderna, eller att döma en
människas andlighet efter hur vältalig hon är. Alltsedan denna
dag har det som gjort större intryck på mig än någonting annat
varit Anden, den inspiration från den levande Guden som en per-
son har när han förkunnar evangeliet, och inte det språk han
använder . . . Jag har blivit fullkomligt övertygad om att det är
Anden som ger liv och insikt, och inte bokstaven." [Se 2 Kor 3:6.]3
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Heber J Grants lärdomar

När vi undervisar om evangeliet måste vi inrikta oss 
på enkla, grundläggande principer och befallningar.

Det är inte maten som vi ser på och tycker ser god ut som är
till nytta för oss, utan endast den som vi äter och får näring av.
Inte heller är det de storslagna festmåltiderna som bidrar mest
till vår styrka och välbefinnande och som hjälper oss att göra väl
ifrån oss i livets kamp. Det är ofta bara den enklaste maten som
ger god och varaktig behållning till dem som äter av den. På
samma sätt är det inte alltid den festmåltid som förberetts av de
lärda som bidrar till vår kraft att utföra ädla handlingar och man-
ligt utföra vår plikt i livets kamp, utan det är ofta lärdomarna från
de mest ödmjuka som finner genklang i vårt hjärta och vår själ
och som ger oss styrka att gå vidare och utföra vår plikt i den
dagliga kampen för att bli bättre.4

Kyrkans organisationer måste ha som målsättning att bygga upp
starka vittnesbörd i de heligas sinne och hjärta, särskilt hos ung-
domarna — vittnesbörd om det återställda evangeliets sanningar,
att vår Herre Jesus Kristus är Messias, att profeten Joseph Smiths
mission var gudomlig, om denna kyrkas gudomliga ursprung och
att den upprättats av Gud och hans Son av och genom profeten,
och om det faktum att detta är och alltid kommer att vara Jesu
Kristi kyrka med allt vad det innebär. Detta sker för att de heliga
ska ha och åtnjuta dessa vittnesbörd, att de må leva i enlighet med
Herrens bud, att de ständigt ska öka sin kunskap om sanningen,
vilket gör det möjligt för dem att leva på ett sådant sätt att fräls-
ning, upphöjelse och evig lycka i det celestiala riket blir deras, och
slutligen att de i sin tur ska kunna leda andra människor i världen
till kunskap och vittnesbörd om sanningen genom föredöme och
exempel, för att dessa därigenom ska få samma välsignelser.5

Jag tror att den lärare som har kärlek till Gud och kunskap om
honom, kärlek till Jesus Kristus och ett vittnesbörd om hans
gudomlighet, ett vittnesbörd om profeten Joseph Smiths
gudomliga mission, och som inpräntar detta i hjärtat hos de barn
som hon undervisar, ägnar sig åt något av det ädlaste och mest
förnäma som någon kan vara engagerad i.6
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Undervisa om och lev efter evangeliets första principer och låt
himlens mysterier vänta tills ni kommer till himlen.7

Liksom vi ofta sjunger våra sånger . . . kan vi aldrig alltför ofta
upprepa Herrens befallningar till sitt folk och mana de heliga att
leva upp till dem.8

Människor har många gånger sagt till mig: "Jag är utled på att
höra samma sak om och om igen. Det behöver inte upprepas."
Många finner fel med de predikningar som de hör eftersom det
förekommer upprepningar i dem . . . Det tycks som om Herren
anser att de budskap han har att ge behöver upprepas för män-
niskornas sinnen. I sin undervisning brukade vår Frälsare om
och om igen upprepa samma tanke, fast med olika ord, för att
uppenbarligen på ett outplånligt sätt inpränta det i sina åhörares
sinne och hjärta.9

För att undervisa om evangeliet på ett effektivt sätt 
måste vi undervisa genom den Helige Andens kraft.

Den första längre resa som jag företog efter att ha blivit med-
lem i de tolvs råd var tillsammans med framlidne äldste Brigham
Young Jr [också i de tolvs råd]. Jag minns att jag bestämde mig
för att jag inte längre, under denna resa — som varade i ungefär
fyra månader — skulle tala om det som bland oss kallas för "vis-
domsordet" . . . Jag bestämde mig för att jag på nästa möte skulle
tala om något annat. Jag försökte tala om någonting annat i
ungefär 20 minuter, men jag misslyckades fullständigt. Därefter
talade jag i ytterligare 20 minuter, med fullkomlig lätthet, om vis-
domsordet. Efteråt fick jag veta att om det var någonting som
människorna behövde, i den lilla stad som jag besökte, så var det
att bli undervisade om visdomsordet . . . Efter denna upplevelse
bestämde jag mig för att när jag kände mig manad att tala om ett
visst ämne, och kände för att göra det, även om jag kanske hade
predikat om detta ämne veckor i sträck, så skulle jag förvisso pre-
dika om det igen . . .

I min verksamhet bland människorna har jag till min stora
belåtenhet kunnat vittna om att när vi är ödmjuka och bedjande
och villiga att undervisa människorna, så inspirerar Herren oss.10
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Vi drabbas alla av rädsla och försagdhet när vi ställer oss upp
för att förkunna livets och frälsningens plan för människorna.
Jag förmodar att det är bra att så sker, eftersom vi då inser vårt
beroende, vår svaghet, vår oförmåga att undervisa dem vi talar
till utan den Helige Andens hjälp . . . Jag är själv tacksam för att
denna anda av försagdhet alltid har varit hos mig när jag offent-
ligt har talat till de sista dagars heliga, därför att jag vill aldrig att
dagen ska komma då jag inte känner en önskan att Guds ljus och
inspiration ska förbli hos mig när jag talar till folket. Jag vet att
jag inte av mig själv förstår vad som är bäst för folket, detta
kommer endast genom inspiration.11

Det har alltid varit min önskan när jag talat till de sista dagars
heliga att mitt sinne ska lysas upp av den Helige Andens inspira-
tion. Jag inser att om den som undervisar folket inte är inspire-
rad av vår Fader i himlen så kan han eller hon omöjligt säga
någonting som är till nytta eller värde för de heliga.12

Ingen människa kan undervisa om Jesu Kristi evangelium
genom den levande Gudens inspiration och med kraft från höj-
den om hon inte lever efter det.13

Detta är vår plikt — att förbereda oss på ett sådant sätt att vi,
när vi står upp för att undervisa folket, kan undervisa dem genom
inspiration av Guds Ande därför att den sänker sig ned över oss.
Men om vi inte lyder Guds bud, kan vi inte med kraft, eftertryck
och styrka uppmana andra att lyda de bud som vi själva underlå-
ter att lyda.14

För att vi ska ha gagn av kyrkans möten och lektioner måste
vi vara mottagliga och villiga att tillämpa det vi lär oss.

Det spelar ingen roll hur kraftfullt eller inspirerat ett vittnes-
börd är, om den person som lyssnar inte har ett mottagligt sinne
så gör det inte ett djupt intryck. Det påminner en hel del om att
plantera goda frön i ofruktbar mark.15

Hunger gör mat mycket läcker. Hunger efter Jesu Kristi evan-
gelium får oss att njuta av [våra] konferenser.16

Somliga går på våra möten år efter år och lyssnar till hur
Herrens tjänare i all enkelhet och ödmjukhet undervisar dem
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om de plikter som åvilar dem, och därefter lämnar de dessa
möten och tillämpar aldrig det som de hört. Ändå berömmer de
sig för att de alltid går till dessa möten. Mina vänner, om ni all-
tid sitter ner vid middagstid och noga betraktar maten, men
aldrig tar del av den så skulle det inte dröja länge förrän ni dog
av svält. Det finns en del sista dagars heliga som besöker mötena
men som dör andligen, eftersom de inte tar emot och smälter
den andliga föda som delas ut där. Vi bör inte endast vara ordets
hörare, utan också dess görare [se Jak 1:22].17

När vi befinner oss på ett möte tar vi del av andan i detta möte.
När vi inte är där och någon berättar för oss om den underbara
anda som fanns där och hur man utvecklades genom att vara där
och ta del av det, kan vi inte helt inse dessa ting. Det liknar mycket
den man som var hungrig och någon berättade för honom om en
god middag, men han uppskattade det inte. Vi måste själva äta, vi
måste själva leva, vi måste själva utföra vår plikt för att kunna ta del
av Herrens Ande när den uppenbarar sig . . .

Francis M Lyman [i de tolv apostlarnas kvorum] var tvungen
att resa från Tooele kvällen innan vårt möte och tillbringa en natt
[i Salt Lake City] och följande dag för att kunna vara med på de
möten med presidentskapet och apostlarna som varade i två
eller tre timmar, men han missade aldrig ett enda.

Jag sade till honom en dag: "Jag tycker att det är beundrans-
värt att du alltid på ett så hängivet sätt är med på våra möten."

Han sade: "Jag vill inte gå miste om någon inspiration som
Herren ger. Jag vill inte att Herrens ande ska komma till mig i
andra hand. Jag vill ta del av den, känna den, förstå den och själv
inhämta kunskap från den."18

Genom trons bön får lärare och elever 
ömsesidig behållning och styrka.

Jag önskar, som jag alltid gör när jag talar till de heliga, att jag
må ha nytta av er tro och era böner, att den gode Anden ska vara
närvarande bland oss, att vi ömsesidigt ska få behållning av och
stärkas i vår högst heliga tro genom att ha kommit tillsammans
. . . Jag vet att en del av medlemmarna tycker att det nästan är en
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standardfras när talaren ber om de heligas tro och böner, men
jag skulle vilja påstå att många medlemmar försummar att be
Herren välsigna och inspirera dem som ska tala. Vid sådana slags
tillfällen gör vi oss generellt skyldiga till att inte koncentrera våra
tankar och känslor på talaren, att inte uppriktigt och bedjande
önska att han må välsignas av Herren. Jag är själv skyldig till att
då och då glömma bort, medan mina bröder talar, att be Herren
välsigna dem genom sin Helige Ande.

Jag vet av erfarenhet att ingen äldste som har en uppriktig
önskan att vilja uppbygga de heliga, ställer sig upp för att tala till
dem utan att uppriktigt önska sig medlemmarnas tro och böner.
Som svar på de församlade heligas böner vet jag att Gud välsig-
nar mig och andra som då och då står framför er för att tala till
er om de plikter och skyldigheter ni har till er Skapare.19

När vi besöker ett möte i kyrkan bör vi bege oss dit med en
bön i hjärtat om att Herren ska inspirera dem som ska tala
genom sin Ande, och när de har talat till oss genom hans Andes
inspiration bör vi gå därifrån fast beslutna, med en önskan, med
en bön, att vi verkligen ska lära oss det vi hört, att vi ska tillämpa
det i vårt liv.20

Jag har aldrig i mitt liv varit med om en glädje, lycka eller frid som
går att jämföra med den glädje, lycka och frid som jag har upplevt
när människor som har hört mig predika om Jesu Kristi evangelium
har kommit fram till mig och sagt att de fått ett vittnesbörd om
gudomligheten i detta verk, att de ord som fallit från mina läppar
fört in i deras hjärtan en kunskap om att livets och frälsningens plan
återställts till jorden. Jag tror inte att det finns någonting i hela
världen som går att jämföra med den glädje en person känner när
han inser att han varit ett redskap i Guds händer till att hjälpa någon
som är uppriktig i hjärtat, genom att i detta hjärta inspirera kärlek
till Gud och en önskan att tjäna honom.21

Förslag till studier och diskussion

• Varför är det nödvändigt att predika om evangeliets grund-
läggande principer "om och om igen"? Vilken nytta har du haft
av att evangeliets principer ofta upprepats?
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• Vilka möjligheter har vi att undervisa om evangeliet? Varför är
det viktigt, när vi förbereder oss för att undervisa om evange-
liet, att vi erkänner vår svaghet inför Herren?

• Vad innebär det att undervisa genom den Helige Andens inspi-
ration? (Se också 2 Nephi 33:1; L&F 50:13–22; 100:5–8.) Vad
kan vi göra för att ta emot Andens vägledning i vår undervis-
ning? (Se också Alma 17:2–3; L&F 11:18–21; 42:14.)

• Vilka skyldigheter har vi när vi lyssnar till andra som undervi-
sar om evangeliet? Hur påverkar vår mottaglighet det vi upp-
lever i kyrkans klasser? På vilka sätt kan vår mottaglighet
påverka läraren och andra i klassen?

• Vad kan lärare göra för att uppmuntra eleverna att delta i
lektionerna?

• På vilka sätt har kyrkans möten hjälpt dig att tillväxa andligen?
Varför är det vår plikt att be för dem som undervisar på kyr-
kans möten?

• När vi ser fram emot att studera president Grants lärdomar, vad
kan vi göra för att tillämpa det vi har lärt oss i detta kapitel?
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"I och med att Fadern och Sonen visade sig för profeten Joseph Smith tidigt 

på våren 1820, tog den främsta av alla evangelieutdelningar sin början."



Profeten Joseph Smiths mission

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har 
en säker grund i de uppenbarelser som Gud 

gav genom profeten Joseph Smith.

Ur Heber J Grants liv

Heber J Grants vittnesbörd om profeten Joseph Smith tog sin
början i unga år då hans mor och hennes vän Eliza R Snow
berättade för honom om de gånger de träffat profeten personli-
gen. Hans vittnesbörd om profeten påverkades också av vittnes-
börden från presidenterna Brigham Young, John Taylor, Wilford
Woodruff, Lorenzo Snow och Joseph F Smith — män som hade
varit personligt bekanta med Joseph Smith. President Grant
sade: "Genom min mors vittnesbörd och genom vittnesbörd som
hundratals andra som kände profeten Joseph bar, såväl som
genom Guds Andes uppenbarelser till mig, vet jag att Joseph
Smith var en Guds profet."1

Under sin verksamhet som apostel och president för kyrkan
älskade Heber J Grant att vittna om profeten Joseph Smith och
evangeliets återställelse. Han förkunnade: "Ingen har någonsin
haft större verklig glädje av att vittna om sin kunskap om att Gud
lever, att Jesus är Kristus och att Joseph Smith är en Guds profet,
än vad jag har haft. Jag fröjdar mig över det."2

När äldste Grant verkade i de tolv apostlarnas kvorum bidrog
hans vittnesbörd om profeten Joseph till att hans halvbror Fred
omvände sig. Fred "hade varit vårdslös, likgiltig och egensinnig,
och hade inte visat några tecken på intresse för Jesu Kristi evan-
gelium".3 Äldste Grant befann sig en dag i tabernaklet i Salt Lake
City, för att förbereda ett tal, när han såg Fred komma in i bygg-
naden. Han berättade:

11
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"När . . . jag såg Fred för första gången i tabernaklet, och insåg
att han sökte Gud för att få ljus och kunskap angående gudom-
ligheten i detta verk, böjde jag mitt huvud och bad att om jag
blev ombedd att tala till denna församling så skulle Herren inspi-
rera mig genom sin Ande att tala på ett sådant sätt att min bror
skulle vara tvungen att erkänna att jag hade talat utöver min
naturliga förmåga, att jag blivit inspirerad av Herren. Jag insåg att
om han erkände detta, då skulle jag kunna påpeka för honom att
Gud gett honom ett vittnesbörd om gudomligheten i detta verk."

När det var äldste Grants tur att tala gick han fram till talar-
stolen och öppnade en bok som skulle hjälpa honom att hålla
det tal som han hade förberett. Därefter sade han till försam-
lingen: "Jag kan inte säga er exakt varför, men jag har aldrig förut
i mitt liv känt en sådan önskan att bli inspirerad av Herren som
jag gör idag." Han "bad folket om deras tro och böner" och fort-
satte med sin egen tysta bön om inspiration. Efter att ha talat i
30 minuter återvände han till sin plats. Senare erinrade han sig:

"När jag satte mig ner efter mitt tal kom jag ihåg att boken fort-
farande låg öppen på talarstolen. President George Q Cannon
[förste rådgivare i första presidentskapet] satt strax bakom mig
. . . och jag hörde honom säga till sig själv: 'Tack, Gud, för kraften
i detta vittnesbörd!' När jag hörde detta kom jag ihåg att jag hade
glömt bort den predikan som jag hade haft för avsikt att hålla, och
tårar strömmade ner för mina kinder likt regn och jag lutade arm-
bågarna mot knäna och begravde ansiktet i händerna, så att fol-
ket omkring mig inte skulle se att jag grät som ett barn. När jag
hörde George Q Cannons ord visste jag att Gud hade hört och
besvarat min bön. Jag visste att min brors hjärta hade vidrörts.

Jag [hade] nästan helt och hållet ägnat mina trettio minuter
till att bära vittnesbörd om att jag vet att Gud lever, att Jesus är
Kristus och om det underbara och förunderliga arbete som pro-
feten Joseph Smith utförde. Jag bar vittne om den kunskap som
Gud gett till mig om att Joseph Smith verkligen var den sanne
och levande Gudens profet.

Nästa morgon kom min bror in på mitt kontor och sade:
'Heber, jag var på ett möte igår och hörde dig predika.'

Jag sade: 'Det var första gången du hört din bror tala, eller hur?'
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" 'O, nej', sade han, 'jag har hört dig många gånger. Jag kommer
vanligtvis in sent och sätter mig på balkongen. Jag går ofta innan
mötet är över. Men du har aldrig talat som du gjorde igår. Du
talade över din naturliga förmåga. Du var inspirerad av Herren.'
Detta var exakt de ord jag hade yttrat dagen innan, i min bön till
Herren!

Jag sade till honom: 'Ber du fortfarande om att få ett vittnes-
börd om evangeliet?'

Han sade: 'Ja, och jag känner mig så frustrerad.'

Jag frågade: 'Vad predikade jag om igår?'

Han svarade: 'Du vet vad du predikade om.'

Jag sade: 'Du kan väl tala om det för mig.'

" 'Du predikade om profeten Joseph Smiths gudomliga miss-
sion.'

Jag svarade: 'Och jag var inspirerad över min naturliga för-
måga. Du har aldrig någonsin hört mig tala på det sätt som jag
talade igår. Förväntar du dig att Herren ska fatta en klubba och
slå ner dig? Vilket starkare vittnesbörd vill du ha om Jesu Kristi
evangelium än att en människa talar över sin naturliga förmåga
och genom Guds inspiration när han vittnar om profeten Joseph
Smiths gudomliga mission?'

Nästa sabbatsdag vände han sig till mig och bad att få bli
döpt."4

Heber J Grants lärdomar

Gud återställde evangeliets fullhet
genom profeten Joseph Smith.

Det budskap som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har
till världen är att Gud lever, att Jesus Kristus är hans Son och att
de uppenbarade sig för pojken Joseph Smith och lovade honom
att han skulle bli ett redskap i Herrens hand i att återställa det
sanna evangeliet till världen.5

Efter [Jesu] korsfästelse och de apostlar som han utvalt hade
dött, som led martyrdöden genom dem som var motståndare 
till de sanningar som Jesus lärde ut, verkade det som om hans
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mission hade misslyckats, men allteftersom tiden gick och
kristendomens lärdomar blev bättre förstådda, vände sig tän-
kande människor till honom för att finna ljus och styrka.
Därigenom bevarade de tron på hans mission och verksamhet,
och det resulterade i att kristendomen blev det dominerande
inflytandet i världens civilisation och utveckling.

Efter hand uppstod oenighet i den ursprungliga kyrkan. De
lagar som styrde kyrkan och som upprättats av Återlösaren över-
träddes, förordningarna förändrades och det eviga förbundet
bröts [se Jes 24:5]. Människor började förkunna sina egna bud
som läror [se Matt 15:9], en form av gudsdyrkan hade upprättats
som kallades kristendom, men som saknade den Guds kraft som
kännetecknade den ursprungliga kyrkan. Andligt mörker täckte
jorden och ett töcken täckte människornas sinnen [se Jes 60:2].

Därefter kom ännu en epokgörande period i världens historia.
Tiden hade kommit, förutordinerad av Herren och förutsagd av
hans profeter, när ännu en evangelieutdelning skulle inledas, då
rikets evangelium skulle återställas och predikas för hela världen
som ett vittnesbörd för alla folk innan slutet skulle komma.

Åter jublade himlarna, åter förmedlade himmelska varelser
Faderns vilja till hans barn på jorden, och människorna var glada
över att tidernas fullhets utdelning tog sin början.

Joseph Smith var det sändebud som Herren ansåg lämplig att
inleda det stora verket i de sista dagarna. För honom uppenbarade
sig Fadern och Sonen i en himmelsk syn, till honom förlänades det
eviga prästadömets nycklar, med myndighet att vidarebefordra
dem till andra, med löftet om att prästadömet aldrig mer skulle tas
bort från jorden förrän Faderns avsikter fullbordats.6

Jag har på många platser träffat människor som har studerat
vår tro. En del av dem brukar säga: "Jag skulle kunna acceptera
allting som ni undervisar om, om det inte vore för denne man
Joseph Smith. Om ni bara kunde strunta i honom!"

Den dagen kommer aldrig att gry. Vi kan lika väl strunta i Jesus
Kristus, Guds levande Son. Antingen såg Joseph Smith Gud och
samtalade med honom, och Gud presenterade personligen

Jesus Kristus för pojken Joseph Smith, och Jesus Kristus sade till
Joseph Smith att denne skulle vara ett redskap i Guds hand till
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att återigen upprätta Jesu Kristi sanna evangelium på jorden —
eller också är den så kallade mormonismen en myt. Och mor-
monismen är inte en myt! Den är Guds kraft till frälsning. Den är
Jesu Kristi kyrka, upprättad under hans ledning, och all otro i
världen kan inte förändra detta grundläggande faktum som hör
samman med Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Varje sista dagars helig tror att Gud uppenbarade sig för poj-
ken Joseph Smith, och varje sista dagars helig tror att Gud per-
sonligen presenterade Jesus Kristus för pojken Joseph Smith
med orden: "Denne är min älskade Son. Hör honom." [Joseph
Smiths skrifter 2:17.]7

Denna kyrkas hela grund vilar stadigt på inspiration från den
levande Guden till Joseph Smith, profeten.8

Joseph Smiths första syn utgjorde inledningen 
till ett "stort och förunderligt verk".

Det härligaste som någonsin hänt i världshistorien, sedan
Frälsarens eget liv på jorden, är att Gud ansåg det lämpligt att
personligen besöka jorden tillsammans med sin älskade,
enfödde Son, vår Återlösare och Frälsare, och uppenbara sig för
pojken Joseph.9

Herrens härlighet föll på Joseph Smith, och Gud, i sitt maj-
estät och sin härlighet, tillsammans med sin enfödde Son,
Jehova, uppenbarade sig personligen i en syn, och med sin egen
röst utsåg han Joseph Smith till det redskap varigenom den
främsta av alla evangelieutdelningar skulle inledas.

Denna händelse var inte prålig och kom inte med pompa och
ståt eller dramatik. Det var ett enkelt, högtidligt ögonblick, över-
måttan härligt och outsägligt gripande

Herrens röst, som hade varit tyst i århundraden, hördes igen.
Återigen framfördes detta gudomliga budskap, som vi så ofta
upprepar: "Denne är min älskade Son. Hör honom." Faderns och
hans enfödde Sons natur uppenbarades återigen för att männ-
niskosläktet skulle veta vilka de är.10

Händelsen utgjorde inledningen till det "underbara och förun-
derliga" verk som förutsades av profeten Jesaja [se Jes 29:13–14],
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bekräftades av Daniel [se Dan 2:29–44], och ytterligare förutsades
av Johannes uppenbararen [se Upp 14:6–7]. Faderns och Sonens
personliga besök, under vilket de utsåg Joseph till ledare för tider-
nas fullhets utdelning, utgjorde inledningen till detta verk, och det
kompletterades av besök av änglar och andra heliga budbärare,
som förlänade Joseph prästadömets kraft, myndigheten att handla
i Guds namn — för att frambära Jesu Kristi evangelium genom
gudomlig myndighet till människosläktet, och genom gudomlig
vägledning organisera och upprätta Kristi sanna kyrka i de sista
dagarna.11

I all ödmjukhet, och fullt medveten om det ansvar som det
medför, bär vi vittne för världens alla människor att i och med att
Fadern och Sonen visade sig för profeten Joseph Smith tidigt på
våren 1820, tog den främsta av alla evangelieutdelningar sin bör-
jan, en ljusets utdelning, som får sin strålglans från Guds person
och som upplyser människans sinne och ökar intelligens och
kunskap, som är Guds härlighet.12

Prästadömets nycklar återställdes
genom profeten Joseph Smith.

"Vi tror att en man för att predika evangeliet och betjäna i dess
förordningar måste kallas av Gud genom profetia och handpå-
läggning av dem som har myndighet." [Trosartiklarna 1:5.]

Och vi förkunnar för hela världen . . . att vi har denna myn-
dighet. Vi tillkännager att den man som döpte världens Frälsare,
känd som Johannes döparen, kom till denna jord, lade sina hän-
der på Joseph Smiths och Oliver Cowderys huvuden och gav
dem det aronska, eller lägre prästadömet, som har myndigheten
att döpa. Efter att ha ordinerat dem bad han dem att döpa varan-
dra, och han lovade dem att Petrus, Jakob och Johannes, Herren
Jesu Kristi apostlar, som ledde kyrkan efter korsfästelsen, skulle
besöka dem vid ett senare tillfälle och förläna dem apostlaska-
pet, det melkisedekska eller högre prästadömet.

Vi förkunnar för hela världen att de kom och att vi har fått
denna myndighet, och all otro i hela världen kan inte förändra
att dessa två besök verkligen ägde rum — dessa två ordinationer.
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Om dessa ting är fakta kan inte otro förändra dem. Och vi för-
kunnar att de är fakta.13

Återställelsens frukter vittnar om Joseph Smiths mission.

De främsta bevisen för såväl den första synens gudomlighet
som besöken som profeten Joseph fick av änglar och andra bud-
bärare efter den första synen, är de konkreta följder som har
kommit genom de budskap som överlämnades och den myndig-
het som förlänades. Evangeliet i dess renhet har återställts till
jorden. Den underbara uppteckningen om det forntida folket på
denna kontinent, Mormons bok, fördes fram ur sitt gömställe i
kullen Cumorah. Den innehåller fullheten av evangeliet så som
det lärdes ut av Herren och Frälsaren, Jesus Kristus, på denna
amerikanska kontinent. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
organiserades den 6 april 1830 i staden Fayette i Seneca County
i staten New York, och har haft framgång . . . trots den förföljelse
och de hinder som den ståndaktigt utstått.14

När vi stannar till för att begrunda det förunderliga verk som
profeten Joseph utförde, undrar jag ibland hur någon människa
med någon grad av intelligens kan betrakta denne mans liv, kan
känna till hur han fängslades, hur han fördrevs och förföljdes,
hur han tjärades och fjädrades, kan känna till den dödsdom som
uttalades över honom, och därefter läsa de underbara ting som
vi har i Läran och förbunden, utan att erkänna Herrens inspira-
tion i hans verk.

Jag kan inte förstå hur någon intelligent människa kan före-
ställa sig att någon utan Herrens hjälp skulle ha kunnat fram-
bringa Mormons bok, som vi nu har haft tillgång till i mer än ett
hundra år och som har bestått provet under denna period, oak-
tat det hån som den utsatts för av en eller annan orsak. Idag står
denna bok, som Herrens redskap Joseph Smith översatte, i en
klass för sig. Den är idag det främsta missionsredskap vi har för
evangeliets förkunnande. Det går inte att jämföra den med
någonting annat.15

Denna kyrka är . . . ett stort och förunderligt verk. Det finns
inte någonting som liknar det i hela världen, eftersom Jesus
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Kristus, Guds Son, upprättade den och är dess överhuvud, efter-
som Jesus Kristus uppenbarade sig för profeten och Oliver
Cowdery och andra, samt eftersom Gud, som svar på bön, har
gett personlig kunskap angående gudomligheten i det verk vi är
engagerade i till alla människor över hela världen dit evangeliet
har kommit.16

Guds hus har upprättats högt uppe bland bergen, och folk
från alla nationer har strömmat dit [se Jes 2:2]. Genom att
Herren har välsignat deras arbete har öknen kuvats och kommit
att blomstra som en lilja. Ödemarken har gjorts glad på grund av
dem. [Se Jes 35:1.] Städer har grundats, vattenbrunnar har fram-
sprungit som gett liv åt det törstiga landet, musik och barna-
röster hörs på gator där ödslighet och tystnad har härskat i
århundraden.

Tempel har uppförts i vilka återlösningens arbete har utförts
för en oräknelig mängd levande och döda . . .

Om man vänder blicken tillbaka till hur kyrkan organiserades,
vilket ägde rum under de mest enkla och, för världen, dunkla
omständigheter, och följer dess historia genom förföljelse, fat-
tigdom och hemsökelse, kan det då förnekas att ett stort och
förunderligt verk har uträttats, att Herrens löften blivit uppfyllda
och att hans förmåga att genomföra det som han föresätter sig att
göra tydligt [har] visat sig?

Låt härlighet och ära i all evighet tillskrivas Gud vår Fader,
genom hans Son Jesus Kristus, för han är upphovsman till allt
detta.17

Detta Jesu Kristi evangelium som jag har tagit emot och som
ni har tagit emot, är i själva verket livets och frälsningens plan
som åter uppenbarats för jordens folk. Det är samma evangelium
som förkunnades av vår Herre och Mästare Jesus Kristus . . .

Jag vet att Gud lever. Jag vet att Jesus är Kristus. Jag vet att
Joseph Smith var en Guds profet. Jag har sträckt ut handen. Jag
har plockat evangeliets frukter. Jag har smakat dem, och de är
söta, ja, sötare än allt som är sött. Jag vet att Gud utvalde sin
profet Joseph Smith och gav honom instruktioner och myndighet
att upprätta detta verk, och att Joseph Smiths makt och inflytande
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nu kan erfaras enligt ängeln [Moronis] löfte. Hans namn hålls i
ära och vanära över hela världen [se Joseph Smiths skrifter 2:33],
men endast i vanära av dem som baktalar honom. De som känner
honom, de som har kunskap om hans lärdomar, vet att hans liv
var rent och att hans lärdomar i sanning var Guds lag . . .

Åter säger jag: Detta är samma evangelium som förkunnades
av vår Herre och Mästare Jesus Kristus, för vilket han gav sitt liv
som ett vittnesbörd, och för vilket vår egen profets och patriarks
[Josephs och Hyrum Smiths] liv gavs som ett vittnesbörd om
gudomligheten i det verk som vi är engagerade i. Den så kallade
mormonismen är i själva verket Herren Jesu Kristi evangelium.
Gud har vittnat för mig om detta.18

Förslag till studier och diskussion

• Varför är ett vittnesbörd om profeten Joseph Smith en viktig
del av ett vittnesbörd om evangeliet?

• Hur får vi ett personligt vittnesbörd om gudomligheten i
Joseph Smiths mission? Vad har stärkt ditt vittnesbörd om pro-
feten Joseph Smith?

• Vad betyder det för vårt dagliga liv att ha ett vittnesbörd om
profeten Joseph Smith?

• Vad lär du dig om vår himmelske Fader och Jesus Kristus när
du begrundar redogörelsen för den första synen? (Se Joseph
Smiths skrifter 2:11–20.) På vad sätt hjälper det dig att veta att
"Gud ansåg det lämpligt att personligen besöka jorden till-
sammans med sin älskade, enfödde Son"?

• På vilka sätt är de sista dagarna "en ljusets utdelning"? Vilka
tecken på ljus ser du i dagens värld?

• Varför var det nödvändigt att prästadömet återställdes? Vilka
välsignelser kan vi åtnjuta idag tack vare att prästadömet har
återställts?

• På vad sätt skänker oss återställelsens budskap hopp i en oro-
lig värld?
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Vandra på den stig som 
leder till evigt liv

När vi uppriktigt strävar att leva efter evangeliet och
inriktar vårt liv på det som hör Gud till, håller vi oss

tryggt kvar på den väg som leder till evigt liv.

Ur Heber J Grants liv

I sina generalkonferenstal manade president Heber J Grant ofta
de heliga att hålla sig kvar på den trånga och smala stigen som
leder till evigt liv. Han varnade dem för hur farligt det är att pri-
oritera fel och att lockas bort från det som är av störst värde. "Vi
kan gå miste om Herrens välsignelser genom att alltför hårt hålla
fast vid det som hör denna världen till", sade han. "Vi offrar kan-
ske eviga rikedomar — kronor mot ören, bildligt talat."1

För att illustrera betydelsen av att känna igen och söka efter det
som är av evigt värde berättade president Grant ofta om en trofast
sista dagars helig syster som tyckte att han hade en "hemskt ful"
portfölj. Hon önskade att någon skulle ge honom en "passande,
respektabel väska". Vad hon inte visste var att president Grants
portfölj hade kostat en hel del och att han hade fått den av sina
affärskolleger som ett tecken på deras uppskattning. "Hon kände
inte till dess värde", förklarade president Grant. Den typ av portfölj
som hon föredrog var av betydligt lägre kvalitet. President Grant
liknade den goda systerns "bristande värdering" vid världens
oförmåga att känna igen det återställda evangeliets sanningar. "De
har inte kunskap om sanningen", sade han. "De inser inte hur
mycket Jesu Kristi evangelium är värt."2

President Grant lärde: "Vad är evangeliet? Det är livets och
frälsningens plan. Det är mer värt än livet självt. Inte undra på att
vi är redo och villiga att göra uppoffringar för evangeliet, när vi
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Frälsaren sade: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är 

den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, 

och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom" (Joh 14:21).
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inser vad det betyder om vi lever efter det."3 Detta var en princip
han levde efter. Oaktat hans många förmågor och intressen lät han
inte mindre viktiga angelägenheter fördunkla hans uppfattning
om det som betyder mest. Hans kunnighet i affärer gav honom till
exempel framgång i många yrkesmässiga strävanden. Han tyckte
om att delta i konkurrensbetonade idrotter, särskilt tennis och
golf. Han tyckte om teater och opera. Han älskade att läsa,
uppskattade naturen och tyckte om att umgås socialt. Han var
aktiv inom politiken. Han reste vida omkring i sina ansvars-
åligganden för kyrkan och i sin affärsverksamhet, och han och
hans familj njöt av nya platser och upplevelser. Som en följd av sin
hängivenhet och sitt tjänande fick han många utmärkelser. Men
hans aktiviteter, framträdande ställning och framgång ledde
honom inte bort från stigen som leder till evigt liv.

Hans råd att vandra på den trånga och smala stigen var rätt-
framt. Han lärde helt enkelt de heliga att utföra sin plikt — att
hålla buden. Han sade: "Jag säger till alla sista dagars heliga: Håll
Guds bud. Det är grundtanken i mitt tal, just dessa få ord: Håll

Guds bud!"4

Heber J Grants lärdomar

Om vi älskar Herren blir vårt främsta mål i livet 
att tjäna honom och hålla hans bud.

I Matteus 22:a kapitel finner vi följande:

"Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa
och samlades kring honom.

En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade:

'Mästare, vilket är det största budet i lagen?'

Han svarade: 'Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta
och av hela din själ och av hela ditt förstånd.

Det är det största och främsta budet.

Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa
som dig själv.

På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.'" [Matt
22:34–40.]
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Ju längre jag lever, ju mer jag studerar evangeliet, ju mer jag
kommer i kontakt med människor, desto starkare känner jag hur
sanna dessa ord är som Frälsaren sade och som jag nu läste för
er. Om vi verkligen älskade Herren av hela vårt hjärta, av hela
vårt förstånd, av hela vår själ, skulle det inte finnas något behov
av att om och om igen vädja till folket om vikten av att lyda
Herrens bud. Det skulle vara ett nöje för dem att tjäna Gud och
hålla hans bud. Vi har fått veta att där en människas skatt är, där
kommer också hennes hjärta att vara [se Matt 6:21], och om vi
älskade Herren av hela vårt hjärta, förstånd och själ, så skulle vårt
största mål i livet vara att tjäna honom, och den skatt vi skulle
arbeta för att få skulle vara hans kärlek. Om vi följde det andra
budet, att älska vår nästa som oss själva . . . skulle alla våra
meningsskiljaktigheter lösas i vänskaplighet . . . Det skulle
nästan vara [onödigt] att vädja till folket om donationer, fri-
kostighet, generositet och att eftersträva sina medmänniskors
nytta och välfärd.5

När vi lyder buden välsignar Herren oss 
och hjälper oss i vårt arbete.

Vi har fått veta att på samma sätt som kroppen utan anden är
död, så är också tron utan gärningar död [se Jak 2:17, 26], och
det smärtar mig att behöva säga att det finns många medlemmar
som påstår sig vara sista dagars heliga, men som är andligt döda.

Många gånger frågar vi oss själva hur det kommer sig att en viss
person går framåt i livets och frälsningens plan, medan hans
granne, med likvärdig intelligens och förmåga, med till synes
samma vittnesbörd och kraft, och kanske större kraft, står still? Jag
ska tala om för er varför. Den ene lyder vår himmelske Faders bud
och den andre underlåter att lyda dem. Frälsaren säger att den
som lyder hans bud är den som älskar honom, och den som lyder
Guds bud ska bli älskad av Fadern, och Frälsaren säger att han ska
älska honom och uppenbara sig för honom [se Joh 14:21].

Herren talar också om för oss att dem som hör hans ord och
handlar efter dem kan liknas vid en förståndig man som byggde
sitt hus på klippan, och när regnet öste ner och störtfloden kom
och vindarna blåste och kastade sig mot huset, så föll det inte,
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eftersom det var grundat på en klippa. Å andra sidan liknar
Frälsaren dem som hör hans ord och inte handlar efter dem vid
en dåre, som byggde sitt hus på sanden, och när regnet öste ner
och störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot huset, så
föll det samman, och dess fall var stort. [Se Matt 7:24–27.] Det
finns många sista dagars heliga som bygger sitt hus på sanden.
De underlåter att lyda vår himmelske Faders bud som vi med
jämna mellanrum får genom hans inspirerade tjänare.

Nu är det så att om vi har evangeliet (och vi vet att vi har det),
vill jag säga till varje sista dagars helig som önskar tillväxa och
utvecklas i evangeliet, att han måste lyda Guds bud. När vi håller
Guds bud och lever gudalika liv blir vi fyllda med kristlig kärlek,
långmodighet och kärlek till våra medmänniskor, och vi tillväxer
och utvecklas i allt det som gör oss ädla och gudalika. Vi vinner
också vår omgivnings kärlek och tillit. Det är genom att utföra
våra enkla och vardagliga sysslor som vi tillväxer i Guds ande.6

Jag fröjdar mig storligen över Jesu Kristi evangelium, som har
uppenbarats i denna tid, och jag önskar uppriktigt att jag, till-
sammans med de övriga sista dagars heliga, ska kunna ordna
mitt liv på ett sådant sätt att mitt sinne aldrig ska förmörkas, att
jag aldrig ska avvika från sanningen, eller bryta något av de för-
bund som jag har ingått med Herren. Jag känner en uppriktig
önskan att lära känna min himmelske Faders sinne och vilja och
att ha förmåga och karaktärsstyrka att låta dessa styra mitt liv. Jag
hyser samma önskan för alla sista dagars heliga. Jag inser till fullo
det faktum att Gud, i proportion till vår flit, vår trofasthet och
ödmjukhet i att lyda Guds bud, välsignar och hjälper oss i vårt
arbete, och det är var och ens plikt att uppriktigt söka Herren för
att lära sig hans vägar.7

Som en följd av Herrens nådiga försyn kommer varje män-
niska som lever efter Jesu Kristi evangelium att förr eller senare
få den dyrbara ägodel som kallas för ett vittnesbörd om gudom-
ligheten i sin natur, ett vittnesbörd om gudomligheten i det verk
som vi är engagerade i.

Det finns inget folk som uppoffrar sig lika mycket som vi gör,
men för oss är det inte ett offer utan en förmån — förmånen att
lyda, förmånen att bli vår himmelske Faders medarbetare och
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förtjäna de utsökta välsignelser som lovats dem som älskar
honom och lyder hans bud.8

Inga hinder är oöverstigliga när Gud befaller och vi lyder . . .
Nephi [sade]: "Ty jag vet, att Herren icke giver människornas
barn några befallningar utan att bereda en utväg för dem att
utföra det som han befaller dem." [1 Nephi 3:7.] Låt oss inse
detta och att lydnad mot Guds bud ger oss hans Andes ljus och
inspiration. Då blir vårt hjärtas önskan att lära känna Guds sinne
och vilja och vi ber om styrka och förmåga att genomföra den,
för att kunna följa i vår Herres och Mästares Jesu Kristi fotspår.9

När vi gör vår plikt och tillväxer i tro och vittnesbörd 
kan inte motståndaren leda oss vilse.

Djävulen är redo att förblinda våra ögon med det som hör
denna värld till, och han skulle gladeligen beröva oss evigt liv,
den största av alla gåvor. Men djävulen har inte denna makt, och
ingen makt kommer någonsin att ges honom att kullkasta någon
sista dagars helig som håller Guds bud. Människosjälarnas fiende
har inte fått någon makt att förgöra oss om vi gör vår plikt. Om
vi inte är helt ärliga mot Gud river vi ner vårt skydd, och då har
vi förstört en del av den fästning som skyddar oss och djävulen
kan komma in. Men ingen människa har någonsin förlorat vitt-
nesbördet om evangeliet, ingen har någonsin avvikit till höger
eller till vänster, som haft kunskap om sanningen, som skött sina
plikter, som lytt visdomsordet, som betalat sitt tionde, som givit
akt på sitt ämbetes kallelser och plikter i kyrkan.

Det finns somliga som ständigt ber om att få veta vad Herren
vill att de ska göra, som tycks vara i tvivelsmål på denna punkt.
Jag är helt övertygad om att allt som Herren vill av dig och mig,
eller någon annan man eller kvinna i kyrkan, är att vi tillfullo ska
uppfylla vår plikt och hålla Guds bud.10

Visa mig en man som närvarar vid sina kvorummöten, som
utför sina plikter i den församling han tillhör, som ärligt betalar
sitt tionde, och jag ska visa er en man som är fylld med Guds ande
och som tillväxer i vittnesbördet om evangeliet. Å andra sidan,
visa mig en man som har sett änglar, som har haft underbara
manifestationer, som har sett djävlar utdrivas, som har begett sig
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till jordens ändar för att predika evangeliet, men ändå underlåter
att lyda Guds bud, och jag ska visa er en man som kritiserar
Herrens smorda, som finner fel med vad presidenten gör, med
vart han beger sig, vad han ägnar sig åt och hur han sköter kyr-
kans angelägenheter . . .

Ni kommer att finna att den som inte utför sin plikt alltid kla-
gar över någon som gör det och hittar på ursäkter för sig själv för
att inte göra det. Jag har aldrig sett en man som lyder Guds bud
kritisera hur kyrkans angelägenheter sköts. Försummelse av
plikt, uraktlåtenhet att lyda Guds bud, förmörkar människans
sinne och Herrens Ande drar sig undan. I Läran och förbunden
finner vi: "Ty även om en människa har många uppenbarelser
och makt att göra många kraftiga gärningar, så måste hon dock
falla och ådraga sig en rättfärdig Guds hämnd, om hon beröm-
mer sig av sin egen styrka och ringaktar Guds råd samt följer
efter sin egen viljas och sina köttsliga lustars drift." [L&F 3:4.]11

Min tro är så jordnära att när en sista dagars helig berättar för
mig att han vet att han är engagerad i Guds verk, att han vet att
detta är Herrens verk, att han vet att Joseph Smith var en inspi-
rerad profet, att han vet att de män som står som överhuvuden
för kyrkan idag är Guds inspirerade tjänare, och en sådan man
inte alls fäster vikt vid de enkla plikter som han blir undervisad
om dag efter dag, månad efter månad, år ut och år in — känner
jag ingen större tillit till denne mans tro.12

Det föreligger inte någon risk att någon man eller kvinna ska
förlora sin tro på denna kyrka om han eller hon är ödmjuk och
bedjande och håller fast vid sin plikt. Jag har aldrig varit med om
att en sådan person har förlorat sin tro. När vi gör vår plikt ökar
vår tro tills den blir fullkomlig kunskap.13

Jag har sett män och kvinnor avfalla från kyrkan och nästan
utan undantag har jag sett detta avfall ske gradvis.

Att hålla fast vid sin plikt är som att stå framför en rad stolpar,
och man ser att alla stolparna står på en rak linje. Men om man
tar ett steg åt sidan ser det ut som om de andra stolparna står lite
snett. Ju längre åt sidan man går, desto krokigare ser linjen ut.
Det är pliktens raka och smala stig som leder dig och mig tillbaka
till Guds närhet.14
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Buden hjälper oss att förbereda oss att 
bo hos vår himmelske Fader.

Herren, som vet vad som är bäst för dig och mig och för varje
enskild person, har gett oss lagar, som, om vi lyder, gör oss mer
gudalika, och rustar, kvalificerar och förbereder oss för att åter-
vända och bo hos vår himmelske Fader och ta emot berömmet:
"Bra, du gode och trogne tjänare." [Matt 25:21.]

Det är detta vi arbetar för.

Vi befinner oss i en skola där vi rustar, kvalificerar och förbe-
reder oss för att bli värdiga och dugliga att kunna återvända för
att bo i vår himmelske Faders närhet, och den som påstår att han
vet att evangeliet är sant och därefter inte efterlever det, lyder
inte Guds bud. En sådan person uppnår aldrig samma styrka,
samma kraft, samma värdighet och samma duglighet i kyrkan
och Guds rike som han skulle haft om han hade lytt Guds lagar.15

Den bästa metoden att följa är att dagligen uppfylla sina plik-
ter alltefter de kommer. Då blir en person belönad allteftersom
han vandrar på den väg som leder till frälsning.16

Framgång i vår Skapares ögon står faktiskt i nästan samtliga fall
i exakt motsättning till vad människans uppfattning om framgång
är. Ofta pekas en person ut som framgångsrik om han har tjänat
mycket pengar, men ingen uppmärksamhet läggs vid hur han bli-
vit rik eller hur han använder sin rikedom. Han kan ha förstört
sina ädlare egenskaper och berövat sig förmånen att bo hos sin
Skapare i det kommande livet i sin vansinniga jakt efter det som
hör denna världen till och som inte har något varaktigt värde . . .

Låt oss alla göra vår himmelske Faders vilja idag. Då blir vi för-
beredda för morgondagens plikt och dessutom för de evigheter
vi har framför oss. Glöm aldrig bort att det är den kostbara pär-
lan — evigt liv — som vi arbetar för. Endast den vars livsverk
säkerställer detta är en framgångsrik person.17

Om vi undersöker livets och frälsningens plan, om vi undersö-
ker de bud som har getts till oss som medlemmar i Guds kyrka,
finner vi att vart och ett av dessa bud har getts i den uttryckliga
avsikten att vi ska ha nytta av dem, att vi ska utbildas, att vi ska bli



29

K A P I T E L  3

förberedda för att återvända och bo i vår himmelske Faders när-
het. Dessa plikter och skyldigheter är avsedda att göra oss guda-
lika till vår läggning. De är avsedda att göra gudar av oss, att rusta
och kvalificera oss så att vi, som det är lovat, kan bli medarvingar
till vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och bo med honom i Gud
Faderns närhet under evighetens alla oräkneliga tidsåldrar.

Syftet med att vi placerats på denna jord är att vi ska utarbeta
vår upphöjelse, att vi ska förbereda oss för att återvända och bo
hos vår himmelske Fader, och vår Fader, som känner till män-
niskans brister och svagheter, har gett oss vissa bud att lyda, och
om vi undersöker de fordringar och de ting som åvilar oss, fin-
ner vi att de alla är till för vår personliga nytta och utveckling.
Livets skola, som vi är placerade i, och den undervisning som vi
får av vår Fader, gör oss till exakt den han vill att vi ska vara, för
att vi ska förberedas för att bo hos honom.18

Här är grundprincipen, sista dagars heliga. Låt oss inse att
Gud är mäktigare än hela jorden. Låt oss inse att om vi trofast
håller Guds bud så kommer hans löften att uppfyllas till sista
bokstaven. Ty han har sagt att inte en enda bokstav eller prick i
lagen ska förgå förrän allt har skett [se Matt 5:18]. Men proble-
met är att människosjälens fiende förblindar människans sinne.
Han kastar sot, bildligt talat, i människans ögon och hon för-
blindas av det som hör denna världen till. Människan samlar inte
skatter i himlen, där rost och mal inte förstör, där tjuvar inte bry-
ter sig in och stjäl [se Matt 6:19–20], utan fäster sitt hjärta vid
världsliga ting och motståndaren får makt över henne.

Jag säger till er sista dagars heliga, att den kostbara pärlan är
evigt liv. Gud har sagt oss att den största av alla de gåvor han kan
förläna människan är evigt liv [se L&F 14:7]. Vi arbetar för att få
denna stora gåva, och den blir vår om vi lyder Guds bud. Men
det räcker inte enbart med att bekänna detta och förkunna för
världens ändar att detta är evangeliet, utan det är endast till nytta
för oss om vi utför Guds vilja.19

Det viktigaste för dig och mig är att upptäcka om vi vandrar på
den trånga och smala stigen som leder till evigt liv, och om vi inte
gör det, upptäcka på vad sätt vi har tillåtit motståndaren att för-
blinda våra sinnen och fått oss att avvika från stigen som leder
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oss tillbaka till Guds närhet. Var och en bör i sitt eget hjärta finna
vari han eller hon brister, och därefter flitigt be vår himmelske
Fader om hans Helige Andes hjälp, om att kunna komma tillbaka
på den trånga stigen.20

Det har sagts . . . att vi inte gör allt vi kan. Jag tror inte att
någon människa lever helt upp till sina ideal, men om vi strävar,
om vi arbetar, om vi efter bästa förmåga försöker förbättra oss
dag för dag, då vandrar vi längs pliktens stig. Om vi försöker
rätta till våra fel, om vi lever så att vi kan be Gud om ljus, om
kunskap, om intelligens och framför allt om hans Ande, så att vi
kan övervinna våra svagheter, då lovar jag er att vi går på den
trånga och smala stigen som leder till evigt liv. Då behöver vi inte
hysa fruktan.21

Det finns bara en trygg stig för de sista dagars heliga, och det
är pliktens stig. Det handlar inte bara om vittnesbörd, inte bara
om underbara manifestationer, inte bara om att veta att Jesu
Kristi evangelium är sant, att det är frälsningens plan. Det hand-
lar inte bara om att veta att Frälsaren är vår Återlösare, att Joseph
Smith var hans profet, utan det som frälser dig och mig är att
hålla Guds bud och leva ett liv som anstår en sista dagars helig.22

Förslag till studier och diskussion

• Varför är lydnad "inte ett offer utan en förmån"? Varför blir det
lätt att hålla Guds bud om vi har Guds kärlek i vårt hjärta?

• Vilka upplevelser har du haft som bekräftar sanningen att Gud
är bunden att uppfylla sina löften när vi gör det som han
befaller oss? (Se också L&F 82:10.)

• Hur kan vi genom att felbedöma framgång ledas bort från sti-
gen som leder till evigt liv?

• Vilka aspekter av vårt liv kan distrahera oss från att inrikta oss
på det som hör Gud till? Hur kan vi förhindra att vi blir
distraherade?

• Varför är försummelsen av plikter någonting som ofta sker
gradvis? Vad kan vi göra som hjälper oss att flitigt och trofast
uppfylla våra plikter?
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• Vilka vardagliga plikter åvilar alla medlemmar i kyrkan? Vilka
andra plikter har du fått personligen?

• Varför är plikten den enda trygga stigen för de sista dagars
heliga?
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Uthållighet

Att uthålligt sträva efter rättfärdiga önskningar 
hjälper oss att utveckla våra talanger, uppnå 

våra andliga målsättningar och att tjäna andra.

Ur Heber J Grants liv

Under hela sitt liv arbetade Heber J Grant flitigt på att förbättra
sig själv, eftersom han trodde att "varje person kan utvecklas från
dag till dag, från år till år och öka sin förmåga att uträtta saker och
ting allteftersom åren kommer och går".1 Han blev känd för sin
uthållighet och det sades om honom att "han aldrig kritiserade
andra människors svagheter men kämpade mot sina egna".2 Han
berättade följande om ett tillfälle i sin ungdom när han visade
prov på uthållighet:

"När jag gick med i en basebollklubb fick jag inte spela med
mina jämnåriga. De som var i min ålder och litet äldre spelade i a-
laget. De som var yngre än jag spelade i b-laget, och de som var
ännu yngre i c-laget, och med dem spelade jag. Ett av skälen till
detta var att jag inte kunde kasta bollen från en bas till nästa. Ett
annat skäl var att jag saknade den fysiska styrkan att springa fort
eller slå hårt. Då jag tog bollen ropade pojkarna för det mesta:
'Kasta hit den, din mes!' Mina unga kamrater hade så roligt på min
bekostnad att jag högtidligt lovade att jag skulle spela baseboll i
det segrande laget i mästerskapsturneringen för territoriet i Utah.

Vid denna tidpunkt försörjde sig min mor på att hysa innebo-
ende, och jag putsade deras skor tills jag hade sparat ihop en
dollar som jag investerade i en baseboll. Jag tillbringade många
timmar med att kasta bollen mot en grannes (Edwin D Woolleys)
lada, vilket fick honom att kalla mig för den lataste pojken i
Trettonde församlingen. Ofta värkte armen så att jag knappt
kunde somna på kvällen. Men jag fortsatte att öva och lyckades
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till slut komma med i klubbens b-lag. Senare blev jag blev med-
lem i en bättre klubb och spelade till sist med i laget som vann
mästerskapet i territoriet. Därmed hade jag uppfyllt löftet till mig
själv och drog mig tillbaka från basebollplanen."

President Grant erkände senare att det "delvis var bortkastade
timmar, dagar och veckor" som han tillbringade med att kasta
baseboll mot sin grannes lada. Han sade: "Jag är medveten om
att jag inte . . . ägnade mig åt det allra högsta som jag var kapabel
att utföra. Det var emellertid en sak som jag uträttade under min
tid som basebollspelare, jag uppfyllde ett löfte som jag hade gett
mig själv."3

Den unge Heber J Grant framhärdade också i att lära sig spela
kula, förbättra sin grammatik och utveckla en vacker handstil.

Eftersom han i sin ungdom lärt sig uthållighetens kraft fortsatte
han att tillämpa principen när han blev äldre. Han bestämde sig
till exempel för att lära sig sjunga. Han erinrade sig: "Alltsedan jag
var ett barn på nio år försökte jag sjunga. Åter och åter igen för-
sökte jag utan någon märkbar framgång. När jag var omkring fyr-

Heber J Grant utvecklade uthållighet i sin ungdom. Senare sade han: 

"Jag känner inte till något enkelt recept på framgång. Uthållighet, uthållighet,

UTHÅLLIGHET; arbete, arbete, ARBETE — är vad som räknas i livets strid."
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tiotre år gammal hade jag en privatsekreterare med en vacker
barytonröst. Jag sade till honom att jag skulle ge vad som helst i
världen för att kunna hålla tonen. Han skrattade och sade: 'Alla
som har röst och uthållighet kan sjunga.' Jag utsåg honom ome-
delbart till min sånglärare.

Mina sånglektioner började samma kväll. Efter att ha övat i två
timmar kunde jag fortfarande inte sjunga en enda rad av den
sång som vi övat på. Trots att jag hade övat på denna enda sång
mer än fem tusen gånger misslyckades jag när jag sjöng upp den
offentligt. Jag övade den i ytterligare sex månader. Nu kan jag
lära mig en sång på några timmar."4

President Grant var godmodig när han talade om sin kamp att
lära sig sjunga, och han lät inte misstag, skratt eller kritik från
andra hindra honom. I ett tal till kyrkans ungdomar sade han:

"När jag lärde mig sjunga . . . övade jag [en viss] sång tolv gånger
vid ett enda tillfälle. Den hade tre verser så jag sjöng trettiosex ver-
ser allt som allt, och jag gjorde uppskattningsvis fem misstag under
varje vers, vilket sammanlagt blev 180 misstag under en enda
övning, och jag märkte dem inte ens. När jag först lärde mig sjunga
tog det mig tre till fyra månader att lära mig två enkla psalmer. Jag
lärde mig en psalm för några veckor sedan på tre timmar — en halv
timme varje kväll i sex dagar och den satt där."5

President Heber J Grant citerade ofta följande uttalande, vilket
ibland tillskrivs Ralph Waldo Emerson: "Det som vi framhärdar i
att göra blir lättare att göra — inte för att sakens natur har för-
ändrats, utan för att vår förmåga att göra det har ökat."6 President
Grant var ett gott exempel på denna sanning, särskilt i det sätt
han tjänade Herren. Trots umbäranden som fattigdom och hans
fars tidiga död, fortsatte han ihärdigt att lyda buden, uppfylla
sina kallelser i kyrkan och göra allt han kunde för att bygga upp
Guds rike på jorden.

Heber J Grants lärdomar

Vi kan nå varje värdig målsättning om vi är uthålliga.

Jag tror att vi kan utföra vad som helst som vi bestämmer oss för
att göra, och ingen pojke eller flicka borde sätta sig ner och säga,
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som en följd av att de inte är lika skickliga som någon annan, att
de inte ska göra någonting. Gud har till en del gett tio talanger, till
andra har han gett en, men den som utvecklar den enda talangen
får uppleva den dag då de vida överglänser den som hade tio
talanger men inte brydde sig om att utveckla dem.7

Pålitlighet, ihärdighet och beslutsamhet är de egenskaper som
hjälper dig att ha framgång i livets strid.8

Om vi inte har ambitionen att uträtta saker och ting, och sedan
gör det, så tror jag inte att vi kan åstadkomma mycket i livets strid.
Jag vet ingenting som för närvarande gör mig lika ledsen som att
se hur många ibland vårt folk försummar redbarheten, hängiven-
heten och ambitionen att uträtta saker och ting. Jag tycker att det
är helt fel. Varje enskild person bör ha en önskan att utvecklas
och öka sin kapacitet och sin förmåga att uträtta saker och ting.
Helt visst kan vi inte uträtta någonting genom att bara vilja, eller
önska. Tillsammans med denna önskan måste vi anstränga oss för
att få det vi önskar. Jag är säker på att en ung man som är helt
nöjd med det han uträttar, trots att han gör mycket lite, och inte
har någon ambition att göra mer, kommer att stå still. Men jag
övertygad om att varje person kan utvecklas från dag till dag, från
år till år, och öka sin förmåga att uträtta saker och ting alltefter-
som åren kommer och går. Jag tror på detta av hela mitt hjärta.9

Det är genom övning som vi blir skickliga inom livets alla
områden oavsett om de är av andlig eller sekulär karaktär.10

Jag känner inte till något enkelt recept på framgång.
Uthållighet, uthållighet, UTHÅLLIGHET; arbete, arbete, ARBETE
— är vad som räknas i livets strid.11

Det krävs uthållighet för att stanna kvar på 
den stig som leder till evigt liv.

Jag inser att det krävs ständig ansträngning av var och en av oss
för att vårt liv ska bli framgångsrikt. Det krävs ingen ansträngning
alls att rulla utför en kulle, men vi måste anstränga oss för att
kunna klättra uppför kullen till toppen. Det krävs ingen ansträng-
ning att vandra på den breda väg som leder till undergång, men
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det krävs ansträngning för att hålla sig kvar på den trånga och
smala stig som leder till evigt liv.12

Jag tycker att vi borde lära oss att aldrig bli missmodiga . . . Jag
tror att Gud, när vi i våra hjärtan beslutar oss för att vi genom
Gud vår himmelske Faders välsignelser ska utföra ett visst arbete,
ger oss förmågan att utföra detta arbete, men när vi lägger av, när
vi blir missmodiga, när vi ser upp mot bergets topp och säger att
det är omöjligt att nå toppen och vi struntar i att anstränga oss,
kommer vi aldrig att lyckas.

Nephi sade till sin far att han skulle gå och göra det som
Herren hade befallt honom att göra [se 1 Nephi 3:7], och när
hans bröder misslyckades med att få tag i plåtarna och modfällda
kom tillbaka, var han inte modfälld . . . Han sade till sina bröder:
"Så visst som Herren lever och vi leva, skola vi ej gå ut i
ödemarken till vår fader, förrän vi hava utfört det som Herren har
befallt oss." [1 Nephi 3:15.] Vi som sista dagars heliga bör komma
ihåg att Nephi lyckades, vi bör komma ihåg att han trots alla
hinder lade beslag på plåtarna som innehöll Guds dyrbara ord,
att han lade beslag på de uppteckningar som var ovärderliga, som
var oskattbara för hans ättlingar. Utan dessa uppteckningar skulle
det ha varit svårt för många av dem att finna den trånga och smala
stig som leder till evigt liv.

Om det finns någon person i Mormons bok som jag har beun-
drat mer än någon annan och vars exempel jag försökt efter-
likna, så är det den första Nephi. Han var aldrig modfälld, aldrig
nedslagen, alltid redo, och alltid besluten att efter bästa förmåga
verka för genomförandet av Guds avsikter.13

Om ni vill veta hur man blir frälst så kan jag tala om det för er.
Det är genom att hålla Guds bud. Ingen makt på jorden, ingen
makt under jorden, kan någonsin hindra dig eller mig eller någon
sista dagars helig från att bli frälst, förutom vi själva. Vi är vårt eget
livs arkitekt, inte bara för vårt liv här, utan också det liv som
kommer i evigheten. Vi kan var och en utföra varje plikt och skyl-
dighet som Gud har ålagt människan. Inget bud har någonsin
getts oss utan att Gud också gett oss förmåga att hålla det budet.
Om vi misslyckas är det vi, och endast vi, som är ansvariga för
misslyckandet, eftersom Gud utrustar sina tjänare, från kyrkans
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president ner till enklaste medlem, med all den förmåga, all den
kunskap, all den kraft som är nödvändig för att de trofast, flitigt
och på rätt sätt ska kunna utföra varje plikt och skyldighet som
åvilar dem, och vi, och endast vi, får stå till svars om vi misslyckas
i detta avseende.14

Tro och kunskap utan tillämpning saknar värde. All kunskap i
världen saknar värde om vi inte omsätter denna kunskap i hand-
ling. Vi är vårt livs arkitekt och byggmästare, och om vi underlå-
ter att omsätta vår kunskap i handling, och utföra de plikter som
åvilar oss, misslyckas vi med vårt liv.15

Med vår himmelske Faders hjälp finns det inte någon
skyldighet eller lag i kyrkan som vi inte kan uppfylla. Herren ger
oss styrka och förmåga att på ett för honom godtagbart sätt utföra
varje plikt och skyldighet som åvilar oss. Den enda frågan är: Är
vi villiga? I går hörde jag talas om en [man] som sade att han inte
kunde sluta dricka kaffe. Jag tror inte att denne man talade
sanning. Jag tror att han saknar vilja att försöka bryta ovanan.16

Många som jag har träffat har sagt: "Herr Grant, hur förklarar
du det faktum att många av dem som burit vittne om gudomlig-
heten i det verk som kallas för mormonism, och om profeten
Joseph Smiths gudomliga mission, efteråt har vänt sig bort från
de sista dagars heligas evangelium och blivit dess bittra motstån-
dare?" Jag svarar helt enkelt att ingen man, kvinna eller barn, oav-
sett vilket vittnesbörd de har eller vilket ljus och intelligens som
de fått av Gud, har blivit lovade att de ska förbli ståndaktiga på
den trånga och smala stigen som leder till evigt liv, om de inte
lyder Guds bud. Jag känner inte till någon bland de sista dagars
heliga som trofast har hållit sina familjeböner och personliga
böner, som närvarat vid allmänna möten och kvorummöten, som
har varit redo och villig att betala en tiondel av sin årliga inkomst
till Herren som sitt tionde, som har iakttagit det som vi kallar för
visdomsordet — jag känner inte till någon sådan som har fallit vid
sidan om vägen. Men jag känner till många som, trots att många
storslagna och förunderliga ting har uppenbarats för dem, har
fallit vid sidan om vägen, eftersom de har försummat de plikter
och ansvar som åvilar dem som sista dagars heliga.17
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Något av det främsta som [motståndaren] riktar in sig på är
det faktum att vi alla är enkla, svaga människor som är fullt med-
vetna om våra egna brister, och han försöker dra nytta av vår
kunskap om detta för att i oss ingjuta tanken att vi inte duger
något till och att det som vi gör inte är värt våra ansträngningar.
Men vi kan vara förvissade om att när vi framhärdar i de små plik-
ter som varje dag åvilar oss, är vi förberedda för större ting, när
vi, i Herrens nådiga försyn, får en större uppgift att utföra för att
hans verk ska gå framåt.18

Jag vill i ungdomarnas sinnen inpränta, att även om de inte
tidigare har haft framgång, eller misslyckats med att leva goda liv,
bör de aldrig tycka att det inte finns något hopp för dem i framti-
den. Det finns inte något som vår Herre och Mästare, Jesu Kristus,
lärde ut som är tydligare framställt än det att inga av våra tidigare
synder kommer att tynga oss, om vi omvänder oss från och över-
ger dem och i framtiden arbetar flitigt för det som är rätt.19

Vi bör vara uthålliga och alltid hjälpa våra medmänniskor.

Jag har ofta berättat om en upplevelse som doktor Karl G
Maeser hade. Han berättade att en fattig änka kom till honom
med sin son. Hon talade om för broder Maeser att det var hennes
enda son; att hon arbetat som tvätterska för att spara ihop pengar
så att hon kunde skicka honom till Brigham Young-universitetet
eftersom hon hade hört att broder Maeser kunde få vanartiga
pojkar att bättra sig. Hon berättade för broder Maeser att hon inte
kunde hantera pojken och att biskopen och hans rådgivare inte
kunnat göra någonting med honom och att de alla betraktade
honom som en dålig pojke.

Pojken började skolan och hamnade snart i blåsväder. Broder
Maeser berättade hur han bröt mot skolans alla regler. Lärarna
kunde inte göra någonting med honom och han utövade ett
dåligt inflytande på andra elever. Broder Maeser tvekade inför att
relegera honom eftersom han tänkte på att den fattiga änkan
hade arbetat som tvätterska för att hennes enda son skulle kunna
börja i skolan, så han stod ut med denne vårdslöse, egensinnige
pojke tills det inte gick längre. Slutligen relegerade han honom
från skolan.
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Nästa morgon klockan åtta, exakt när broder Maeser hade
kommit till sitt kontor, hördes en knackning på dörren. När han
öppnade dörren stod pojken där. Broder Maeser sade att när
han såg på pojken och tänkte på alla problem han orsakat i sko-
lan ville han "slå till honom rakt i ansiktet". Det var det första han
kom att tänka på när han såg den pojke som hade relegerats
dagen innan.

Pojken sade: "Broder Maeser, ge mig bara en chans till."

Broder Maeser [erinrade sig senare]: "Jag stod alldeles förste-
nad och kunde inte förstå hur pojken hade mage att be om ännu
en chans. Han trodde inte att jag ville ge honom ännu en chans,
och sade: 'Broder Maeser, broder Maeser — ge mig en chans till.'"

Broder Maesers röst stockade sig när han kastade sig i pojkens
öppna, bedjande armar och kysste honom och lovade honom
hundra chanser.

"Vet du vad", sade broder Maeser, "kan du tänka dig — den där
pojken är rådgivare till en biskop i samma stad där han en gång
var ett rötägg!" . . .

Dessa är de slags återbäringar som räknas — återbäringar av
mänsklig karaktär. Det tålmodiga, otröttliga, bedjande arbete
som vi lägger ner på de av våra ungdomar som behöver hjälp och
på alla dem som av en eller annan orsak har dragit sig undan oss,
detta arbete återgäldas ofta till oss med outsäglig glädje och till-
fredsställelse under kommande år.

Må vi arbeta länge och oupphörligt, med tålamod och förlå-
telse och med bedjande beslutsamhet bland alla sådana som
behöver vår hjälp!20

Förslag till studier och diskussion

• När har Herren välsignat dig för din uthållighet?

• Vad motiverar oss att med uthållighet utföra vår plikt mot
Herren?

• Vilka svårigheter bör vi vara redo att möta när vi med uthållig-
het utvecklar våra talanger och förmågor? när vi lever efter
buden? när vi hjälper andra?
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• Varför är det nödvändigt att vi visar uthållighet i våra ansträng-
ningar att leva ett rättfärdigt och evigt framgångsrikt liv? 
(Se också 1 Nephi 13:37; 3 Nephi 27:16; L&F 14:7.)

• President Grant uttryckte stor beundran för profeten Nephi.
Vilka likheter ser du mellan Nephi och president Grant? Vad
kan du göra för att följa deras exempel?

• På vilka sätt kan vi tjäna dem som har "dragit sig undan oss"?

• Hur har du blivit välsignad genom andra människors uthållig-
het i det de gör?
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Tröst i dödens stund

Vår himmelske Faders frid och tröst kan ha ett läkande
inflytande på alla dem som sörjer en anhörigs död.

Ur Heber J Grants liv

"Under tider av sjukdom eller död", skrev Lucy Grant Cannon,
dotter till president Heber J Grant, "visade far en beundransvärd
själsstyrka. När hans son [7-årige Heber Stringham Grant] var
sängliggande i över ett år, och när han under de sista månaderna
av sitt liv ofta plågades av svåra smärtor, brukade far sitta vid hans
säng flera timmar åt gången och trösta honom. Han var
tillsammans med honom så ofta han kunde, och när han avled
kunde far acceptera detta fastän han visste att han troligtvis inte
skulle ha någon son som skulle bära hans namn vidare här på
jorden. Hans stora tro, som för oss tycktes fullkomlig, har för oss
varit en källa till styrka och ståndaktighet under hela vårt liv."1

När president Grant talade om den sorg som följer på en
anhörigs död talade han med den medkänsla som är framsprungen
ur personlig erfarenhet. Förutom hans son Heber var det sex andra
nära anhöriga som dog före honom. När han var nio dagar gammal
miste han sin far. År 1893 gick hans hustru Lucy bort vid 34 års
ålder, efter en tre år lång kamp mot en svår sjukdom. Femårige
Daniel Wells Grant, hans enda andra son, dog två år senare. År
1908, strax efter det att president Grant och hans hustru Emily
avslutat en mission i Europa, avled Emily i magcancer. Ett år senare
sörjde president Grant sin mors bortgång. År 1929, elva år efter det
att han avskilts som president för kyrkan, gick hans dotter Emily
bort vid 33 års ålder.

President Grant tog dessa förluster hårt. Under Lucys sjukdom
skrev han i sin dagbok: "Lucy tror inte att hon kommer att bli
frisk och vi har haft en del allvarliga samtal idag och har båda
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"Må vår himmelske Faders frid och tröst skänka sitt läkande inflytande 

ill alla dem som är kallade att utstå sorg och bedrövelser."
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utgjutit tårar över tanken på vår eventuella separation. Jag kan
inte annat än vara rädd för att hennes liv inte blir skonat."2

Trots att det han var rädd för skedde fann president Grant
hopp och frid när han förlitade sig på evangeliets sanningar. Han
sade att han aldrig varit med på en trofast medlems begravning
utan att tacka Herren "för Jesu Kristi evangelium, för den tröst
och styrka det ger oss i sorgens och dödens stund".3 Han talade
om hur han upplevde denna "tröst och styrka" vid sin son Hebers
död: "Vid min sista sons bortgång (jag har bara haft två) upplevde
jag en fridfull stämning i mitt hem. Det rådde en tröst och glädje
som ligger bortom deras fattningsförmåga som inte vet någonting
om evangeliet och den frid det skänker vårt hjärta."4

Heber J Grants lärdomar

Eviga sanningar tröstar oss när anhöriga går bort.

Hur stora måste inte lidandet och sorgen vara för den som i
graven inte ser någonting annat än inledningen på den eviga
natten och glömskan. För dem som tror detta har döden sin udd
och graven sin seger. För dem är till och med denna jordens här-
lighet inte mer än den sista skälvande lågan i ett ändlöst mörker.

Men för trons människor är döden bara att återvända till det
liv som avbröts när de kom till denna jord.5

Jag kan inte tänka på mina nära och kära, min kära mor och
dem som har gått bort, som om de befann sig i graven. Jag glä-
der mig över den samvaro som de åtnjuter och den glädje de
känner över att möta sina käraste på andra sidan.6

Vi är naturligtvis aldrig helt förberedda för döden, oavsett när
den kommer. Själv hade jag kommit fram till att eftersom min
mor haft en så strålande hälsa så skulle hon leva tills hon blev
minst hundra år, och det blev en stor chock när hon avled tolv
år tidigare än detta.

Jag är alltid tacksam för Jesu Kristi evangelium, för livets och
frälsningens plan, men jag är aldrig så tacksam för denna sanning
som vid denna typ av evenemang [begravningar]. Den fullkom-
liga och säkra kunskap som vi som sista dagars heliga har om
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gudomligheten i det verk som vi är engagerade i, den absoluta
förvissningen om att när livet tar slut, om vi har varit trofasta, får
vi nöjet och förmånen att åter få umgås med våra älskade som har
gått före oss, vi får umgås med vår himmelske Fader, vår Återlö-
sare, profeten Joseph Smith, patriarken Hyrum och alla de stora
män och kvinnor som har helgat sina liv åt denna sak. Detta för
vid sådana här tillfällen med sig en frid och lycka i vårt hjärta som
jag vet att jag, och alla andra, saknar ord för att beskriva.7

För en sista dagars helig, även om döden för in sorg i vårt hem
och i vårt hjärta, är denna sorg mer eller mindre av samma natur
som den vi känner när vi för en tid kallas att lämna våra käraste som
ska ut på missionsfältet eller bo någon annanstans ett tag. Den
hemska ångest som jag sett hos dem som inte känner sanningen
tror jag aldrig kommer in i en sann sista dagars heligs hjärta.8

Jag är ofta ledsen över att vi, under de tider av hemsökelser
och oro som drabbar dem som vi beundrar och älskar, inte kan
lyfta från deras skuldror den sorg som vållas dem när de måste
skiljas från dem som de älskar.

Men vi inser att vår Fader i himlen kan hela brustna hjärtan,
att han kan skingra sorg, att han kan visa på glädjen och till-
fredsställelsen som kommer av att man lever efter Herren Jesu
Kristi evangelium, för vi inser verkligen, och är övertygade om,
att det är vår himmelske Faders vilja att vi ska leva vidare och att
vi inte har avslutat vår existens när dessa dödliga kroppar läggs
ner i graven.

Det är en mycket stor välsignelse att vi genom Herrens försyn,
och genom de uppenbarelser som vi fått av vår Fader i himlen,
har fått förvissning om att anden och kroppen, när tiden är inne,
ska återförenas, oaktat den otro som råder i världen idag — och
det råder sannerligen stor skepticism och otro i denna fråga.
Trots detta har vi genom de uppenbarelser som getts av Herren
vår Gud fått förvissning om att detta är Guds avsikt, att kroppen
och anden för evigt ska förenas och att det kommer en tidpunkt,
genom Guds välsignelse och barmhärtighet, då vi inte mer ska
drabbas av sorg, då vi har besegrat allt det som är påfrestande
och smärtsamt, och ska stå inför den levande Guden, fyllda med
glädje, frid och tillfredsställelse.9
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Herren stärker oss när vi erkänner 
hans hand och accepterar hans vilja.

Det finns mycket i denna värld som inte går att förklara. Det är
svårt för mig att förstå varför Herren i sin försyn . . . låter mina
enda två pojkar kallas hädan och att mitt namn upphör med mig
vad denna värld beträffar. Å andra sidan är evangeliet av sådan
upplyftande karaktär att oaktat förlusten av dessa två söner, har jag
aldrig klagat det minsta i mitt hjärta eller velat kritisera honom.
Det finns någonting i evangeliet som får män och kvinnor att
erkänna Gud i liv och död, i glädje och sorg, i framgång och mot-
gång. Herren har sagt att han endast finner behag i dem som
erkänner hans hand i allt [se L&F 59:21].10

Jag vittnar om min säkra kunskap att ingenting mindre än
Herrens Ande någonsin skulle ha kunnat skänka mig den frid och
tröst som jag upplevde vid [min son] Hebers död. Jag är tillgiven
av naturen. Jag älskade min sista och enda levande son av hela mitt
hjärta. Jag hade [byggt upp] stora förhoppningar om vad han skulle
uträtta. Jag förväntade mig se honom förkunna Jesu Kristi
evangelium som missionär, och jag hoppades att han skulle bli en
kraft som verkade för det goda i världen. Trots alla de förväntningar
jag hade på min pojke kunde jag, genom Herrens välsignelser, se
honom dö utan att fälla en tår. Ingen makt på jorden kunde ha gett
mig denna frid. Den kom från Gud. Och jag kan aldrig tala om det,
eller skriva om det, utan att känslor av tacksamhet fyller mitt hjärta,
långt mer än jag har förmåga att uttrycka i ord.11

Må vi alltid minnas, eftersom det både är sant och tröstande,
att en trofasts människas död inte betyder någonting jämfört med
att förlora den gode Andens inspiration. Evigt liv är den stora
belöningen, och den blir vår, och vår himmelske Faders glädje
över att välkomna oss blir stor, om vi gör det som är rätt, för det
finns ingenting större som någon kan göra i detta liv än att göra
det rätta. Herren hör och besvarar de böner vi uppsänder till
honom, och ger oss det vi ber om, om det är till vårt bästa. Han
har aldrig, och kommer aldrig att överge dem som tjänar honom
med hjärtats fulla föresats, men vi måste alltid vara beredda att
säga "Fader, ske din vilja".12
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När min första hustru gick bort ifrån mig var jag helt övertygad
om, i både sinne och hjärta, att det var Herrens vilja att hon skulle
kallas hem. Jag böjde mig ödmjukt inför hennes bortgång. Herren
ansåg det lämpligt att vid detta tillfälle ge ett av mina små barn ett
vittnesbörd om att det var Herrens vilja att hennes mor skulle dö.

Omkring en timme innan min hustru dog, kallade jag in mina
barn i hennes rum och talade om för dem att deras mor var
döende och att de nu fick ta farväl av henne. En av de små flick-
orna, omkring 12 år gammal, sade till mig: "Pappa, jag vill inte att
mamma ska dö. Jag har följt med dig till sjukhuset i San Francisco
i sex månader. Varje gång som mamma har varit dålig har du väl-
signat henne och hon har blivit av med sin smärta och somnat.
Jag vill att du ska lägga dina händer på mamma och bota henne."

Jag sade till min lilla flicka att vi alla måste dö någon gång, och
att jag kände mig förvissad om att hennes mammas tid var inne.
Hon och resten av barnen lämnade rummet.

Jag knäböjde så vid min hustrus säng (hon hade förlorat med-
vetandet) och jag sade till Herren att jag erkände hans hand i liv,
i död, i glädje, i sorg, i medgång och motgång. Jag tackade
honom för kunskapen om att min hustru tillhörde mig i all evig-
het, att Jesu Kristi evangelium hade återställts, att jag visste att
jag genom prästadömets kraft och myndighet här på jorden för
alltid kunde ha min hustru om jag bara var trofast som hon varit.
Men jag talade om för Herren att jag saknade styrka att se hur
min hustrus död påverkade mina små barns tro på förordning-
arna i Jesu Kristi evangelium. Så jag bad Herren med all kraft att
han skulle ge min lilla flicka kunskap om att det var i enlighet
med hans sinne och vilja att hennes mamma skulle dö.

Inom en timme hade min hustru avlidit, och jag kallade in bar-
nen i rummet igen. Min lille pojke som var fem och ett halvt till
sex år grät hejdlöst, men min flicka på tolv år omfamnade
honom och sade: 'Gråt inte, gråt inte Heber!' När vi lämnade
rummet sade Herrens röst till mig från himlen: 'Det är Herrens
vilja att din mamma ska dö.'"

Jag vet verkligen, mina vänner, att Gud hör och besvarar
böner! Jag vet att de sista dagars heliga i motgångens stund blir
mer tröstade och välsignade än något annat folk!13
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Döden är en nödvändig del av den jordiska 
erfarenheten och ett led i vår eviga utveckling.

Må vår himmelske Faders frid och tröst skänka sitt läkande
inflytande till alla dem är kallade att utstå sorg och bedrövelser.
Och må vi styrkas med insikten om att vara välsignad inte inne-
bär att vi alltid ska undslippa livets alla besvikelser och svårighe-
ter. Vi råkar alla ut för dem, fastän våra svårigheter skiftar. Jag har
inte behövt genomlida samma slags prövningar som andra
behövt utstå, ändå har jag haft min beskärda del. När jag som
ung man förlorade min hustru och mina enda två söner försökte
jag av allt mitt hjärta att hålla Herrens befallningar, och mitt hus-
håll och jag lydde visdomsordet och var berättigade livets välsig-
nelser. Jag har prövats och frestats svårt, men jag är tacksam över
att kunna säga att prövningarna och frestelserna inte varit större
än att jag kunde uthärda dem, och av hela mitt hjärta hoppas jag
att vi aldrig ska behöva utstå någonting som inte Herren välsig-
nar oss med att kunna bära.14

I den här kyrkan har vi av Herren fått veta att vårt liv innan vi
kom till jorden sträcker sig bakåt genom evigheternas svunna
tider, att vi existerade som andar innan vi kom hit, att vi förbe-
redde oss för livet på jorden, att vi när vi hållit vårt första tillstånd
kom till jorden för att förvärva kunskap, visdom och erfarenhet,
för att lära oss livets läxa, att utstå smärta, frestelser och vinna
jordelivets segrar. Vi har fått lära oss att vår ande, när vår jordiska
kropp ger upp sitt liv, ska återvända för att återuppta det andliga
liv som vi lämnade när vi kom till jorden, och därefter fortsätta
att utvecklas genom att bygga vidare på det vi uppnådde under
vårt första liv som ande, vårt första tillstånd, och under vårt jor-
deliv, vårt andra tillstånd, och framåtskrida genom de oändliga
evigheter som därpå följer, tills vi når det mål som Herren satt:
"Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig."
[Matt 5:48.]15

Förslag till studier och diskussion

• När vi sörjer en anhörigs död, vilka principer i frälsningsplanen
kan vi vända oss till för att finna tröst?
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Familjer förenas 
genom tempeltjänst 
och släktforskning

Templets förordningar utsträcker 
möjligheten till upphöjelse till Guds 

barn på båda sidor av slöjan.

Ur Heber J Grants liv

Många gånger i sitt liv uppoffrade Heber J Grant världsliga
intressen för att delta i tempeltjänst och släktforskning. Han bör-
jade redan som ung när kyrkans medlemmar hade möjlighet att
bidra med pengar till byggnationen av Salt Lake-templet. "Månad
efter månad, som pojke", erinrade han sig, "bidrog jag med en
dollar i månaden. Allteftersom min lön steg bidrog jag med två
dollar i månaden, och senare tre dollar, fyra dollar, fem dollar, och
till slut hade jag gett flera tusen dollar för att templet skulle kunna
byggas färdigt. Varför? Därför att Herren Gud, den Allsmäktige,
hade gett mig kunskap om att barnens hjärtan måste vändas till
sina fäder, om att de nycklar som profeten Elia hade verkligen
hade överlämnats till Joseph Smith och Oliver Cowdery."1

De prästadömsnycklar som återställdes av Elia gör det möjligt
för familjer att förenas för tid och all evighet genom heliga tem-
pelförordningar. Som president Grant förklarade är detta verk
lika betydelsefullt för de levande som för de döda: "Jesu Kristi
evangelium har återställts till oss, vi har livets och frälsningens
plan, och vi kan erbjuda evangeliets förordningar till både
levande och döda. Vi har allt som är nödvändigt, inte bara för vår
egen frälsning, utan för att vi på alla sätt ska vara 'Frälsare på
Sions berg' [se Ob 1:21], och inträda i vår Guds tempel och frälsa
våra förfäder som har dött utan kunskap om evangeliet."2
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President Heber J Grant invigde templet i Laie på Hawaii den 27 november 1919.
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President Grant gav uttryck för sin kärlek till tempeltjänst och
släktforskning när han sade: "Jag är djupt engagerad i detta
arbete. Jag är angelägen om att uppmuntra folket att fortsätta
sträva efter att nedteckna sina släktuppteckningar och att när de
har gjort detta, verka i våra tempel."3 Genom hans exempel och
lärdomar kom hans familj att älska att tjäna i templet. I januari
1928 beslutade han sig för att låta varje torsdagskväll bli familjen
Grants tempelkväll. De medlemmar av familjen som fått sin
begåvning samlades och åt middag tillsammans och därefter
begav de sig till Salt Lake-templet för att erhålla heliga förord-
ningar på sina avlidna förfäders vägnar. På president Grants
födelsedag år 1934 samlades 50 anhöriga i templet och deltog i
beseglingen av 1 516 barn till deras föräldrar.4

Heber J Grants lärdomar

Inget offer är för stort i vår strävan att förena 
våra familjer genom tempeltjänst.

Jag ska alltid vara tacksam för, ända till den dag jag dör, att jag
inte lyssnade till några av mina vänner när jag som ung man på
tjugo år tog mig tid att färdas hela vägen från Utah County till S:t
George för att gifta mig i templet där. Det var innan järnvägen
gick söder om Utah County, och vi var tvungna att resa resten av
vägen med häst och vagn. Det var en lång och svår resa på den
tiden, den gick genom dåliga och osäkra vägar, och resan tog
flera dagar vardera hållet.

Många rådde mig att inte göra den resan — att inte bege mig
hela vägen till S:t George för att gifta mig. De ansåg att jag kunde
låta stavspresidenten eller min biskop viga mig, och sedan, när
Salt Lake-templet var färdigbyggt, kunde jag bege mig dit med
min hustru och mina barn och bli beseglad till henne och låta
våra barn bli beseglade till oss för evigheten.

Varför lyssnade jag inte till dem? Därför att jag ville bli gift för
tid och evighet . . . Därför att jag ville börja livet rätt. Senare hade
jag stor anledning att glädjas över min beslutsamhet att vigas i
templet vid denna tidpunkt hellre än att vänta till en senare och
till synes mer lämplig tidpunkt . . .
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Jag tror inte att någon värdig sista dagars helig man eller kvinna
bör sky några ansträngningar för att komma till ett Herrens hus
för att börja livet tillsammans. De äktenskapslöften som ges på
dessa helgade platser och de heliga förbund som ingås för tid och
evighet [skyddar] mot många av de frestelser vi möter i livet som
tenderar att förstöra hem och ödelägga lyckan . . .

De välsignelser och löften som vi får då vi börjar livet tillsam-
mans, för tid och evighet, i ett Herrens tempel, kan inte uppnås
på något annat sätt, och värdiga unga sista dagars heliga män och
kvinnor som börjar livet tillsammans på detta sätt upptäcker att
deras eviga partnerskap i det eviga förbundet blir den grundval
varpå man bygger frid, lycka, dygd, kärlek och alla de andra eviga
sanningarna, här och i nästa liv.5

Jag kan inte starkt nog framhålla . . . hur viktigt det är att de sista
dagars heliga ungdomarna kommer till detta hus för att gifta sig på
rätt sätt och påbörja livets kamp under den levande Gudens inspi-
ration och med de välsignelser som Guds tjänare förlänar dem i
templet genom hans prästadömes myndighet. Jag vill inpränta i
era hjärtan att ni inte kan göra någonting, att ni inte kan göra
något offer som inte förr eller senare blir till välsignelse för er,
antingen i tiden eller i evigheten, och nästan utan undantag är det
så att när vi uppoffrar oss för att göra vår plikt och utföra de ting
som är välbehagliga i Guds ögon, blir vi belönade i detta liv.6

För lite mer än ett år sedan bestämde jag mig för att jag,
genom att planera mina arbetsuppgifter, genom att hålla mig
borta från föredrag eller konserter, pjäser eller operor, skulle
besöka templet minst en gång i veckan och utföra förordningar
för någon av mina avlidna släktingar. Genom att bestämma mig
för att göra detta var det inte alls svårt för mig att besöka templet
en gång i veckan under hela året . . . Det är sant att jag missade
operor, pjäser eller något annat som jag skulle ha velat närvara
vid, men det var inte alls svårt . . .

Vi kan i allmänhet göra det som vi vill göra. En ung man kan
finna väldigt mycket tid åt att umgås med den han älskar. Han
kan planera sin tid så att han hinner med detta. Vi kan planera
vår tid så att vi hinner spela golf eller ha andra tidsfördriv. Vi kan
se till att vi har tid med nöjen. Och om vi kan bestämma oss för
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detta så kan vi, enligt min erfarenhet, planera vår tid så att vi har
tid att komma till templet.7

Jag tror att om jag kan finna tid att besöka templet och utföra
tempelarbete en gång i veckan så finns det knappast en person i
hela Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som inte kan finna tid
om han har en önskan att planera sina uppgifter i enlighet därmed.
Jag talar om dem som bor i närheten av ett tempel och inte om
människor som måste resa lång väg för att komma dit . . . Jag kän-
ner inte till någon som är mer upptagen än jag, och om jag kan
göra det så kan de, om de bara i själ och hjärta har en önskan att
göra det. Problemet med så många är att de saknar en önskan.8

Enligt min åsikt är en av våra stora förmåner som sista dagars
heliga att kunna utföra tempeltjänst för dem av våra förfäder som
har dött utan kunskap om evangeliet . . .

Om ni kan få in i själ och hjärta att detta är ett av det vikti-
gaste som ni som sista dagars heliga kan göra, finner ni ett sätt
att göra det.9

Sedan beseglingens nycklar har återställts har många 
känt en önskan att söka efter sina förfäder.

Alltsedan Elias besök, genom att han återställde de nycklar
som han innehade, så att barnens hjärtan vändes till sina fäder
[se L&F 110:13–15], har många människor över hela världen i
sina hjärtan önskat lära känna sina förfäder.10

Män och kvinnor över hela världen har organiserat föreningar,
forskat fram sina förfäder och samlat genealogiska uppteckningar
om sin släkt. Miljontals dollar har lagts ned på detta arbete. Jag
har talat till och många gånger hört talas om människor som har
lagt ner stora summor pengar på att sammanställa en uppteck-
ning om sina förfäder, och när den blivit sammanställd, då de till-
frågats om varför de gjort detta, sade de: "Jag vet inte, jag greps
av en oemotståndlig lust att sammanställa den här uppteck-
ningen och det spelade ingen roll hur mycket det kostade. Nu
när den är sammanställd vet jag inte vad jag ska göra med den."
För de sista dagars heliga är en sådan bok ovärderlig.11
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För en sista dagars helig är en bok av denna storlek [håller upp
Mormons bok], om den innehåller namnen på hans förfäder,
många gånger, hundratals gånger, mer värd än sin vikt i guld.12

När vi tar emot templets förordningar för våra 
avlidna förfäder blir vi "frälsare på Sions berg".

Jag fröjdar mig över det förunderliga arbete som utförs i våra
tempel, genom att vi på jorden idag åter har förmånen att utföra
dop, genom den levande Gudens myndighet, för dem som har
gått bort, och att utföra förordningar, som om de tas emot leder
de döda till evigt liv och frälsning, även om de har dött utan kun-
skap om evangeliet.13

Världen undrar: Hur kan man bli döpt för någon annan? Men
om vi tror på Kristi ställföreträdande verk måste vi tro på att man
kan utföra ställföreträdande verk åt varandra, och att vi också
kan bli "frälsare på Sions berg". [Se Ob 1:21.]14

Det är . . . vår plikt att minnas dem av vår Faders barn som har
dött före oss utan kunskap om evangeliet, och att öppna frälsning-
ens dörr för dem i våra tempel, där vi också är skyldiga att verka.15

Om vi är flitiga förbereder Herren vägen för oss att utföra
tempeltjänst och släktforskning för våra avlidna anhöriga.

Jag ber att Herren ska inspirera var och en av oss att med
större flit och av all vår förmåga utföra de plikter och det arbete
som åvilar oss beträffande ställföreträdande arbete för våra döda
. . . När vi uppriktigt söker, år efter år, efter att få kunskap om
dem i vår släkt som har gått bort utan kunskap om evangeliet, är
jag säker på att Herren välsignar oss så att vi kan få tag på denna
information.16

Detta släktforskningsarbete är för mig någonting förunderligt.
Det är underbart att se hur vägen förbereds för dem av oss som
är intresserade av detta arbete. Det är förunderligt hur min
hustru har kunnat samla in släktforskningsinformation om sina
förfäder. Det är helt enkelt otroligt hur böcker och annan infor-
mation har kommit i vår ägo. När vi har kommit till en stenmur,
har det på något sätt gjorts ett hål i muren så att vi kunnat krypa
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igenom och komma över till andra sidan, bildligt talat, och hitta
någonting som är värdefullt.17

Min hustru hade i åratal sökt efter föräldrarna till sin farmors
far, Gideon Burdick. Sju generationer av hans släkt var repre-
senterade i kyrkan, men längre tillbaka än till honom kunde hon
inte komma. Hon följde varje ledtråd, men kunde inte ens få tag
i namnet på hans far.

Eftersom han varit soldat i Nordamerikanska frihetskriget fanns
förhoppningen om att de officiella uppteckningarna i Washington
D C skulle ha uppgifter om detta. Men de visade att det fanns två
Gideon Burdick som verkade i amerikanska armén under denna
period, och detta gjorde identifieringen ännu svårare.

För några år sedan besökte min hustru och jag Washington för
att söka i pensionsbyråns arkiv. Hon fann att en person vid namn

President Heber J Grant sade: "Jag är angelägen om att uppmuntra 

folket att fortsätta sträva efter att samla sina släktuppteckningar och 

att när de har gjort detta, verka i våra tempel."
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Gideon Burdick hade ansökt om pension. När hon undersökte
handlingen fann hon att den ålder som angavs där stämde öve-
rens med hennes förfaders ålder . . . Ett av de vittnen som skrev
under ansökningen visade sig vara Hyrum Winters, Gideons svär-
son och hennes egen farfar . . .

Han uppgavs vara född i Rhode Island, [så] den uppgift som
kvarstod var att spåra hans släktförbindelser i denna stat.

Efter ytterligare efterforskningar fick fru Grant veta i ett brev
att en man vid namn Harcourt sammanställde en uppteckning
över släkten Burdick. Hon skrev genast till honom, men fick bara
tillbaka ett brev från hans dotter i vilket det stod att han avlidit
för tio år sedan, och att manuskriptet inte längre fanns i familjen
och att hon inte visste var det fanns.

Vi tycktes ha kommit till ännu en återvändsgränd, en som vi
inte kunde komma förbi. Men min hustru sade: "Jag tänker inte
nöja mig med detta." Hon skrev till postmästaren på den plats
där herr Harcourt hade bott och bad honom lämna brevet till
någon som hette Burdick.

Brevet överlämnades till dr Alfred A Burdick, som bodde i när-
heten av postkontoret. Han svarade omedelbart och sade att han
hade Harcourt-manuskriptet och att han fortfarande samlade
uppteckningar över Burdicks släkt och att han hade för avsikt att
publicera det i bokform. Han sade att han hade uppteckningen
över hela familjen Burdick ner till Gideon, men ingenting om
hans familj, för den senare tycktes bokstavligen ha uppslukats av
jorden när han flyttade västerut. "Om du skickar mig", skrev han,
"all information om Gideon, så ska jag ska skicka dig allt du vill
veta om hans förfäder".

Detta gjordes och han var vänlig nog att sända henne en redo-
görelse för Gideon Burdicks förfäder, och gav henne tillstånd att
använda det på det sätt som hon ansåg lämpligt. På detta sätt
lyckades hon få tag i en fullständig kopia över den information
som hon så länge hade sökt efter, vilket definitivt sammanlän-
kade hennes släktingar med Rhode Island-familjen . . .

Efteråt fick jag höra följande berättelse om Burdick-manuskriptet.
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För många år sedan började William M B Harcourt och dr
Alfred A Burdick att sammanställa en uppteckning över släkten
Burdick. En stor mängd information sammanställdes och ord-
nades systematiskt, i avsikt att publicera den.

Men så avled herr Harcourt och en kusin till dr Burdick fick
äganderätt till manuskriptet och tog med sig det till New York.
Först tänkte han publicera det, men flera år senare skrev han till
dr Burdick att om denne betalade fraktbeloppet så skulle han få
[manuskriptet]. Men dr Burdick blev indignerad över att denna
person hade tagit med sig manuskriptet och svarade inte, inte
ens när den andre hotade att bränna manuskriptet.

Kusinen beordrade därför fastighetsskötaren att bära ner alla
dessa dyrbara uppteckningar i källaren och bränna dem. Av
någon anledning gjorde inte fastighetsskötaren det och när kusi-
nen upptäckte detta någon tid senare packade han upp allt-
sammans och skickade det till sin bror. Men brodern hade inte
plats för dem i sitt hus utan lade dem på sin bakgård. Där låg de
i månader, utsatta för regn och sol, utan att någon visste vad man
skulle göra med dem.

Broderns hustru dog och dr Burdick kom till begravningen.
Då fick han höra talas om vad som hade hänt manuskriptet och
han fick veta att han kunde få det om han ville. Han tog hem det,
och eftersom han var rädd för att han återigen skulle förlora det
så kopierade han det, bok efter bok. Många delar hade redan för-
störts av väder och vind, men när han noga undersökte dem var
han glad över att finna att praktiskt taget alla viktiga anteck-
ningar var bevarade.

Från denna tidpunkt ända tills nu hade han fortsatt sin forsk-
ning och lagt till ytterligare information.

När vi besökte Washington i december reste fru Grant och jag
till Baltimore för att träffa denne gentleman som så vänligt hade
bistått oss . . . Han kände igen oss från de bilder som vi hade sänt
och mottog oss med öppna armar. Han tog in oss på sitt kontor
och visade oss volym efter volym av släktforskningsdata som han
samlat in, som handlade om släkten Burdicks och andra män-
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niskors historia. "Om detta ämne", sade han, "kan jag sitta uppe
och samtala med er hela natten."

Han hade tjugo volymer med manuskript om släkten Burdick,
systematiskt ordnade. Fyra av dem visade sig innehålla Gideons
direkta släktlinje. Dr Burdick gav oss på ett älskvärt sätt denna
information, för att kopiera den och använda den som vi fann
det lämpligt. Jag erbjöd mig att låta en stenograf komma till hans
kontor och skriva av den, eller göra en . . . kopia. Men han lade
böckerna i mina händer och sade: "Jag kan anförtro dig de här,
president Grant, för jag vet att de är trygga i dina händer."

Maskinskrivna kopior har nu gjorts av hela uppteckningen,
och en av dem har skickats tillbaka till dr Burdick. Ytterligare
information har hämtats från vårt eget släktforskningsbibliotek
och från egna släktuppteckningar, som nu kompletterar hans
sammanställning . . .

Jag hoppas att allt detta inte bara är intressant för fru Grant och
mig, utan för alla som söker sin egen släkthistoria, som ett vitt-
nesbörd om hur Herren verkar bland sina barn utanför kyrkan och
som inspiration till ledande män i kyrkan såväl som till ledande
män i kyrkans stavar och församlingar att uppriktigt fortsätta sina
egna efterforskningar. "Sök och ni skall finna." [Matt 7:7.]18

De dödas frälsning var en av de främsta orsakerna till att det
eviga evangeliet återställdes, och Jesu Kristi kyrka återupprätt-
tades, i vår tid. Det fenomenala intresse som de heliga visat
denna mycket viktiga del av Frälsarens återlösande mission är ett
högst lovande tecken. Våra tempel fylls från tidiga morgonen till
långt in på kvällen av dem som har för avsikt att återlösa sina
hädangångna förfäder och att hjälpa till att smida den länk som
slutligen kommer att binda samman evangelieutdelningarna och
förena allt i Kristus, både i himlen och på jorden — ett verk som
är unikt för tidernas fullhets utdelning. Vilken lycka väntar inte
dem som hängivet verkar i Herrens hus, när de går in i ande-
världen och där får en hänförd välkomstmottagning av dem som
de har utfört detta ovärderliga tjänande för!19



59

K A P I T E L  6

Förslag till studier och diskussion

• På vilka sätt har du blivit välsignad av att delta i templets för-
ordningar? Vad kan vi göra för att mera tillfullo åtnjuta tem-
plets välsignelser?

• Varför är det viktigt att vi gifter oss i templet? På vad sätt stär-
ker tempeläktenskapet förhållandet mellan man och hustru?

• Vad innebär det att vara "frälsare på Sions berg"? (Se också L&F
128; 138:47–48, 53–54, 57–58.) På vad sätt har tempelförord-
ningar och släktforskning hjälpt dig att vända ditt hjärta till
dina anhöriga, både levande och döda?

• Vilka hjälpmedel tillhandahåller kyrkan för att hjälpa oss
utföra släktforskning?

• Hur har Herren förberett vägen för dig att få information om
din släkt? Vilka tecken har du sett på att människor över hela
världen har känt en önskan att veta mer om sina förfäder?

• Vad kan vi göra för att planera in tid för att gå regelbundet till
templet? för släktforskning?

• Hur kan de familjer som bor långt borta från tempel bygga
upp en tradition av respekt och vördnad för tempelarbete?
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När vi studerar skrifterna och lever i enlighet med dess principer, 

"tillväxer [vi] i ljus, kunskap och intelligens".



Ett personligt, 
varaktigt vittnesbörd

När vi lever efter Jesu Kristi evangelium
tillväxer vi i vår kunskap om sanningen
och vår förmåga att tjäna Herren ökar.

Ur Heber J Grants liv

Heber J Grants vittnesbörd om det återställda evangeliet bör-
jade slå rot när han var barn. Senare i sitt liv uttryckte han ofta sin
tacksamhet för de lärare och ledare som hade stärkt hans spi-
rande vittnesbörd. Han var speciellt tacksam för sin mamma. "Jag
står här idag som kyrkans president", sade han en gång, "för att
jag lyssnade till de råd och anvisningar och brinnande vittnesbörd
om detta verks gudomlighet som kom till mig från min mor.1

När han växte upp blev hans vittnesbörd allt starkare. Han
berättade om det vittnesbörd han fick under sina studier av
Mormons bok: "När jag var ungefär femton år gammal läste jag
Mormons bok noggrant under bön och fick i mitt hjärta ett var-
aktigt och fast vittnesbörd om dess gudomliga äkthet. Alltifrån
denna dag har dess underbara lärdomar skänkt mig tröst, välsig-
nelse och vägledning."2

President Grant fortsatte att ge näring åt sitt vittnesbörd under
hela sitt liv och han bad uppriktigt om att kunna hålla fast vid
tron.3 Vid åttio års ålder sade han: "Jag kan inte i ord uttrycka
den tacksamhet som fyller mitt hjärta för det bestående
vittnesbörd som jag har i mitt innersta om gudomligheten i detta
verk. Under årens lopp har jag fått så många, så starka, så
mäktiga vittnesbörd om gudomligheten i detta verk, att jag inte
har ord för att uttrycka min tacksamhet, och jag har inte funnit
någonting som har försvagat min tro."4
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Heber J Grants lärdomar

Ett vittnesbörd är en personlig uppenbarelse 
från Gud genom den Helige Anden.

Gud har gett till män och kvinnor överallt i världen, som söker
efter hans Andes ljus , och som svar på ödmjuka böner, ett vitt-
nesbörd och kunskap om att detta evangelium är exakt vad det
utger sig för att vara — att det är sanningen, att det ska bestå för
evigt och att de som efterlever det ska upphöjas för evigt i vår
himmelske Faders och hans Sons, vår Återlösares, närhet.5

Hundratals, ja, tusentals, har känt ett styng i hjärtat, och
genom Andens inspiration och Guds uppenbarelser till dem har
de fått kunskap om gudomligheten i det verk som vi är engage-
rade i. Den Helige Anden har vittnat för dem, tillfredsställt deras
själar, tillfredsställt deras innersta väsen, och fått dem att glädje-
fullt utropa att de vet att Gud lever, att de vet att Jesu är Kristus,
att de vet att Joseph Smith är den sanne och levande Gudens
profet. Ingen människa på jorden kan påstå att hon vet att det
som de säger inte är sant. Hon tror kanske inte på deras vittnes-
börd men hon kan inte beröva dem den kunskap som de har.
Om jag påstår att jag älskar min familj och någon säger "jag tror
inte på det", så förändrar det inte min kunskap om att jag älskar
dem. När den Helige Anden har vittnat för någon, när någon har
fått kunskap om att detta evangelium är sant, vet hon det och
förkunnar det, och en hel värld som inte tror på det kan inte för-
ändra hennes kunskap.6

Jag tackar Gud för att alla heliga är berättigade att ta del av
hans Helige Andes viskningar. Jag tackar Gud för att ingen av oss
är beroende av andra för vårt vittnesbörd om evangeliet. Jag
tackar Gud för att var och en själv kan få ett vittnesbörd.7

Det är denna personliga kunskap, uppenbarelsens milda och
stilla röst, som kommer till varje ärlig, bedjande själ som svar på
bön, som utgör denna kyrkas styrka. Utan detta personliga
vittnesbörd, som män och kvinnor över hela världen får när de
lyssnar till evangeliet och anropar Gud om hans Ande, skulle vi
inte vara vad vi är idag — ett enat folk, ett i hjärta och själ, ett
med Gud och ett med vår Frälsare.8
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Jag vill här och nu påstå att det är Guds kraft, att det är Guds
Ande som övertygar människor, och inte vältalighet, utbildning,
fina ord, eller hur storslaget budskapet ges. Det är Guds Ande
som tar sin boning i människornas hjärtan och övertygar dem
om sanningen.9

Jag har träffat många människor som har ifrågasatt mitt vittnes-
börd. De har sagt: "Herr Grant, det är inte någonting som du kan
veta." Men jag är redo och villig att bära vittne om att jag har denna
kunskap och att jag är lika säker på den som att jag kan skilja ljus
från mörker och värme från kyla. Jag vet att Herren har besvarat
mina böner när jag anropat honom. Därför har jag kunskap om
dessa ting, och jag vet det lika säkert som att jag älskar min familj
och mina vänner. Denna kunskap har kommit till mig på ett
sådant sätt att jag är redo och villig att bära vittnesbörd för hela
världen, och jag vet att jag kommer att hållas ansvarig för det vitt-
nesbörd jag bär. Jag skulle inte vara sann mot mig själv om jag inte,
när tillfälle erbjuder sig, bär vittnesbörd om det som jag vet.10

Vi som sista dagars heliga har stor orsak att vara tacksamma för
de många gånger vår Gud visar oss sin godhet och barmhärtighet.
Låt oss sträva efter, med all den förmåga som vi besitter, att
inhämta så mycket intelligens, ljus och kunskap från vår himmel-
ske Fader att vi kan hålla oss kvar på pliktens väg. Många av oss
tror att vi har en säker kunskap om evangeliet, att vi inte behöver
vara rädda för att livets prövningar ska vända oss bort från san-
ningen. Men vi bör samtidigt vara väl medvetna om att vi inte en
enda dag, en enda timme av vårt liv, själva kan bevara vårt vitt-
nesbörd om evangeliet utan Guds Andes ljus och inspiration.11

Vi får och stärker vårt vittnesbörd genom bön, 
studier, och lydnad mot Herren.

Det starkaste vittnesbörd vi kan få kommer genom uppenba-
relsens röst — den Helige Andens inspiration. Ingen kan få detta
utan att vara värdig därtill.12

Du kan inte överföra det som du själv har fått till någon annan.
Lika lite som jag kan äta i en annan persons ställe kan jag för-
medla ett vittnesbörd om detta evangelium till henne. Jag kan
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berätta hur man får det. Jag kan berätta om de välsignelser som
Gud gett mig. Men för att få ett personligt vittnesbörd om
gudomligheten i detta verk måste var och en leva efter evangeliet.

Det har prövats över hela världen av män och kvinnor som har
blivit hatade och förföljda av sitt eget kött och blod som en följd
av att de blivit medlemmar i kyrkan. Men som svar på ödmjuk
bön, och genom att göra allt det som Gud har bett dem göra, har
de fått ljus och kunskap och ett vittnesbörd om detta verks
gudomlighet.13

Mina bröder och systrar, om vi studerar skrifterna, livets och
frälsningens plan, om vi håller Herrens bud, kommer alla de löf-
ten han gett oss att uppfyllas. Och vi tillväxer i ljus, kunskap och
intelligens.14

Jag lovar er, som den levande Gudens tjänare, att varje man
och kvinna som lyder Guds bud får framgång, att varje löfte som
Gud har gett kommer att uppfyllas, att de tillväxer i visdom, ljus,
kunskap, intelligens och, framför allt, i vittnesbördet om Herren
Jesus Kristus.15

Vårt vittnesbörd stärks när vi delar med oss av det.

Ingen människa kan undervisa om evangeliet genom den
levande Gudens Andes inspiration och kraft . . . utan att känna,
veta och förstå att hon blivit välsignad av Herren, den
Allsmäktige, och kunna vittna om hur Guds kraft kommer när
man förkunnar Herren Jesu Kristi evangelium.16

Jag har många gånger hört president [Brigham] Young och
andra män säga att ungdomar får oftare ett vittnesbörd, i sin själs
innersta, om gudomligheten i detta verk, när de står upp [för att
bära vittne], än de någonsin får av att knäböja och be om detta
vittnesbörd. Genom Herrens Andes inspiration har de fått ta del
av Andens rika utgjutande, deras själar har fyllts med ljus och
den kunskap som kommer från Gud genom den Helige Anden.
De har fått ett vittnesbörd i sitt hjärta varmed de har kunnat vitt-
tna om att de verkligen vet att det verk de utför är livets och fräls-
ningens plan, att de verkligen vet att Gud lever, att Jesus är
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Kristus, att Joseph Smith var och är den sanne och levande
Gudens profet.17

När jag presiderade över Europamissionen hade jag vid uppre-
pade tillfällen möjlighet att undervisa unga män som anlänt dit
för att predika evangeliet — unga män utan utbildning, utan erfa-
renhet och varav många stod upp på missionskontoret i Liverpool
för att bära vittnesbörd för första gången i sitt liv. Jag bad dem att
studera evangeliet och be om Herrens Andes inspiration och jag
lovade dem att om de bara öppnade sina munnar och bar vittne
om att Jesus Kristus var världens Återlösare och att Joseph Smith
var hans profet, så skulle Gud inspirera dem även om de först inte
visste vad de skulle säga. Inte bara några, utan många äldster har
vittnat för mig om att detta löfte uppfylldes, att Gud verkligen väl-
signade dem när de bar vittne om gudomligheten i Joseph Smiths
mission, han som på Guds befallning återigen grundade Kristi
kyrka på jorden.18

Jag har hört hur hundratals och tusentals unga män och unga
kvinnor som gått ut för att förkunna evangeliet och sedan åter-
vänt från sin mission, har burit vittne om att de fått större kun-
skap om gudomligheten i detta verk, att deras vittnesbörd har
blivit starkare.19

Man kan inte stå still i Guds kyrka. Vi kan inte leva på det
vittnesbörd som vi fick för många år sedan. Vi har . . . hört en
sjuttionioårig mans vittnesbörd, men om han skulle upphöra att
bära det vittnesbörd han fått så skulle Guds Ande lämna honom, för
vi blir aldrig för gamla för att arbeta i Guds verk och evangelium.20

Vårt vittnesbörd ger oss förmåga och mod 
att genomföra Herrens verk.

De som lyder Herrens befallningar, de som uppfyller evange-
liets fordringar, utvecklar dag efter dag och år efter år sitt vitt-
nesbörd och sin kunskap om evangeliet, och blir allt ivrigare att
uppmuntra andra att undersöka livets och frälsningens plan.21

Som ett folk har vi visat att det som Frälsaren sade är sant, att
den som gör Faderns vilja får kunskap om läran [se Joh 7:17], att
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vi [har] en fullkomlig och absolut kunskap och att det är därför
som vi [är] villiga att uppoffra oss för sanningens sak.22

Jag är mycket tacksam över att sista dagars heliga över hela
världen har ett personligt, unikt och varaktigt vittnesbörd om det
verk som vi är engagerade i. Utan detta vittnesbörd skulle varken
män eller kvinnor kunna tänka sig de oerhörda uppoffringar
som de gör i hemmet och i andra länder, för att Herrens verk ska
gå framåt . . .

Jag känner mig tacksam när jag tänker på de män som stått i
spetsen för denna kyrka och de ämbetsmän som har lett den. De
har gett av sin tid och sina talanger, gjort uppoffringar (det vill
säga uppoffringar beträffande den här världen), och fått en full-
komlig och varaktig kunskap om att Gud lever, att han hör och
besvarar våra böner. De hade inte skuggan av ett tvivel om att
Gud uppenbarade sig för Joseph Smith och presenterade sin
Son för honom, och de hade fullkomlig kunskap om att det
aronska och melkisedekska prästadömet återställdes till jorden
av de män som innehade nycklarna i tidens mitt . . .

Ingenting mindre än denna fullkomliga och säkra kunskap
som vi har som ett folk kan göra det möjligt för oss att uträtta
någonting som tillnärmelsevis motsvarar det vi åstadkommer.23

Vad jag vet är, att mitt eget hjärta är inriktat på kyrkans och
Guds rikes tillväxt. Jag vet att det inte finns någonting på jorden
som gläder mig lika mycket som det faktum att jag umgås med
Guds tjänare och tjänarinnor i Jesu Kristi Kyrka, och jag tror inte
att det går en dag utan att jag tackar Gud för återställelsen av
livets och frälsningens plan och att jag fått förmånen att ta del av
den. Jag vädjar uppriktigt till honom om att mitt sinne aldrig ska
förmörkas, att jag aldrig ska avvika från sanningen, att jag aldrig
ska glömma bort något av de förbund jag ingått, att jag,
allteftersom jag blir äldre och tillväxer i insikt, ska tillväxa i mitt
vittnesbörd om evangeliet och i min önskan — inte bara i min
önskan, utan också i min förmåga — att arbeta för att Guds rike
på jorden ska gå framåt.24
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• Varför behöver ett vittnesbörd ständig näring? Hur kan vi för-
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Följ dem som Gud 
har utvalt att presidera

Vi stöder kyrkans auktoriteter genom att be för dem,
genom att följa deras inspirerade råd och 

genom att stödja dem i deras arbete.

Ur Heber J Grants liv

När äldste Heber J Grant inledde sin verksamhetstid i de tolv
apostlarnas kvorum, gjorde han detta med orubblig lojalitet mot
kyrkans president. Strax efter sin kallelse skrev han till sin kusin
Anthony W Ivins: "Jag kan sanningsenligt säga att jag aldrig i mitt
liv varit med om att jag inte varit villig att förändra min hand-
lingsplan då en Guds tjänare har befallt det."1

Som medlem av de tolv apostlarnas kvorum var äldste Grant
med om många upplevelser som stärkte hans vittnesbörd om att
kyrkans president var Herrens språkrör på jorden. Senare, när han
själv var president för kyrkan, berättade han om en sådan händelse,
i vilken han såg hur Herren inspirerade president Wilford
Woodruff. År 1890 tillkännagav president Woodruff att det var
Herrens vilja att de heliga skulle starta en fabrik för utvinning av
betsocker i Utah. Äldste Grant verkade i en kommitté som bildats
för att "undersöka saken". Efter noggrann forskning gav kommittén
en enhällig rekommendation att överge tanken.

Men, som president Grant rapporterade: "President Woodruff
var inte nöjd. En annan kommitté utsågs. Jag hade tillhört den
första kommittén och han utsåg mig även till den andra
kommittén. Jag bad om att slippa eftersom jag redan bildat mig
en uppfattning, ja, hade redan skrivit mitt namn på den tidigare
rapporten, men han ville inte lyssna till min begäran om att bli
befriad. Vi satte oss åter in i saken, noggrant och omsorgsfullt,
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och den andra kommittén kom fram till en helt annan
ståndpunkt. President Woodruff sade: 'Bry er inte om rapporten.
Jag är inspirerad att satsa på sockerbetsindustrin.'"

President Grant och andra följde Herrens profets instruktio-
ner och började planera att bygga en fabrik som skulle utvinna
betsocker. Men en nationell ekonomisk kris år 1891 gjorde det
svårt att få fram tillräckligt med pengar till att bygga fabriken.
Åter föreslog en grupp erfarna affärsman att det vore oklokt av
kyrkan att fortsätta med sina planer. President Grant erinrade sig
sin ledares svar på det förslaget:

"När rekommendationen framfördes svarade Wilford
Woodruff på följande sätt: 'Alltsedan den dag då jag fick kunskap
om gudomligheten i Jesu Kristi evangelium såsom det uppenba-
rats genom profeten Joseph Smith, från den dag då jag som
ödmjuk präst gick ut för att förkunna detta evangelium, fastän
det såg ut som om döden låg framför mig, även om pliktens väg
inom evangeliet krävde av mig att jag skulle ställas ansikte mot
ansikte med döden, har jag aldrig vikit av åt höger eller vänster,
och nu har Herren inspirerat mig att bygga denna fabrik. Varje
gång jag funderar på att stoppa planerna råder mörker, och varje
gång jag funderar på att bygga den råder ljus. Vi ska bygga fabri-
ken om den så ruinerar kyrkan.'"

"Vi byggde den", sade president Grant senare, "och den ruine-
rade inte kyrkan". Faktum är att kyrkan senare byggde fler fabri-
ker och upprättade en industri som var gynnsam för kyrkan som
helhet och för enskilda sista dagars heliga.2

Flera år senare gav president Heber J Grant detta enkla råd till
vägledning för de sista dagars heliga: "Jag känner inte till någon-
ting som är av större värde i livet än att lyda Herrens och hans
tjänares råd till oss i vår tid."3

Heber J Grants lärdomar

Herren kallar sina profeter och 
leder dem genom inspiration.

Vid detta och alla andra tillfällen vill jag med eftertryck och i
all ödmjukhet bära vittne om profeten Joseph Smiths gudomliga
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mission och om att alla de som har kallats att efterträda honom
har varit kallade av Gud.4

Ni behöver inte vara rädda, mina kära bröder och systrar, att
det någonsin ska hända att någon står som överhuvud för Jesu
Kristi kyrka utan att vår himmelske Fader vill att han ska vara där.5

Jag vet att Herrens välsignelser rikligen har utgjutits över var
och en som har stått som överhuvud för denna kyrka, eftersom
de alla på ett rättfärdigt sätt har sökt efter Guds Andes inspira-
tion i allt de har företagit sig.6

Jag lärde känna Brigham Young när jag var endast sex år
gammal . . . Jag kan bära vittne om hans vänlighet, om hans kär-
lek till mig personligen, om hans kärlek till Gud och om hur
Herrens inspiration kom till honom när han stod på den plats

Fotografi taget 1925. Stående,

från vänster till höger: 

David O McKay, Rudger

Clawson och Orson F

Whitney i de tolvs kvorum;

Anthony W Ivins, förste rådgi-

vare i första presidentskapet;

Richard R Lyman i de tolvs

kvorum; Heber J Grant, kyr-

kans president; Reed Smoot i

de tolvs kvorum; Charles W

Nibley, andre rådgivare i 

första presidentskapet;

Sylvester Q Cannon, preside-

rande biskop; George Albert

Smith och Joseph Fielding

Smith i de tolvs kvorum.

Knästående, från vänster till

höger: Hyrum G Smith, 

kyrkans patriark; Melvin J

Ballard, Stephen L Richards,

John A Widtsoe och George F

Richards i de tolvs kvorum.

Saknas på bilden: James E

Talmage i de tolvs kvorum.
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som jag [nu] står, när jag hade förmånen att tillhöra dem som
lyssnade till hans inspirerade ord.

Jag kallades till de tolv apostlarnas råd genom uppenbarelse
från Herren till president John Taylor, och från den tidpunkt då
jag inträdde i de tolv apostlarnas råd, två år efter det att John
Taylor blivit president för kyrkan, fram till dagen för hans död,
träffade jag honom, vecka efter vecka . . . Jag vet att han var den
levande Gudens tjänare. Jag vet att Herrens inspiration kom till
honom och jag vet att närhelst han sade: "Detta är vad Herren
önskar", och hans medarbetare i apostlarnas råd understödde
hans åsikt, att det vid varje sådant tillfälle visade sig att han hade
rätt, och Herrens inspiration till honom visade att hans visdom
genom Guds kraft var överlägsen andra mäns visdom.
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Jag har vid flera tillfällen kommit till ett möte . . . med kunskap
om att en viss fråga skulle diskuteras, och varit fullkomligt säker
på vilken ståndpunkt jag skulle inta i denna fråga, så säker som
någon kan vara . . . Trots att jag kommit till ett möte . . . övertygad
om vilken ställning jag skulle inta, har jag med glädje frivilligt
röstat för den motsatta ståndpunkten på grund av att Herren
hade inspirerat John Taylor. Vid varje sådant tillfälle har det visat
sig att Herrens tjänare, president Taylor, haft rätt, och hans
överlägsna bedömning, genom Herrens inspiration, har visat sig
vara bäst för Herrens folk.

Jag skulle kunna återge händelse efter händelse då apostlar
sänts ut för att utföra ett visst arbete på grund av att John Taylor
inspirerats av Herren, då de trott att de inte kunde utföra detta
arbete. De har återvänt och kunnat bära vittnesbörd att de
genom Herrens hjälp har kunnat utföra det arbete som ålagts
dem av president Taylor, Herrens profet . . .

Jag bär vittne om att Wilford Woodruff verkligen var den
levande Gudens tjänare och en sann Guds profet. Wilford
Woodruff, en ödmjuk man, omvände och döpte hundratals
människor inom några månader i Herefordshire, England . . . Jag
tror inte att någon man som någonsin vandrat på jordens yta har
varit bättre än han på att predika omvändelse till Jesu Kristi evan-
gelium. Han var en man med en underbar och enastående
ödmjukhet, en man som aldrig varit engagerad i några stora
affärstransaktioner, en man som ägnat sig åt jordbruk, som varit
sysselsatt med att odla fruktträd och bruka jorden, en ödmjuk
man, som enligt många saknade förmåga att presidera över Kristi
kyrka. Men jag vill vittna för er att under Herrens inspiration,
och som en följd av denne mans ödmjukhet, på grund av hans
gudalika liv och som en följd av att Gud älskade honom, blev han
välsignad vid mer än ett tillfälle med en visdom som var vida
överlägsen den samlade visdomen hos kyrkans klipska ekono-
miska medarbetare . . .

Jag vet att Lorenzo Snow var en Guds profet . . . Lorenzo Snow
blev medlem i kyrkans presidentskap vid åttiofem års ålder, och
det han åstadkom under de nästkommande tre åren är verkligen
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enastående att begrunda. Han lyfte kyrkan . . . från nästan eko-
nomisk ruin . . . Under tre korta år lyckades denne man — som
enligt världslig uppfattning var för gammal att kunna utföra
någonting, denne man som inte sysslat med ekonomiska affärer,
som under flera år ägnat sitt liv åt att arbeta i templet — med att
få kontroll över Kristi kyrkas finanser, genom den levande
Gudens inspiration, och under dessa tre år förändrades allting,
ekonomiskt sett, från mörker till ljus . . .

Första presidentskapet år 1936. Från vänster till höger, 

president J Reuben Clark Jr, förste rådgivare; president Heber J Grant 

och president David O McKay, andre rådgivare.
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Jag bär vittnesbörd för er att alltifrån min barndoms dagar, då
jag inte helt kunde förstå och omfatta evangeliets lärdomar, har
hela min varelse skälvt av spänning, och tårar har rullat nedför
mina kinder, genom den levande Gudens inspiration, när jag har
lyssnat när Joseph F Smith har predikat om evangeliet . . . Jag fick
alltid andlig föda och blev alltid upplyft av att lyssna till honom
när han förkunnade Jesu Kristi evangelium. Jag bär vittne om att
han var en av Guds största profeter som någonsin har levat, att
Gud var med honom från den dag som han gick ut som liten
pojke på femton år för att förkunna Jesu Kristi evangelium på
Hawaiis öar, till den dag då han, efter att ha gett sextiofem år av
sitt liv åt Guds verk, avslutade sin jordiska verksamhet.7

Det har fallit på min lott, även om jag är ett mycket svagt,
enkelt redskap i Herrens händer, att efterträda de underbara
män som har presiderat över denna kyrka — profeten Joseph
Smith, vars like, tror jag inte, någonsin vandrat på jorden; den
enastående pionjären Brigham Young; frihetens mäktige för-
kämpe, John Taylor; den som på ett så enastående sätt uppma-
nade människor att omvända sig till Jesu Kristi evangelium,
Wilford Woodruff; Lorenzo Snow, den ovanlige åttiofemåringen
som under tre år lyfte upp kyrkan . . . till ekonomiskt oberoende.
Samt den man som älskades av alla som kände honom, en av
världens främsta män, Joseph F Smith, jag har aldrig hört någon
predika om rättfärdighet lika bra som han.8

Det har aldrig upphört att förundra mig att jag representerar
Herren här på jorden. Mitt umgänge sedan barnsben med de
enastående och underbara män som har föregått mig har gjort
det nästan överväldigande för mig att tänka att jag skulle befinna
mig i samma klass som de.

De sista ord som president Joseph F Smith uttalade när han
skakade hand med mig — han dog den natten — löd ungefär så
här: "Må Herren välsigna dig, min pojke, må Herren välsigna dig.
Du har ett stort ansvar. Kom alltid ihåg att detta är Herrens verk
och inte människans. Herren är större än någon människa. Han
vet vem han vill ska leda hans kyrka och han gör aldrig några
misstag. Må Herren välsigna dig."9
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Profeter tar emot inspiration för att stärka kyrkan.

Jag tackar Herren för mitt nära umgänge, alltsedan barnsben,
med presidenterna Brigham Young, John Taylor, Wilford
Woodruff, Lorenzo Snow och president Joseph F Smith. Jag
tackar Herren för att jag under femtio år aldrig har haft annat än
positiva erfarenheter av dessa män . . . Jag har varken offentligt
eller privat hört någonting falla från Guds tjänares läppar, vilka
har utvalts att stå i spetsen för detta verk, utan att det har varit
upplyftande och utvecklande för Guds folk.10

Jag är verkligen mycket tacksam över att jag genom att ha varit
en Herren Jesu Kristi apostel fått umgås med John Taylor,
Wilford Woodruff, Lorenzo Snow och Joseph F Smith, att jag
utan skuggan av ett tvivel kan säga att deras hjärtan var orubbligt
fästa vid att verka för de sista dagars heligas framåtskridande, för
att sprida evangeliet hemma och utomlands, och över att veta att
deras livs högsta önskan var att livets evangelium skulle spridas
och ha framgång och att de sista dagars heliga skulle bli frälsta.
Jag är tacksam över att jag utan tvivel vet att . . . dessa ledares
hjärtan var helt inriktade på Guds folks välfärd och framgång och
att de aldrig skonade sig själva i sitt arbete för folkets bästa, att
deras dagliga tankar, böner och önskningar var inriktade på
folkets framåtskridande. Jag vet verkligen att de som stödde
dessa män med sin tro och sina böner, och med sina goda
gärningar, blev välsignade av Gud, inte bara med en starkare tro
och kärlek till Gud och ett vittnesbörd om gudomligheten i det
evangelieverk som vi är engagerade i, utan de välsignades också
i sina förråd, deras jordlotter blev välsignade och de välsignades
med visdom i sina familjer, att kunna fostra och förmana dem i
Gud.11

Jag har aldrig haft någon annan önskan i mitt hjärta när jag
stått inför de sista dagars heliga än att kunna säga någonting som
är till deras nytta, till deras välsignelse, att det sägs på ett sådant
sätt att det uppmuntrar dem, att det i deras hjärtan ingjuter en
önskan och beslutsamhet att vara mer trofasta, mer flitiga, mer
energiska i att genomföra sina plikter i framtiden än vad de varit
i det förflutna.12
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Vi välsignas när vi ärar och följer dem
som presiderar över oss.

Be för kyrkans auktoriteter och stöd dem sedan i allt du gör
och i allt de gör.13

Av egen erfarenhet vet jag att det, i de sista dagars heligas hem
alltsedan presidenterna Brigham Young, John Taylor, Wilford
Woodruff, Lorenzo Snow och Joseph F Smith, har uppsänts, dag
efter dag, uppriktiga och innerliga böner till Gud om att Herren
ska inspirera de män som utgör kyrkans presidentskap, apost-
larna och andra generalauktoriteter, så att de, var och en, ska
inspireras av Gud att uträtta de ting som är till bäst nytta för hans
barn och för att Jesu Kristi evangelium ska spridas över världen.
Jag vet verkligen, efter . . . år av erfarenhet, att de män som idag
är kallade som Herren Jesu Kristi apostlar har blivit begåvade
med den levande Gudens Ande.14

Tro är en Guds gåva och när människor har tro nog att
efterleva evangeliet och lyssna till de råd som kommer från dem
som presiderar i församlingar och stavar och från kyrkans
generalauktoriteter, har jag märkt att de blivit rikligen välsignade
av Herren och att många av dem har klarat av stora ekonomiska
problem och andra svårigheter på ett högst mirakulöst och
underbart sätt.15

Låt oss vara redo och villiga att följa våra lokala och regionala
ledare och att stödja dem . . . Ni blir alltid välsignade och
uppbyggda när ni följer de råd som ni får från dem som Gud har
utvalt att presidera över kyrkan. Genom att hedra den man som
Gud har utvalt kommer Gud att hedra och välsigna er, och när ni
var och en utför er plikt kommer ni att tillväxa i Guds Andes ljus
och inspiration. När vi tillväxer personligen tillväxer också kyrkan
. . . Detta är Guds verk. Joseph Smith var en Guds profet. Vi måste
minnas det. Vi måste först söka "Guds rike och hans rättfärdighet",
därefter kommer även allt annat att komma till oss [se Matt 6:33].
Evigt liv är vad vi arbetar för. Låt inte världslig visdom, rikedom
eller utbildning, eller någonting annat, förblinda era ögon inför
det faktum att detta är Guds verk och att Guds språkrör finns på
jorden. När han talar, låt oss vara redo och villiga, att använda vår
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tid, våra talanger, och allt som vi har fått, till att arbeta för att utföra
Guds vilja. Jag säger er att Gud kommer alltid att bekräfta det hans
språkrör säger.16

Jag hoppas och ber att de heliga ska leva i enlighet med Jesu
Kristi evangelium. Jag hoppas att de ska lyssna till det som deras
stavspresidenter och biskopar lär ut. Jag vill säga att vi förväntar
oss att varje stavspresident och varje biskop ska undervisa folket
om sanningen. Vi vill att de ska tala om för folket att de förvän-
tas lyda visdomsordet, vara ärliga tiondebetalare, minnas de för-
bund de ingår i Guds tempel . . . och att vi förväntar oss av dem
att de ska utföra sina plikter som heliga och predika evangeliet
genom att leva efter det.17

Det finns många människor som inte påverkas nämnvärt, även
om Herrens tjänare predikar för dem år efter år. Men samma
människor följer omedelbart de råd de får från någon människa
med världslig visdom. Jag minns . . . en predikan jag höll om vis-
domsordet. Senare fick jag veta att en god syster som hört min
predikan hade blivit sjuk och hade ringt till en läkare och bett
honom komma från Salt Lake City, med ett särskilt tåg. Det
kostade henne åtskilliga hundra dollar att höra denne läkare
säga att hon drack för mycket te och att om hon inte slutade så
skulle hon dö. Hon tog emot hans råd och blev frisk. Hade hon
tagit emot mitt råd, vilket inte skulle ha kostat henne någonting,
så skulle hon ha besparats hundratals dollar, för att inte tala om
att hon skulle ha varit i fullkomlig harmoni med Herrens lärdo-
mar såsom de uppenbarats i visdomsordet.18

Vi sjunger, och har länge gjort det, "Tack, Gud, att profeter du
sänder" [Psalmer, nr 10].

Det finns många som . . . sätter en efterskrift på detta och säger:
"Såvida han leder oss dit vi vill gå och om det överensstämmer
med våra önskningar."

Guds profeter, från Joseph Smith till nuvarande tid, har väg-
lett oss, och när vi har lyssnat till denna vägledning har de fört
oss rätt. De misstag som har gjorts har varit en följd av vår urakt-
låtenhet att lyssna till den profet vars rätt det är att vägleda
Guds folk . . .
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ens arkiv, Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga.

12. Gospel Standards, s 191.
13. Gospel Standards, s 78.
14. "Spirit of the Lord Attends Elders 

of Church Who Strive to Obtain 
His Aid While Speaking in Public",
Deseret Evening News, 15 mar 1919,
avdelning 4, s VII.

15. Gospel Standards, s 273–274.
16. Conference Report, okt 1903, s 10.
17. Conference Report, apr 1929, s

130–131.
18. Conference Report, apr 1914, s 70.
19. Gospel Standards, s 304–305.

Jag vet att de sista dagars heligas trygghet inte bara ligger i att
sjunga, "Tack, Gud, att profeter du sänder, som leda oss fram i
ditt ljus", utan i att vara redo och ivriga att bli vägledda.19

Förslag till studier och diskussion

• Vad innebär det att stödja och följa dem som kallats att presi-
dera över oss?

• Vad kan föräldrar göra för att undervisa sina barn om att stödja
kyrkans ledare?

• Vilka välsignelser har ni och er familj fått när ni följt råden från
kyrkans ledare? På vilka sätt har sådana erfarenheter stärkt er
tro och ert vittnesbörd?

• Vilka råd har vi nyligen fått från den levande profeten? Vad kan
ni konkret göra för att leva i enlighet med profetens lärdomar?

Slutnoter

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

2. Conference Report, jun 1919, s 8–9.
3. Gospel Standards, s 69–70.
4. Conference Report, apr 1936, s 12.
5. Gospel Standards, s 68.
6. Conference Report, apr 1936, s 9.
7. Conference Report, jun 1919, s 7–10,

13–14; ändrad styckeindelning.
8. Gospel Standards, s 226–227.
9. Gospel Standards, s 194.

10. Gospel Standards, s 18–19.
11. Tal hållet vid invigningen av templet

i Cardston, i Alberta, Canada, 
Släkt- och kyrkohistoriska avdelning-



Missionsarbetets glädje

Vi har fått det stora ansvaret att predika Jesu Kristi
evangelium. Uppfyllandet av denna plikt fyller 

våra hjärtan med glädje och frid.

Ur Heber J Grants liv

President Heber J Grant deltog i missionsarbete under hela sitt
vuxna liv och han berättade om evangeliet för släktingar, vänner
och affärskollegor. Han första tillfälle att verka som heltidsmis-
sionär kom år 1901, när han kallades att presidera över Japans
första mission.

President Grant gav sig i kast med sin kallelse till Japan på ett
optimistiskt och entusiastiskt sätt. Han skrev: "Jag har en orubb-
lig tro på att detta blir en av de mest framgångsrika missioner
som någonsin upprättats i kyrkan. Det kommer att gå långsamt i
början, men under kommande år blir skörden stor och kommer
att förundra världen."1

Tillsammans med tre andra missionärer invigde president
Heber J Grant Japan för evangeliets predikande i augusti 1901
och arbetade sedan flitigt när det senare visade sig "gå långsamt".
När president Grant avlöstes från sin kallelse i september 1903
hade han bara döpt två människor. Under generalkonferensen i
oktober 1903 avlade han följande rapport:

"Jag beklagar att jag inte kan berätta för er att vi har uträttat
något stort i Japan. Om jag ska vara helt uppriktig mot er har jag
inte åstadkommit särskilt mycket som missionens president och
mycket lite har uträttats — vad omvändelse beträffar — av de få
äldster som sänts dit för att arbeta eller av systrarna som var till-
sammans med mig. Men samtidigt har jag en fast övertygelse i
mitt hjärta om att ett stort och viktigt arbete kommer att äga rum
i detta land. Det är ett underbart folk."2
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Från vänster till höger: Goro Takahashi, som var vän med de första missionärerna

i Japan, och äldsterna Louis A Kelsch, Horace S Ensign, Heber J Grant 

och Alma O Taylor. Äldste Grant verkade som president för den första 

missionen i Japan från 12 augusti 1901 till 8 september 1903.
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Tjuguett år senare stängde president Grant och hans rådgivare
i första presidentskapet missionen, till stor del på grund av "det
nästan minimala resultatet av missionsarbetet".3 Missionen öpp-
nades på nytt 1948.

Den 18 maj 1996, 48 år efter det att missionen öppnats på nytt,
besökte president Gordon B Hinckley Japan och talade vid en
brasafton till en församling som var så stor att en del var tvungna
att stå. Vid det laget hade Japan fått ett tempel och medlemsanta-
let hade vuxit till mer än 100 000 medlemmar i 25 stavar och 9
missioner. President Hinckley erinrade sig verkets begynnelse i
Japan och sade: "Om president Grant skulle vara här nu skulle
han gråta av tacksamhet och jag känner på samma sätt när jag ser
era ansikten . . . Jag ser en kraft som jag inte trodde att jag skulle
få se i detta land."4

Heber J Grants lärdomar

Det är vår plikt och förmån att sprida evangeliet.

Jag vill betona att vi som ett folk har ett oerhört stort verk att
utföra, och det är att uppmana världen till omvändelse från synd,
att komma till Gud. Och det är vår plikt framför alla andra att gå
ut och förkunna Herren Jesu Kristi evangelium, att livets och
frälsningens plan har återställts till jorden. Från hela världen
efterfrågas fler missionärer. De sista dagars heliga bör organisera
sitt liv och sin ekonomi på ett sådant sätt att fler är redo och
villiga att gå ut på mission, särskilt de som är i rätt ålder och har
rätt erfarenhet och som har ett vittnesbörd och kunskap om detta
verks gudomlighet . . . Vi har verkligen den kostbara pärlan i vår
ägo. Vi har det som är av större värde än all rikedom och all den
vetenskapliga information som världen är i besittning av. Vi har
livets och frälsningens plan. Det största och främsta budet är att
älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, själ, förstånd och styrka,
och det andra budet liknar detta, att älska vår nästa som oss själva
[se Matt 22:37–39]. Och bästa sättet att visa vår kärlek till vår
nästa är att gå ut och förkunna Herren Jesu Kristi evangelium.5

Att frälsa själar, däribland vår egen själ, är det arbete som över-
skuggar alla andra och som är viktigast och mest värdefullt. Då får
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vi vår Faders välsignelser och Jesu Kristi välvilja, vår Herre och
Mästare.6

Detta är den mission som vi blivit tilldelade, att varna natio-
nerna för förestående domar, att predika Återlösarens evange-
lium . . . och att inbjuda alla att komma till Kristus och ta emot
välsignelserna i hans härliga försoning. Den så kallade "mormo-
nismen" finns i världen för världens bästa. Dess missionsverk-
samhet har inget annat syfte än att välsigna och upplyfta. Den
har inget otalt med dagens trosuppfattningar och sekter. Den
står för frid, för Guds frid som "övergår allt förstånd". [Se Fil 4:7.]
Den är alltid redo att göra gott på varje upptänkligt sätt. Den
vädjar om en återgång till den tro som "har överlämnats åt de
heliga" [Jud 1:3] och tror att en sådan kurs frälser mänskligheten
från världens synder och slutligen upphöjer människorna så att
de kan vara i Gud, Faderns och Jesu Kristi, Sonens närhet, de
"som är världens liv och ljus" [L&F 10:70].7

Vi vet att vår främsta och viktigaste plikt är att älska Herren vår
Gud av hela vårt hjärta, själ, förstånd och styrka och för det andra
att älska våra medmänniskor. Inget folk i hela världen, i förhål-
lande till dess antal, har visat prov på sådan kärlek till sina
medmänniskor, en sådan önskan om deras välfärd, som de sista
dagars heliga. Vårt missionsarbete vittnar för hela världen om vår
villighet att göra ekonomiska uppoffringar och att arbeta utan
förhoppning om jordiska belöningar, för att frälsa de själar som är
barn till vår Fader i himlen.8

Varje ung man bör . . . ha ambitionen att kvalificera sig för att
arbeta av hela sin förmåga, så att han kan göra allt det som är
möjligt för honom att göra för att stadigt upprätta sanningens
standar på jorden.9

Somliga säger: "Vi kan inte förstå 'mormonismens' kraft, vi kan
inte förstå varför [tusentals] unga män och unga kvinnor på egen
eller sin familjs bekostnad ger sig ut i världen tillsammans och
ger av sin tid utan pengar och för intet för att förkunna evange-
liet, gå miste om sin inkomst och själva betala för att förkunna er
tro." Varje sista dagars helig kan förstå det. De förstår det efter-
som dessa unga män och dessa unga kvinnor som går ut för att
förkunna evangeliet efterlever det, de uppfyller på alla sätt de
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fordringar som Frälsaren instiftade, nämligen att "älska Herren
vår Gud av hela vårt hjärta, själ, förstånd och styrka" och nästa
stora bud, "att älska vår nästa som oss själva".10

Vi bör komma ihåg att Herren har sagt till oss att det är vår plikt
att varna vår nästa och att predika detta evangelium — denna
plikt vilar på oss alla — vi bör vara missionärer . . .

Låt oss inse att detta verk angår oss alla och låt oss göra allt
som står i vår makt för att sprida det.11

Missionsarbete skänker äkta glädje 
till det mänskliga hjärtat.

Jag tror att varje sista dagars helig som har fått ett vittnesbörd
om gudomligheten i det verk som vi är engagerade i, har samma
känsla som Alma hade — en önskan att hela världen ska få höra
vittnesbördet om Herren Jesu Kristi evangelium [se Alma
29:1–9]. När män och kvinnor får ett vittnesbörd om gudomlig-
heten i profeten Joseph Smiths mission är de angelägna om att
hela världen ska få samma kunskap och tro. De är angelägna om
att evangeliet ska föras ut till varje ärlig själ. Och det finns inget
annat arbete i hela världen som skänker det mänskliga hjärtat,
utifrån min personliga erfarenhet, mer glädje, frid och lugn än
att förkunna Herren Jesu Kristi evangelium.12

Det finns inte någon del av Guds verk här på jorden i
nuvarande tid med en sådan grupp lyckliga, nöjda och fridfulla
människor som de som är sysselsatta med missionsarbete.
Tjänande är den verkliga nyckeln till glädje. När man utför
tjänande för mänsklighetens uppbyggelse, när man arbetar utan
pengar och för intet, utan förhoppningar om jordisk belöning,
kommer verklig, äkta glädje in i det mänskliga hjärtat.13

Om nödvändigt borde varje Guds tjänare som har kunskap
om evangeliet vara villig att ge sitt liv för denna sak, vilket i alla
avseenden är Mästarens verk, livets och frälsningens plan, vår
Herre och Frälsare Jesu Kristi evangelium. När vi kommer till full
insikt om det faktum att vi verkligen har den kostbara pärlan i vår
ägo, att det evangelium som vi har att erbjuda världens folk inne-
bär evigt liv för dem som tar emot det och trofast efterlever det,



84

K A P I T E L  9

när vi inser detta och stannar till för att reflektera över den
uppenbarelse som gavs till profeten Joseph Smith och Oliver
Cowdery, i vilken Herren säger: "Om så skulle ske, att I arbeten
hela edert liv med att ropa omvändelse till detta folk och därige-
nom fören blott en enda själ till mig, huru storligen skolen I icke
glädjas med honom i min Faderns rike! Och om I kunnen glädja
eder storligen över en enda själ, som I haven fört till mig i min
Faders rike, huru mycket större glädje skolen I icke hava, om I
fören många själar till mig" [L&F 18:15–16]; då börjar vi inse och
begripa och förstå hur stort detta verk verkligen är.14

Jag tycker synd om den man eller kvinna som aldrig erfarit den
djupa glädjen hos missionären som förkunnar Jesu Kristi
evangelium, som för uppriktiga själar fram till kunskapen om
sanningen, och som får höra deras tacksamhet som genom
missionärens ansträngningar fått kännedom om det eviga livet. Jag
tycker också synd om dem som aldrig erfarit glädjen som kommer
av att räcka ut handen och hjälpa dem som behöver hjälp. Helt
visst blir vi mer välsignade av att ge än att samla på oss, det hyser
jag inte det ringaste tvivel om. Vi får också större välsignelser
genom att gå ut och förkunna Jesu Kristi evangelium och arbeta på
att frälsa människornas själar, än genom att bara känna till
sanningen i vår religion och stanna hemma och delta i det dagliga
arbetet och samla på oss denna världens rikedomar som tar slut
då vi använder dem. Det är ett stort problem att vi ofta förlorar ur
sikte vilket arbete som är mest värdefullt för oss, det arbete som är
mest välbehagligt i vår himmelske Faders ögon.15

Endast genom Andens kraft kan vi förkunna evangeliet
och hjälpa nyomvända att få ett starkare vittnesbörd.

Jag vill säga till er att alla de missionärer som gått ut för att
predika evangeliet . . . har blivit avskilda av Guds bemyndigade
tjänare, män som innehar hans auktoritet. Och över hela värl-
den, i varje land och varje trakt, från midnattssolen i norr till
Sydafrika i söder, varhelst de har blivit skickade, har Guds Ande
varit med dem. I varje land och trakt har män och kvinnor känt
den Helige Anden vittna för dem och tagit emot evangeliet.16
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Jag for till Grantsville, den största församlingen i Tooeles stav
i Sion, och jag närmade mig Herren med ungefär samma inställ-
ning som Oliver Cowdery då han sade till Herren "jag vill över-
sätta", och Herren sade till honom att han fick översätta. Men då
han misslyckades fick han senare veta att han inte studerat, att
han inte bett och att han inte gjort sin del [se L&F 9:7–8] . . . Jag
steg upp och talade i fem minuter, och jag svettades så att jag
tror att jag var lika våt som om jag ramlat i bäcken. Mina tankar
tog helt slut. Det tal jag höll var så totalt misslyckat, att det tyck-
tes omöjligt för en dödlig människa att misslyckas värre . . .

[Senare] gick jag åtskilliga kilometer bort från möteshuset, ut
på fälten bland hö- och halmstackar. När jag kommit så långt bort
att jag var säker på att ingen såg mig, knäböjde jag bakom en av
dessa stackar och fällde tårar av förödmjukelse. Jag bad Gud
förlåta mig för att jag glömt att människor inte kunde predika
Herrens Jesu Kristi evangelium med kraft och med inspiration
utom då de välsignas med kraft från Gud. Och jag sade till honom
där, som ung man, att om han ville förlåta mig min egensinnighet,
om han kunde förlåta mig för att jag föreställt mig att jag utan att
ha hans Ande hos mig skulle kunna förkunna sanningen och
finna villiga hjärtan att ta emot den, så skulle jag ända till min död
försöka minnas varifrån inspirationen kommer när man
förkunnar Herrens Jesu Kristi evangelium, livets och frälsningens
plan som på nytt uppenbarats till jorden.

Jag är tacksam över att kunna säga att under de fyrtio år som
har gått sedan dess har jag aldrig känt mig så förödmjukad som
jag gjorde den dagen, och varför tror ni det är så? Därför att jag
aldrig, tack gode Gud, stått på mina fötter med tanken att en
människa kan vidröra sina åhörares hjärtan . . . om hon inte är i
besittning av den levande Gudens Ande, och sålunda kapabel att
bära vittne om att detta är den sanning som du och jag är enga-
gerade i.17

"Vi tror på tungomålsgåvan" och uttydningen därav [se
Trosartiklarna 1:7]. Karl G Maeser — en mera hängiven sista
dagars helig har aldrig funnits — berättade för mig om en sådan
händelse . . . Han sade: "Broder Grant, den kväll som jag döptes
blickade jag upp mot himlen och sade: 'O, Gud, jag har funnit,
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tror jag, din Sons, Jesu Kristi evangelium. Jag har visat min lyd-
nad mot det genom att gå ned i dopets vatten. Ge mig ett tecken,
låt Anden ge mig ett orubbligt vittnesbörd om att jag har funnit
sanningen. Då lovar jag att jag ska ge mitt liv, om det är nödvän-
digt, för detta verks framgång.'"

Vid denna tidpunkt var broder Franklin D Richards [i de tolv
apostlarnas kvorum] president för Europamissionen, med
högkvarter i Liverpool. Han åkte över till Tyskland för att vara där
när de första nyomvända till evangeliet i detta stora rike lät döpa
sig. När broder Maeser gick från den plats där han döptes till sitt
hem, ett avstånd på flera kilometer, uttryckte han en önskan att
samtala om olika principer i evangeliet genom en tolk. Den tolken
var broder William Budge . . . Broder Maeser, som inte talade
engelska, ställde frågor på tyska, och broder Richards, som inte
talade tyska, besvarade dem på engelska. Broder Budge tolkade
frågorna och svaren. När några frågor hade ställts och besvarats
genom tolken sade broder Richards: "Översätt inte frågorna, jag
förstår dem." Därefter sade broder Maeser: "Översätt inte svaren,
jag förstår dem." De samtalade medan de gick flera kilometer.
Frågorna ställdes på tyska och svaren gavs på engelska, trots att
ingen av dem förstod den andres språk. De kom fram till floden
Elbe och gick över bron var för sig. När de hade nått den andra
sidan ställde broder Maeser ytterligare en fråga och broder
Richards sade: "Tolka den, broder Budge." När svaret kom sade
broder Maeser: "Översätt det." Hans nästa fråga löd: "Hur kommer
det sig, apostel Richards, att vi som förstod varandra inte nu kan
förstå varandra?" Broder Richards sade till honom att en av
frukterna i Jesu Kristi evangelium var tungomålstalets och
uttydningens gåva. Därefter sade han: "Ikväll har Gud givit dig och
mig förmånen att ta del av en av evangeliets frukter, gåvan att
uttyda tungomål. Broder Maeser, du har fått ett vittnesbörd från
Gud om att du funnit sanningen."

Broder Maeser sade till mig: "Jag darrade som ett löv och
återigen blickade jag upp mot himlen och sade: 'O, Gud, jag har
fått det vittnesbörd jag bad om och jag är villig att ge mitt liv, om
så behövs, för att detta verk ska gå framåt.'"18
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Förslag till studier och diskussion

• Hur blir vi välsignade när vi delar med oss av Jesu Kristi evan-
gelium? Hur kändes det när släktingar och vänner tog emot
evangeliet?

• Vad förväntar Herren av sina heliga när det gäller att föra ut
hans budskap till världen? Hur kan vi utveckla tro och mod till
att berätta om evangeliet?

• Hur kan vi se över våra prioriteringar så att vi får tillfälle att
berätta om evangeliet? Hur kan missionärstillfällen skifta
under olika perioder av vårt liv?

• Varför är det omöjligt att förkunna evangeliets sanningar utan
den Helige Andens kraft? På vilka sätt har Anden hjälpt dig att
dela med dig av evangeliet?

• Karl G Maeser fick bekräftelse på sitt nyfunna vittnesbörd när
han och äldste Franklin D Richards fick gåvan att uttyda
tungomål. Vilka andra andliga gåvor kan vi söka efter i vår
strävan att stärka vårt eget och andra människors vittnesbörd?
(Se L&F 46:8–26.)

• Vad hade broder Maeser och äldste Richards gjort som ledde
till att broder Maesers vittnesbörd bekräftades? Hur kan vi
hjälpa nyomvända att stärka sina vittnesbörd?
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Exemplets makt

Genom att utöva vår tro i vardagen bidrar vi 
till att stärka kyrkans goda namn och inspirerar 

andra att leva efter evangeliet.

Ur Heber J Grants liv

Äldste John A Widtsoe i de tolv apostlarnas kvorum skrev föl-
jande hyllning till president Heber J Grant: "Vi har alla något att
lära oss av hans liv."1 Äldste Samuel O Bennion i de sjuttios kvo-
rum talade också om det föredöme som president Grant var:
"Han verkar med iver i Herrens stora verk. Han tar endast emot
befallningar från Gud och är ett gott föredöme för folket, och
som en följd därav blir verket större och underbarare."2

Förutom att själv vara ett rättfärdigt exempel lärde president
Grant att varje medlem i kyrkan kan leva på ett sätt som ger
Herrens verk ära och beröm. Han sade: "Den främsta och mest
underbara predikanten bland de sista dagars heliga är den man
eller kvinna som lever i enlighet med Herren Jesu Kristi evan-
gelium."3

Under sin tid som medlem i de tolv apostlarnas kvorum fick
äldste Heber J Grant ett brev från en vän som inte var medlem i
kyrkan. Under ett generalkonferenstal läste äldste Grant upp
delar av brevet för att framhålla behovet av att sista dagars heliga
utgör goda exempel:

" 'Min käre Heber!

… 'Du ska veta, att förutom vår långa och förtroliga vänskap,
har jag alltid varit imponerad av äktheten och uppriktigheten
hos dem som delar din tro, vad gäller deras religiösa åsikter. När
jag har samtalat med andra har jag ofta sagt att de enda religiösa
människor som jag någonsin känt som lever upp till sin religion
är mormonerna i Utah. Och detta är sant.'"
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Efter att ha läst detta utdrag kommenterade äldste Grant: "Jag är
verkligen tacksam över att min vän inte har tillgång till listan över
dem som inte betalar tionde . . . eftersom jag då vore högst tveksam
till om han skulle kunna säga att 'de enda religiösa människor som
jag någonsin känt som lever upp till sin religion är mormonerna i
Utah'. Jag är tacksam över att de mormoner som denne man blev
bekant med inte bara var mormoner till namnet, utan att de på alla
sätt var sista dagars heliga. Han bildade sin uppfattning om
samtliga 'mormoner' av dem som han blivit bekant med, och jag
har ofta sagt offentligt att jag anser det vara varje sista dagars heligs
plikt att leva sitt liv så att hans eller hennes uppförande inspirerar
andra människor i deras omgivning att respektera dem och på så
sätt bidra till att de respekterar alla medlemmar. Det är i harmoni
med vår Frälsares lärdomar att låta vårt ljus lysa för människorna,
så att de ser våra goda gärningar och prisar vår Gud och vägleds till
att ta emot Jesu Kristi evangelium."

Äldste Grant fortsatte att läsa i brevet: " 'Det är detta som inspi-
rerar till respekt . . . Ditt folk lever efter sin tro i sitt dagliga liv
och uppför sig som om de tycker att denna tro är viktig . . .'"

Det goda exempel som en sista dagars helig visar 

kan stråla som ett ljus för andra människor.
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Äldste Grant hänvisade åter till sin väns brev och sade:

"Det finns en mening som jag för alltid skulle vilja inpränta i
ert sinne:

'Om det finns någonting (och min vän drog ett brett svart
streck under "någonting") i en tro som inbegriper en evig fram-
tida existens, så finns allting i den (och min vän drog ännu ett
svart streck under "allting".)'

Tror vi som sista dagars heliga på detta? Uppskattar vi kraften i
min väns uttalande? 'Om det finns någonting i en tro som inbegri-
per en evig framtida existens, så finns allting i den.' Är vi övertygade
om att det finns allting i denna tro som inbegriper en evig framtida
existens? Och lever vi efter, som vår vän säger att vi gör, vår tro i vårt
dagliga liv och uppför oss som om vi tycker att denna tro är viktig?"4

Heber J Grants lärdomar

Kyrkans rykte vilar på våra skuldror.

Vi har nu blivit kända för det vi är — uppriktiga, gudfruktiga
människor — och i den mån som vi lever efter evangeliet, med
kunskap om att det är sant, kommer vi att fortsätta att bryta ner för-
domar, bygga upp ett gott rykte och dra andra människor till oss.

Vårt goda rykte idag är en följd av det faktum att vi har en kun-
skap, och att många av våra medlemmar lever upp till den. Var
och en av våra medlemmar bär kyrkans rykte på sina skuldror och
när du och jag lever upp till Jesu Kristi evangelium bringar vi ära
åt Herrens verk, det som på nytt har upprättats på jorden i denna
tidsutdelning.

Jag är mycket tacksam över att så är fallet och mitt hjärta är fyllt
av tacksamhet till Herren för den anmärkningsvärda förändring
som har ägt rum, och jag hoppas att varje man och kvinna som är
medlem i denna kyrka blir inspirerad att bestämma sig för att
efter bästa förmåga leva efter detta evangelium på ett sådant sätt
att deras liv utgör en predikan om att det är sant.5

Illviljan mot kyrkan, hätskheten och lögnerna om vårt folk, har
på det hela taget nästan dött ut eftersom människorna har lärt
känna vårt hjärtas önskningar, att vi inte känner oss fientliga ens
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mot dem som baktalar oss. Herren har vid många tillfällen hjälpt
oss att bli vän med en del av dem som en gång var våra fiender.
De har lärt sig att varje sann sista dagars helig är en Herrens tjä-
nare som vill veta vad Herren vill att han ska göra, och även om
de kan ha helt annorlunda personliga målsättningar än vad vi
har, lär de sig att en verklig, äkta sista dagars helig är en person
som man kan lita på i alla sammanhang eftersom han eller hon
strävar efter att lära känna Guds sinne och vilja. Även om de kan-
ske tycker att vi misstar oss som ett folk, så är de medvetna om
vår ärlighet och redbarhet.6

Rör dig fritt bland Israels äldster, färdas från ena ändan av kyr-
kan till den andra, och du finner ett vittnesbörd som brinner i de
sista dagars heligas hjärtan om att detta är den Allsmäktige
Gudens verk och att hans Son Jesus Kristus har upprättat det. Du
finner detta vittnesbörd, du hör det uttryckas, men lever vi alltid
som det anstår en sista dagars helig? Lever vi som vi bör leva,
med tanke på det storslagna vittnesbörd som vi har fått? Håller
vi hans bud som vi borde göra? Kyrkans rykte vilar, så att säga, på
dina och mina skuldror.7

Må Herren välsigna Sions folk. Må vi hålla hans bud på ett sätt
som gör att alla människor, som ser våra goda gärningar, vår
ärlighet, vår redbarhet, åtminstone leds till att respektera oss,
vare sig de delar vår tro eller inte.8

Sista dagars heliga som gör det som är orätt 
vanärar både sig själva och sanningens sak.

Jag håller fast vid att en sista dagars helig som gör orätt inte
bara hålls ansvarig för detta fel utan också för den vanheder han
bringar åt verket. Ta till exempel en man som är medlem i kyr-
kan och som blir berusad. Det är troligt att han kan vara den för-
sta mormonen som en person träffar. Det kommer fram att han
är mormon och genom honom döms de övriga. Han som ser
detta kanske säger: "Om detta är mormonism så vill jag inte veta
av det", och när han hör talas om att en mormonpredikan ska
hållas så går han inte dit. Sålunda finns det många synder som
får människors hjärtan att utestänga Guds rike.9
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Predikan och tal har föga värde om vi inte lever i fullständig
överensstämmelse med det vi lär ut.10

Vid ett tillfälle höll en man en mycket anmärkningsvärd pre-
dikan. Senare sade en av hans vänner: "Det var verkligen en
underbar predikan, mycket anmärkningsvärd, men dina hand-
lingar överröstade det som du sade."11

Jag hörde talas om en man som befann sig på en stor bankett
och som samtalade med en annan man om de sista dagars heli-
gas tro. Han sade: 'Mormon-folket', de som lever i enlighet med
sin tro, dricker inte te eller kaffe och använder inte tobak eller
alkohol." Den andre mannen sade: 'Jag tror inte att det kan vara
sant.' Mannen sade: "Det är sant."

Dessa två "icke-mormoner" satt vid ett av borden på denna
bankett. Då kom det en "mormon". Mannen som försvarade
"mormonerna" sade: "Där kommer en mormon. Han kommer att
sätta sig bredvid oss. Jag slår vad om att han inte kommer att
dricka kaffe." Vadet antogs. "Mormonen" drack kaffet! När de
kom ut sade den som just hade förlorat sitt vad: "Jag har tappat
förtroendet för denne man som påstår sig tro på att Gud uppen-
barade för Joseph Smith att de skulle undvika sådana ting, och
ändå öppet överträder denne profets lärdomar. Jag har tidigare
litat på denne man, men det gör jag inte längre."12

När vi lever i enlighet med vår religion lyser 
vårt goda exempel som ett ljus för världen.

Jag vill säga till de sista dagars heliga att det anstår oss, efter
det att vi har fått ett vittnesbörd om gudomligheten i det verk
som vi är engagerade i, att leva våra liv dag efter dag på ett sådant
sätt att Guds verk äras genom de goda gärningar som vi utför, att
vårt ljus lyser för människorna så att de ser våra goda gärningar
och prisar Gud [se Matt 5:16]. Inget folk på jordens yta har
någonsin blivit så välsignat som de sista dagars heliga. Inget folk
har någonsin fått vara med om så många manifestationer av
Guds godhet, barmhärtighet och långmodighet som vi har, och
jag påstår att vi, framför alla andra män och kvinnor på jorden,
bör leva gudalika och rättfärdiga liv.13
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Frälsaren sade till sina efterföljare att de var jordens salt, men
att om saltet förlorade sin sälta så dög det bara till att kastas ut och
trampas ner av människorna. Han sade också till dem att de var
världens ljus och att en stad som ligger på ett berg inte kan döljas.
Han berättade för dem att människor inte tänder ett ljus och sätter
det under skäppan utan att man sätter det på ljushållaren så att
det lyser för alla i huset. Och han förmanade dem att låta sitt ljus
skina så att människorna ser deras goda gärningar och prisar Gud.
[Se Matt 5:13–16.]

Denna förmaning gäller även oss. Vi är världens ljus. Vi har fått
den Allsmäktige Gudens inspiration. Vi har fått ett vittnesbörd
om evangeliet och vi vet verkligen att Gud lever, att Jesus är
Kristus, att Joseph Smith var en Guds profet . . . Varje sann sista
dagars helig har detta vittnesbörd brinnande i sitt hjärta. Men
lever vi på ett sådant sätt att de goda gärningar vi utför bringar
heder åt Guds verk? Är vårt exempel något att ta efter? Visar vi
genom vårt exempel att vi tror på evangeliet?14

Jag fortsätter att hävda att det är varje människas plikt som är
medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att leva sitt liv på
ett sådant sätt att hennes exempel blir en förebild för alla människor
och sålunda hedrar och välsignar sig själv och sina efterkommande
och dessutom gör andra vänligt inställda till Herrens verk.Detta bör
vara varje sista dagars heligs högsta önskan.15

Att Gud vår himmelske Fader må hjälpa oss att vara lojala och
sanna mot honom och att vi alltid ska visa vår trofasthet genom vår
ärlighet mot varandra och genom att leva rättfärdiga liv visa att vi
verkligen är den levande Gudens tjänare och tjänarinnor, att vi strä-
var efter att sprida Jesu Kristi evangelium, är min uppriktiga bön.16

Vårt goda exempel kan få andra att undersöka 
livets och frälsningens plan.

Må varje sista dagars helig leva efter evangeliet på ett sådant sätt
att dess sanning förkunnas genom hans eller hennes exempel.17

Den främsta och mest underbara predikanten bland de sista
dagars heliga är den man eller kvinna som lever i enlighet med
Herren Jesu Kristi evangelium. "Visa mig din tro genom dina
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gärningar", är det som räknas. Jakob sade att han skulle visa sin
tro genom sina gärningar och att tro utan gärningar är död. Den
påminner om en kropp utan ande. [Se Jak 2:17–18, 26.] . . . Det
är genom våra handlingar, vår flit, vår trofasthet, vår energi, som
vi kan predika detta evangelium. Världens människor har börjat
känna igen, inse och förstå det faktum att Jesu Kristi evangeli-
ums frukter, som det lärs ut av de sista dagars heliga, är goda
frukter . . . Det storslagna kriterium som världens Frälsare fram-
lade var: "Ni skall känna igen dem på deras frukt." [Matt 7:20.]
När det gäller lycka i hemmet, tillfredsställelse, framgång, ärlig-
het i affärer, måttlighet, lydnad mot Guds och människors lagar,
utmanar jag världen att finna ett folk som överträffar de sista
dagars heliga. Nu talar jag inte om mormoner som inte lyder
Guds bud.18

Må Gud välsigna var och en av er. Må var och en av oss som har
ett vittnesbörd om gudomligheten i det verk som vi är engagerade
i, leva vårt liv på sådant sätt att de som inte känner till sanningen,
när de ser vår flit, vår tro, vår ödmjukhet och vår önskan att tjäna
Gud, må ledas till att undersöka den sanning som vi ska vittna för
dem om. Detta är min bön och önskan.19

Gud lever. Jesus är Kristus. Joseph Smith är den levande
Gudens profet. Vi har sanningen och må de som känner till den
leva på ett sådant sätt att de som inte känner till den leds till att
undersöka livets och frälsningens plan och får evigt liv, den stör-
sta av alla Guds gåvor till människan.20

Jag ber att den Allsmäktige Gudens välsignelser ska komma till
och förbli hos samtliga medlemmar i kyrkan, varje trofast, flitig
sista dagars helig. Må vi kunna predika Herren Jesu Kristi evan-
gelium genom den ärlighet, uppriktighet och trofasthet vi visar i
vårt liv. Om vi gör detta säkras vår slutgiltiga seger.21

Den förmåga jag har fått av Gud att i ord uttrycka mig är vida
mindre än den tacksamhet jag känner över min kunskap om att
Gud lever, att han är vår Fader och att Jesus Kristus är vår Åter-
lösare och Frälsare.

Må Herren hjälpa dig och mig och varje själ som har denna
kunskap att genom vårt exempel arbeta med all vår förmåga att
föra andra till denna kunskap. Jag är så tacksam över att vår



95

K A P I T E L  1 0

himmelske Fader fann det lämpligt att välja Joseph Smith som
sina händers redskap för att på nytt upprätta livets och fräls-
ningens plan på jorden. Må Herren välsigna er var och en, väl-
signa varje ärlig själ på jorden och hjälpa varje sista dagars helig
att leva på ett sådant sätt att hans eller hennes exempel lyser och
bidrar till att föra andra till kunskap om sanningen.22

Förslag till studier och diskussion

• Varför är exemplet ett sådant kraftfullt inflytande?

• Vad innebär det att bära kyrkans rykte på sina skuldror?

• Hur kan vi bli bättre exempel för våra släktingar, medlem-
marna i vår församling eller gren och för våra grannar?

• Nämn några personer vars exempel har påverkat dig. Varför
har dessa människor varit så inflytelserika i ditt liv?

• Nämn några tillfällen då goda gärningar som sista dagars
heliga utfört har inspirerat andra att undersöka evangeliet.
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"Varje gåva, varje nåd, varje kraft och varje begåvning, som gavs genom 

den levande Gudens heliga prästadöme på Frälsarens tid, åtnjuts idag."



Prästadömet, "den levande
Gudens kraft"

Prästadömsbärare som lever i enlighet med
rättfärdighetens principer kan vara det redskap 

som Herren använder för att hjälpa andra.

Ur Heber J Grants liv

"Jag kommer aldrig att glömma den gången", sade president
Heber J Grant, "då en vän vände sig till mig, efter att fått läka-
rens dom. Hans dotter, som drabbats av difteri, skulle dö före
morgonen. Han bad att jag skulle be för denna dotter och när
jag lämnade hans kontor bad jag med hela min själ att Gud
skulle bota henne. När jag bad blev jag inspirerad på följande
sätt: 'Den levande Gudens kraft finns på jorden. Prästadömet
finns här. Hurra! Hurra! . . . Gå och näps förstörarens makt, då
kommer flickan att leva.'

Doktorn som tog hand om flickan sade att hon inte skulle
leva till morgonen, men när morgonen kom förklarade han att
han inte kunde begripa vad som hänt och att han trodde att
flickan skulle bli frisk. Han kunde inte dölja sin förvåning över
hur flickans tillstånd förändrats under natten. Den levande
Gudens kraft näpste förstöraren."1

President Grant gladde sig över den inspiration han fått denna
natt: 'Den levande Gudens kraft finns här på jorden. Prästadömet
finns här." I sina generalkonferenstal undervisade han ofta de
heliga om de välsignelser som är tillgängliga genom prästadö-
mets kraft och myndighet.
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Heber J Grants lärdomar

Prästadömets nycklar, myndighet, 
förordningar och gåvor har återställts.

Allteftersom översättningen av [Mormons bok] pågick, upp-
täckte Joseph Smith att läran om dopet lärdes ut och tillämpades
av det nephitiska folket. Eftersom han ville förstå denna princip
bättre gjorde han som vid tidigare tillfällen. Han gick in i skogen
tillsammans med Oliver Cowdery, sin skrivare, och uppsände en
innerlig bön. Följande är hämtat från hans egna ord:

"Medan vi bådo och åkallade Herren nedsteg en budbärare
från himmelen i en ljussky, lade sina händer på oss och ordine-
rade oss, sägande:

" 'I Messias' namn giver jag eder, mina medtjänare, Arons prä-
stadöme, som innehar nycklarna till betjäning av änglar, till
omvändelsens evangelium och dop genom nedsänkning till syn-
dernas förlåtelse. Detta skall ej åter borttagas från jorden, förrän
Levis söner ånyo offra ett offer åt Herren i rättfärdighet.'

Det sändebud, som besökte oss vid detta tillfälle och konfir-
merade detta prästadöme på oss, sade att han hette Johannes,
han som kallas Johannes döparen i Nya testamentet, och att han
handlade under ledning av Petrus, Jakob och Johannes, som
innehade det Melkisedekska prästadömets nycklar, vilket prästa-
döme, sade han, skulle i rätt tid tilldelas oss." [Se Joseph Smiths
skrifter 2:68–69, 72.]

Genom denna ordination, samt återställandet av det melkise-
dekska prästadömet vilket senare förlänades enligt det löfte de
fick, återställdes alla nycklar och all myndighet i den Allsmäktige
Gudens prästadöme, vilket i många sekler hade varit förlorat för
människosläktet och har alltsedan dess i obruten ordning förbli-
vit i kyrkan fram till idag.

I och med återställelsen av prästadömet låg vägen öppen för
evangeliets predikande, utförandet av de förordningar som hör
samman därmed och kyrkans organisering.2

Jag vet att det inte finns några gåvor, ingen nåd, ingen myn-
dighet, som apostlarna på Frälsarens tid var i besittning av, som
Guds folk idag inte är i besittning av.3
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Jag vittnar för er här idag att vi har sanningen, att Gud har talat
på nytt, att varje gåva, varje nåd, varje kraft och varje begåvning
som gavs genom den levande Gudens heliga prästadöme på
Frälsarens tid åtnjuts idag. Jag gläder mig över att veta att dessa ting
kan åtnjutas — välsignelserna, den Allsmäktige Gudens helande
kraft, hans Andes inspiration varigenom män och kvinnor kan få
uppenbarelser från honom, den inspiration som Guds Ande ger
varigenom människor talar i tungomål och uttyder det, samt varje
nåd och gåva — att de åtnjuts idag av de sista dagars heliga.4

Prästadömets helande kraft finns i kyrkan.

Jag vet att den Allsmäktige Gudens helande kraft finns i denna
kyrka. Jag vet att om det inte vore för Guds helande kraft så skulle
jag inte ha förmånen att stå framför er här idag. Jag vet att det
finns levande bevis på Guds helande kraft bland detta folk. Om vi
hade en uppteckning över alla de underbara välsignelser Herren
gett genom prästadömet sedan kyrkan upprättades på jorden, så
skulle uppteckningen bli långt tjockare än Nya testamentet.5

Vid ett tillfälle när min [halvbror] Joseph Hyrum Grant . . . var
chef för ett hyrstall . . . var ett antal anställda vid skofabriken
ZCMI på utflykt. De hade mycket roligt . . . [Joseph], som hade
hand om transporten, uppmärksammade dem på att det fanns
risk för storm och han vädjade till dem att återvända hem. Han
sade att . . . det var risk för att . . . stormen skulle överrumpla
dem i mörkret. Men de sade att de inte skulle ställa hyrstallet till
svars om någon olycka skulle inträffa.

När de gav sig hem i mörkret välte vagnen och flera personer
blev allvarligt skadade. En av flickorna bröt ett antal ben och som
en följd av sina skador och stormen drabbades hon av lungin-
flammation. Doktorn som undersökte henne sade att hon inte
skulle överleva, att hon troligen skulle dö före morgonen. [Joseph]
kände sig mycket betryckt över detta, eftersom han var den som
hade kört vagnen. Han bad mig följa med för att välsigna denna
flicka och sade att han fått Andens vittnesbörd att hon skulle leva.

När vi gick fram till sängen sade jag till honom att hon var
döende och att hon skulle hinna dö innan vi lyfte våra händer
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från hennes huvud. Han blev likblek och sade att han fått en
uppenbarelse från Herren, att han visste, lika säkert som att han
visste att evangeliet var sant, att om vi välsignade henne så skulle
hon få leva. Vi välsignade henne och när jag bekräftade
smörjelsen kände jag mig manad att lova henne att de brutna
benen skulle läkas, att hon skulle bli frisk och kunna återvända
och sköta sin maskin vid skofabriken ZCMI. Jag visste inte att hon
hade skött en maskin eller vad hon hade för arbetsuppgift. Den
kvällen mötte jag hennes chef vid fabriken och han sade: "Jag har
just återvänt från Marie DeGrays hem och hon var döende. Jag är
övertygad om att hon är död nu." Jag sade: "Broder Rowe, gå upp
på ditt kontor och sätt dig ner och skriv: 'Marie DeGray är inte
död. Marie DeGray kommer inte att dö. Hon kommer att
tillfriskna och återvända för att sköta sin maskin på fabriken.' Det
har jag fått veta genom den levande Gudens ande." Han sade:
"Det behöver jag inte skriva upp, dina ord vittnar för mig om att
hon kommer att överleva."

Han återgav sedan en händelse som hade ägt rum i hans egen
familj. Han sade: "När jag bodde i London, innan jag kom till det
här landet, var en av mina döttrar mycket sjuk och läkaren som
undersökte henne sade att hon inte skulle överleva natten." Han
sände bud, som jag minns det, till Junius F Wells och hans kam-
rat som var fem kilometer bort, på andra sidan den stora staden
London, och bad dem komma för att välsigna hans dotter, och
hon återställdes till hälsan. "Nästa dag", sade broder Rowe, "kom
läkaren till mitt hem och överlämnade ett skriftligt intyg, veder-
börligen signerat, i vilket det stod att min dotter var död. Jag
bjöd honom stiga in i vardagsrummet och presenterade honom
för 'liket'. När du därför påstår att den här flickan kommer att till-
lfriskna så tror jag på dina ord, för jag vet att Guds helande kraft
finns i denna kyrka, lika säkert som jag vet att jag lever."6

Vägledd av rättfärdiga principer kan prästadömsbärare
använda sig av himlens krafter.

Det är inte någonting obetydligt att bära Guds prästadöme —
att inneha rättigheten att använda sig av himlens krafter för att
göra gott.7
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Med avseende på Guds prästadömes myndighet och hur det
ska utövas: Den levande Gudens profet satt fängslad i Liberty-
fängelset och det fanns en önskan att han skulle ställas inför rätta
och avrättas. Men samtliga fängelsedörrar i världen kan inte för-
hindra att uppenbarelser om Guds sinne och vilja kommer till
dem som är berättigade att ta emot dem och i Liberty-fängelset
fick profeten Joseph Smith ta emot en av de allra främsta av alla
de stora uppenbarelser från Gud som ingår i Läran och förbun-
den. Jag läser från kapitel 121:

"Hur länge kan rinnande vatten förbliva orent? Vilken makt kan
motstå himlarna? Lika gärna kan människan sträcka ut sin svaga
arm för att hejda Missourifloden i dess bestämda lopp eller bjuda
den att rinna emot strömmen, som att hindra den Allsmäktige
från att utgjuta kunskap från himmelen över de Sista Dagars
Heligas huvuden.

Se, många äro kallade, men få äro utvalda, och varför äro de
icke utvalda?

Emedan deras hjärtan äro hängivna till de ting, som höra
denna världen till och de eftersträva ära av människor, varför de
icke kunna lära denna enda läxa:

Prästadömets rättigheter stå i oupplöslig förbindelse med
himmelens krafter, och dessa kunna icke kontrolleras eller
användas utom genom rättfärdighetens principer.

Att de kunna givas oss är sant, men om vi försöka att skyla våra
synder eller tillfredsställa vårt högmod och vår fåfängliga äregi-
righet, eller vi vilja öva kontroll, herravälde eller tvång över
människobarnens själar genom någon grad av orättfärdighet, se,
då undandraga sig himlarna för oss; Guds Ande bedrövas och när
den undandragit sig oss är det slut med den mannens prästa-
döme eller myndighet.

Se, förrän han vet något därom, är han överlämnad åt sig
själv att spjärna emot udden, att förfölja de heliga och att
kämpa mot Gud.

Genom bedrövlig erfarenhet hava vi lärt, att det ligger i nästan
varje människas natur och böjelse att strax börja utöva en orätt-
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färdig härskarmakt så snart de förmoda, att de erhålla någon
liten myndighet.

Därför äro många kallade, men få utvalda" [L&F 121:33–40].

Nu vill jag framhålla slutet av denna uppenbarelse, som gavs i
fängelset. Trots all makt som staten hade att frånta Joseph Smith
hans frihet, kunde de inte förhindra denne profets kommunika-
tion med himlarna och han tog emot följande inspirerade ord
som aldrig bör glömmas bort av någon biskop eller stavspresi-
dent, eller apostel, eller någon president för kyrkan så länge som
de innehar ett ämbete i denna kyrka:

"Ingen makt, intet inflytande kan eller bör göra sig gällande i
kraft av prästadömet utom genom överbevisning, långmodighet,
mildhet, saktmod och oskrymtad kärlek,

genom godhet och sann kunskap, som storligen utvidgar sjä-
len, utan skrymteri eller svek,

skarpt bestraffande ibland när den Helige Anden driver därtill
och därefter visande större kärlek mot honom, som du bestraff-
fat, att han icke må hålla dig för fiende,

att han må erfara, att din trofasthet är starkare än dödens band.

Låt även ditt inre vara fyllt av kärlek till alla människor och
isynnerhet till trons egna, och pryd alltid dina tankar med dygd.
Då skall du hava ett frimodigt medvetande inför Gud och prä-
stadömets lära skall falla över din själ som himmelens dagg.

Den Helige Anden skall vara din ständige ledsagare."

Kostbarare än världens alla rikedomar är det att ha den Helige
Anden som sin ständige ledsagare.

"Och din spira en oföränderlig rättfärdighetens och sanning-
ens spira; ditt herradöme skall vara ett evigt herradöme, och det
skall utan tvångsmedel strömma till dig från evighet till evighet."
[L&F 121:41–46.]8

I mina tal till de sista dagars heliga finns det ingen uppenbarelse
i hela Läran och förbunden som jag så ofta citerat som den som
finns i kapitel 121 . . . att "ingen makt, intet inflytande kan eller bör
göra sig gällande i kraft av prästadömet utom genom överbevis-
ning, långmodighet, mildhet, saktmod och oskrymtad kärlek".
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Det finns inga faror med ett prästadöme av detta slag — mild-
het, saktmod och oskrymtad kärlek. Men när vi utövar kontroll,
eller herravälde, eller tvång, över människobarnens själar,
genom någon grad av orättfärdighet, se, då drar sig himlarna
undan. Herrens ande bedrövas. Och när den drar sig undan är
det "slut med den mannens prästadöme eller myndighet". Detta
är Guds ord.9

Är det så hemskt att behöva utöva den levande Gudens
prästadöme på det sätt som Herren föreskriver, "genom godhet
och mildhet"? Detta är enda sättet och om det inte utövas på
detta sätt är det slut med deras prästadöme och myndighet som
bär prästadömet i Kristi kyrka.10

De män som bär prästadömet bör inte använda det till att
upphöja sig själva . . . Om de gör det så går de miste om Herrens
ande och börjar sträva efter ting som hör denna världen till istället
för det som hör Gud till.11

Vi kan inte göra någonting, såsom det upptecknats i denna
uppenbarelse, om vi inte utövar kärlek och vänlighet — oskrym-
tad kärlek. Med Herrens hjälp är det exakt så jag ska utöva, efter
bästa förmåga, det Guds prästadöme som jag bär.12

Förslag till studier och diskussion

• Hur har du och din familj blivit välsignad av att prästadömet
utövats?

• Hur kan vi visa respekt för prästadömet? Hur kan vi hjälpa vår
familj att respektera prästadömet?

• Vilka upplevelser har du haft som stärkt ditt vittnesbörd om
prästadömets helande kraft? Vad kan vi göra, under tider av
sjukdomar eller andra prövningar, för att urskilja vad som är
våra egna önskningar och vad som är Herrens vilja?

• Vad kan du lära dig av uppenbarelsen i Läran och förbunden
121:33–46? Varför måste prästadömsbärare följa principerna i
denna uppenbarelse för att kunna handla i Herrens namn?
Hur kan dessa principer tillämpas på vår relation till andra
människor?
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• Hur kan prästadömets välsignelser göras tillgängliga för dem
som inte har det melkisedekska prästadömet i sitt hem?
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1. Conference Report, apr 1925, s 9–10.
2. Budskap från första presidentskapet,

Conference Report, apr 1930, s 10–11;
uppläst av president Heber J Grant.

3. Conference Report, okt 1917, s 14.
4. Conference Report, apr 1943, s 7.
5. Conference Report, okt 1917, s 14.
6. Conference Report, apr 1927, s 15–16.

7. Gospel Standards, sammanst av 
G Homer Durham (1941), s 8.

8. Conference Report, okt 1923, 
s 158–159.

9. Gospel Standards, s 68.
10. Conference Report, okt 1928, s 9.
11. Gospel Standards, s 179.
12. Gospel Standards, s 199.



Arbete och oberoende

Herren välsignar oss när vi arbetar av all vår förmåga.

Ur Heber J Grants liv

President Heber J Grant predikade ofta om principerna hårt
arbete och oberoende. Han gav rådet: "Låt varje människa känna
att hon är sitt eget livs arkitekt och byggmästare och att hon kan
göra det framgångsrikt genom att arbeta. 'Sex dagar skall du
arbeta och uträtta alla dina sysslor', och vila på den sjunde [se 
2 Mos 20:9–11] och inte nöja dig med att arbeta fyra eller fem
dagar och då bara göra hälften av vad du skulle kunna göra. Låt
varje sista dagars helig ärligt förtjäna allt han får, vad det än är för
slags arbete han utför."1

När president Grant talade om arbetets betydelse talade han
med livslång erfarenhet. Hans mor var änka och som hennes enda
barn lärde han sig tidigt att sopa golv, diska och torka disken. Han
hjälpte också sin mor i hennes arbete som sömmerska för att de
skulle kunna försörja sig. "På kvällen satt jag på golvet fram till
midnatt", erinrade han sig senare, "och trampade symaskinen för
att avlasta hennes trötta ben."2 Hebers ansträngningar att hjälpa
sin mor fortsatte efter barndomen när han i sin ungdom började
med affärsverksamhet för att hjälpa till med hemmets försörjning.

En av president Grants främsta önskningar var att "i Sions ung-
domars sinnen ingjuta arbetets outsägligt viktiga princip".3 I en
serie artiklar för kyrkans tidning Improvement Era återgav presi-
dent Grant personliga erfarenheter, som visade hur hans villighet
att arbeta ledde fram till tidig framgång i affärsvärlden. "Jag ska
inte göra det", sade han, "i syfte att kasta blommor till mig själv,
symboliskt sett, utan i förhoppningen att kunna inspirera läsaren
med en önskan att arbeta. Det är ett känt faktum att uttalanden
som kommer av personliga erfarenheter, talade eller skrivna, har
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"Vi bör ha ambitionen, vi bör ha önskan att arbeta av all 

vår förmåga. Arbete är välbehagligt för Herren."
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mer kraft och gör ett varaktigare intryck på åhörares och läsares
sinnen än något annat. Detta måste vara min ursäkt för att jag
återger så många händelser ur mitt eget yrkesliv.

När jag i min ungdom gick i skolan hörde jag talas om en man
som var bokhållare för Wells, Fargo and Co's bank i Salt Lake City,
det sades att han hade en lön på 150 dollar i månaden. Jag minns
så väl att jag räknade ut att han tjänade 6 dollar per dag, om man
räknade bort söndagarna, vilket för mig tycktes vara en enorm
summa pengar . . . Jag drömde om att bli bokhållare och arbeta
för Wells, Fargo and Co. Jag anmälde mig genast till bokfö-
ringskurser vid Deseret-universitetet [nuvarande University of
Utah], med förhoppningen att en gång förtjäna vad jag då ansåg
vara en enorm lön.

Jag citerar med nöje . . . Lord Bulwer Lytton: 'Vad människan
behöver är inte talanger, utan målsättningar. Inte förmåga att
uträtta stora ting, utan viljan att arbeta.' Samuel Smiles sade en
gång: 'Målsättningar, liksom ägg, ruttnar om de inte kläcks till
handling.'

Lord Lytton tog utan tvivel för givet att då en ungdom drömde
ädelt och manligt, så skulle detta inspirera honom att ha ett mål i
livet och 'kläcka det till handling' och inte låta det 'ruttna'. Då jag
satt upp målet att bli bokhållare började jag genast arbeta på att
uppnå detta. Jag minns så väl hur roade mina studiekamrater var.
En av dem sade då han tittade på mina böcker: 'Vad är det här, kråk-
fötter?' En annan sade: 'Har blixten slagit ner i bläckflaskan?' Dessa
anmärkningar och andra gjordes inte för att såra mina känslor utan
var bara vänskapliga skämt. Inte desto mindre sårade de mig, och
inom mig växte ett beslut fram. Jag bestämde mig för att bli en före-
bild för alla som gick på universitet och att undervisa i handskrift
och bokföring där. Då jag hade en målsättning och 'viljan att arbeta'
och då jag är ense med Lord Lytton om att 'i ungdomens hoppfulla
ordbok finns ordet misslyckande inte med', började jag använda
min fritid till att öva handskrift. Jag fortsatte med detta år efter år
tills man kallade mig 'världens bäste klottrare'.

Resultatet blev att jag några år senare fick plats som bokhållare
och kamrer på ett försäkringskontor. Fastän jag vid 15 års ålder
hade en vacker handstil och det var allt som behövdes för att klara
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det jobb jag då hade, var jag inte helt nöjd utan fortsatte att
drömma och 'klottra' när jag inte hade annat att göra. Jag arbetade
i främre delen av A W White and Co bank och erbjöd mig, då jag
inte var upptagen med annat, att hjälpa till med bankarbetet samt
att göra allt jag kunde för att använda tiden. Jag tänkte aldrig på
huruvida jag fick betalt för det eller inte, min enda önskan var att
arbeta och lära. Herr Morf, bankens bokhållare, hade mycket fin
handstil och tog sig tid att hjälpa mig att få en snyggare handstil.
Jag lärde mig skriva så vackert att jag ofta tjänade mer före och efter
kontorstid genom att skriva kort, inbjudningar, och så vidare, och
rita kartor, än jag fick för mitt vanliga arbete. Några år senare fick
jag ett diplom vid Utah-mässan för den snyggaste handskriften i
Utah. När jag hade en egen firma blev en plats ledig på universite-
tet som lärare i handskrift och bokföring, och för att uppfylla det
löfte jag gav mig själv då jag var 12 eller 13 år, att jag en dag skulle
undervisa i dessa ämnen, sökte jag platsen. Min ansökan accepte-
rades och min förpliktelse mot mig själv blev på så sätt uppfylld."4

President Grant hade "vilja att arbeta" både i sina andliga strä-
vanden och i sin timliga verksamhet. Han var outtröttlig i sin roll
som far, lärare i evangeliet och som särskilt vittne om Herren
Jesus Kristus. Samtliga aspekter av hans liv återspeglade en prin-
cip som han ofta lärde ut: "Framgångens lag, här och i nästa liv,
är att ha ett ödmjukt och bedjande hjärta och att arbeta, arbeta,
ARBETA."5 Han gav rådet: "Har du ambitioner, så dröm om vad
du vill uträtta och sätt sedan din hand till Herrens verk och
arbeta. Dagdrömmar utan arbete leder inte någonstans, det är
det verkliga arbetet som räknas. Tro utan gärningar är lika död,
säger Jakob till oss, som kroppen utan anden är död [se Jak 2:17,
26]. Det finns många människor som har tro, men de saknar gär-
ningar och jag tror på människor som både har tro och gärningar
och är beslutna att uträtta ting."6

Heber J Grants lärdomar

Vi bör arbeta av all vår förmåga.

Vi bör ha ambitionen, vi bör ha önskan, att arbeta av all vår för-
måga. Arbete är välbehagligt för Herren.7
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Det har aldrig gått en dag utan att jag varit villig att utföra det
simplaste [eller lägsta] arbete, (om det finns något som heter
simpelt arbete, vilket jag betvivlar) hellre än att vara lat.8

Jag bemödade mig den här morgonen med att läsa om den
late i Läran och förbunden och vi har en del lättingar bland oss.
Det står i Läran och förbundens 75:e kapitel:

"Envar skall vara flitig i allt. Lättingen skall icke hava någon
plats i kyrkan, om han icke omvänder sig och förbättrar sin väg."
[L&F 75:29.] . . .

I kapitel 88 kan vi läsa:

"Varen icke längre lata. Varen icke längre orena. Finnen icke
längre fel med varandra. Soven icke mer än nödvändigt. Gån till
sängs bittida, att I icke mån bliva trötta. Stån upp bittida att edra
kroppar och sinnen må bliva styrkta." [L&F 88:124.]

Kom ihåg att dessa ord inte är Heber J Grants, utan Herrens:

"Emedan de äro befallda att arbeta, skola Sions invånare
komma ihåg sina arbeten med trofasthet, ty Herren skall komma
ihåg den late.

Jag, Herren, har icke behag i alla Sions invånare, ty det finnes
lättingar ibland dem, och deras barn växa även upp i ogudaktig-
het. Ej heller söka de allvarligen efter evighetens skatter, utan
deras ögon äro fulla av girighet." [L&F 68:30–31.]

"Du skall icke vara lättjefull, ty den som är lat skall icke äta en
arbetares bröd, ej heller bära hans kläder." [L&F 42:42.] . . .

"Se, de äro utsända till att predika mitt evangelium i de ogud-
aktigas sammankomster. Därför befaller jag dem sålunda: Du
skall icke bortslösa din tid, ej heller skall du begrava ditt pund,
så att ingen får veta något därom." [L&F 60:13.] . . .

Låt oss hoppas att den anda av oberoende som våra pionjär-
fäder ägde på nytt ska väckas inom oss och att ingen sista dagars
helig som bär Guds prästadöme ska göra sig skyldig till lättja. Låt
oss arbeta tidigt och låt oss arbeta sent.9

Det finns en växande anda i världen idag att försöka undvika
att tjäna andra, en ovillighet att förtjäna det vi får, att försöka se
hur lite vi kan göra och hur mycket vi kan få för att göra det. Allt
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detta är fel. Vår anda och målsättning bör vara att göra allt vi för-
mår göra, under en bestämd tidsperiod, till nytta för dem som
anställt oss och till nytta för dem som vi möter.

Den andra sortens anda — att få så mycket vi kan och ge så lite
som möjligt tillbaka — strider mot Herren Jesu Kristi evangelium.10

Jag har bemödat mig om att i ungdomarnas sinnen inpränta
behovet av att arbeta av all sin förmåga och att aldrig bli modfäll-
lda när de gör det . . .

"Stå upp och gå till verket, då kommer HERREN att vara med
dig!" [Se 1 Krön 22:16.] . . .

Jag har inte funnit någonting i livets kamp som har varit av
större värde för mig än att utföra dagens plikt efter bästa för-
måga, och jag vet att när unga män gör detta blir de bättre för-
beredda för morgondagens arbete . . .

Vid nitton års ålder var jag bokhållare och kamrer åt herr Henry
Wadsworth, ombud för Wells, Fargo & Co. Jag arbetade inte på
heltid. Jag arbetade inte åt företaget utan åt ombudet personligen
. . . Jag . . . erbjöd mig frivilligt att arkivera bland annat en hel del
bankuppteckningar och att föra en uppsättning böcker för Sandy
Smelting Co, vilket Wadsworth personligen brukade göra.

För att framhålla sanningen i ovanstående citat från Första
Krönikeboken vill jag påpeka att herr Wadsworth tyckte så
mycket om mitt arbete att han anställde mig till att göra sam-
manställningen för Wells, Fargo & Co. Och han betalade mig
tjugo dollar för detta arbete förutom min vanliga kompensation
på sjuttiofem dollar från försäkringsbolaget. Sålunda var jag
anställd på Wells, Fargo & Co och en av mina drömmar hade
uppfyllts.

På nyårsafton var jag kvar ganska sent på kontoret . . . Herr
Wadsworth kom in och påpekade vänligt att affärerna gick bra,
att allt bara ramlade in, eller någonting liknande. Han nämnde
att jag hade fört böckerna för Sandy Smelting Co utan att ta betalt
och han sade flera positiva saker som gjorde mig mycket glad.
Därefter gav han mig en check på 100 dollar, vilket var mer än
dubbel kompensation för mitt extraarbete. Tillfredsställelsen jag
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åtnjöt över att ha vunnit min arbetsgivares välvilja och förtroende
var mer värd för mig än dubbelt så mycket som 100 dollar.

Varje ung man som bemödar sig om att väl använda all sin tid,
som aldrig stannar upp för att räkna ut hur mycket han får i lön
för sitt arbete, utan främst blir inspirerad av en önskan att arbeta
och lära, har framgång i livets kamp, det lovar jag.11

Arbete hjälper oss att vara oberoende.

Det finns en lag, oåterkalleligen proklamerad i himmelen, enligt
vilken alla välsignelser är utlovade, och ingen får välsignelsen utan
att uppfylla lagen [se L&F 130:20–21]. Jag vill inpränta i de sista
dagars heliga att vi i detta liv får det vi arbetar för och jag vill upp-
mana varje sista dagars helig att vara en arbetare.12

Vårt främsta mål [när det gällde upprättandet av kyrkans väl-
färdsprogram] var att, i den mån det är möjligt, upprätta ett
system, där lättjans förbannelse ska tas bort, understödets onda
avskaffas och oberoende, arbetsamhet, sparsamhet och självre-
spekt åter upprättas hos vårt folk. Kyrkans mål är att hjälpa
människor att hjälpa sig själva. Arbete ska åter krönas som den
styrande principen hos våra medlemmar i kyrkan.

Vår enastående ledare, Brigham Young, sade under liknande
omständigheter:

"Låt de fattiga arbeta — låt dem plantera fruktträdgårdar, klyva
virke, gräva diken, göra staket, eller någonting annat användbart,
och på så sätt kunna köpa mat, mjöl och livets förnödenheter."
[Se Discourses of Brigham Young, sammanst av John A Widtsoe
(1954), s 275.]

Denna förmaning är lika aktuell idag som den var när Brigham
Young gav den.13

Låt oss alla vara flitiga och nyttiga med all den kraft och för-
måga som vi besitter. Vi är tillsagda att äta vårt bröd i vårt anle-
tes svett [se 1 Mos 3:19] . . .

Det är lätt att skänka en dollar till någon, men det krävs med-
känsla och hjärta för att visa intresse för honom och planera för
hans välfärd och välgång. Och det är en princip i Jesu Kristi evan-
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gelium, nu som alltid, att hjälpa varje människa att hjälpa sig
själv — att hjälpa varje barn till vår himmelske Fader att arbeta
på sin egen frälsning, både timligt och andligt.14

Jag vill rikta uppmärksamheten på ett uttalande av president
Brigham Young:

"Mina erfarenheter har lärt mig, och det har blivit en princip
hos mig, att det aldrig är till någon nytta att ge och ge, till man
eller kvinna, pengar, mat, kläder, eller någonting annat, om de
är arbetsföra och kan arbeta och förtjäna sitt uppehälle, när det
finns någonting på jorden för dem att utföra. Detta är min prin-
cip och jag försöker handla enligt den. Att agera på motsatt sätt
skulle förstöra varje samhälle i världen och skapa lättingar." [Se
Discourses of Brigham Young, s 274.]

Och det som förstör ett samhälle förstör en stat och, kan jag
för övrigt tillägga, också en nation.15

Vi ska inpränta i folkets sinnen, så långt det är möjligt, detta
uttalande av Brigham Young . . . att det var hans tillvägagångssätt
att inte ge någonting till någon som inte förtjänat det, att män-
niskor måste göra någonting för att förtjäna det som de får.
Ingenting förstör människans personlighet, hos män, kvinnor
eller barn, mer än att inte vara oberoende.16

Arbete är ett livslångt ansvar.

Arbete är det som håller människor unga. Lathet är det som
försvagar dem från den dag de slutar arbeta. President Young var
en aktiv, energisk man när han gick bort, men en blindtarmsin-
flammation ändade hans liv. Hans efterträdare, John Taylor, var
sjuttiotre år när han blev kyrkans president. John Taylors efter-
trädare, Wilford Woodruff, var över åttio år när han blev kyrkans
president, och enligt somliga borde han ha varit pensionerad i
över 20 år före denna tidpunkt . . . Lorenzo Snow kallades till
denna kyrkas presidentskap lika aktiv som en ung man, och med
mogen urskillningsförmåga befriade han, vid åttiofem års ålder,
kyrkan från det ekonomiska slaveri som den befann sig i. Under
hans tre år långa administrationstid, fram till åttioåtta års ålder,
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var hans sinne lika klart och aktivt som hos någon man som
någonsin presiderat över denna kyrka.

När Joseph F Smith blev kyrkans president var han enligt
många människor två år äldre än då han borde ha gått i pension,
och detsamma gäller mig. Nästa månad har det, enligt hur som-
liga räknar, gått tjugotvå år sedan jag borde ha gått i pension.17

Jag ber inte någon man, kvinna eller barn i denna kyrka, även
om jag är över åttio år, att arbeta fler timmar än vad jag gör . . .
Jag känner inte till någonting som förstör en människas hälsa
snabbare än att inte arbeta.18

Jag tror att det finns en benägenhet hos somliga sista dagars
heliga att säga: "När vi har blivit sextiofem år behöver vi inte
arbeta mer" . . . Jag har utfört lika mycket arbete under de
senaste sexton åren, sedan jag blev sextiofem år, som jag utfört
tidigare. Och med Herrens välsignelser, om han låter mig stanna
kvar här ytterligare femton eller sexton år — vilket jag betvivlar
— vill jag göra lika mycket om inte mera än jag har gjort under
de senaste sexton åren. Jag är fast övertygad om att arbete inte
dödar någon. Det är lathet som dödar människan i tidig ålder.

I varje mans och kvinnas hjärta borde det utgå ett rop: "Jag
tänker leva. Det enda jag har fått är tid att leva och jag tänker
under varje dag av mitt liv bemöda mig om att utföra ett arbete
som är godtagbart i min himmelske Faders ögon, och om möjligt
göra det lite bättre idag än vad jag gjorde igår."19

Förslag till studier och diskussion

• Vad kan vi göra i våra familjer för att förvissa oss om att arbete
är den styrande principen i våra liv? På vilka sätt kan föräldrar
undervisa sina barn om arbete?

• Hur kan vi finna värdighet i allt arbete vi utför? Vad kan vi lära
oss av eller få för behållning av ett arbete, även när det är
obehagligt eller tråkigt?

• Förutom att förverkliga sin dröm om att få en god inkomst,
vilka andra belöningar fick den unge Heber J Grant? Nämn
några belöningar som du har fått som följd av utbildning och
hårt arbete.
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• Varför är det viktigt för oss att arbeta för det som vi får? Hur kan
det påverka oss personligen om vi misslyckas med att vara obe-
roende? som familjer? i våra samhällen och nationer?

• Hur påverkas sinnet, kroppen och anden av arbete? Vad har du
lärt dig av dem som fortsatt att arbeta under hela sitt liv?
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Principer för 
ekonomisk trygghet

När vi undviker skulder och betalar vårt tionde 
och våra offergåvor blir vi ekonomiskt och andligt
välsignade av Herren och får möjlighet att hjälpa 

till med uppbyggandet av hans rike.

Ur Heber J Grants liv

En ekonomisk kris drog fram över en stor del av Förenta sta-
terna år 1893, och lämnade efter sig hundratals banker, järnvägs-
bolag, gruvor och andra företag i ekonomisk ruin. Denna kris,
den så kallade "paniken 1893", överraskade äldste Heber J Grant
och många andra. Den belastade äldste Grant, dåvarande med-
lem i de tolv apostlarnas kvorum, med skulder som det tog
honom flera år att betala av. I ett tal som han höll under denna
tid sade han: "Jag vill bekänna för er att jag och många andra har
handlat fel. Varför? Därför att vi har varit så ivriga att tjäna pengar
att vi skaffat oss skulder, och nu kan vi inte omgående betala våra
skulder . . . För första gången i mitt liv har det hänt att människor
kommit till mig och bett mig betala tillbaka pengar som jag var
skyldig dem, och jag har tvingats be om förlängning av lånet. Om
Herren bara vill förlåta mig denna gång kommer det aldrig att
hända igen. Jag har lånat pengar sedan jag var 18 år. Men om jag
bara kan betala tillbaka vad jag är skyldig nu, så tror jag att jag ska
nöja mig med det som Herren välsignar mig med, vad det än må
innebära, mycket eller litet."1

Som president för kyrkan gav Heber J Grant råd till de heliga om
ekonomisk trygghet. Han använde sig av personliga erfarenheter
och följde sin föregångares exempel, president Joseph F Smith.
President Grant inriktade sig på två grundläggande principer: Den
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Män och hustrur bör gemensamt handha sin ekonomi. President Heber J Grant 

sade: "Om det finns något som ger frid och förnöjsamhet till människohjärtat, 

och till familjen, så är det att leva inom ramen för våra tillgångar."
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frid som vi känner när vi undviker skulder och de timliga och and-
liga välsignelser som vi får när vi betalar tionde och offergåvor. I
april 1932 undervisade han om dessa principer under
Hjälpföreningens allmänna möte. Vid denna tidpunkt hade
Förenta staterna drabbats av den stora depressionen, en landsom-
fattande kris som innebar låg ekonomisk tillväxt och hög arbets-
löshet. President Grant förebrådde de heliga för att inte ha gett akt
på de råd som de fått från president Smith:

"Om det folk som kallar sig för sista dagars heliga hade lyssnat
till de råd som getts från denna talarstol av min föregångare,
genom Herrens inspiration, när han vädjade till de sista dagars
heliga att inte dra på sig skulder, så skulle denna stora depression
ha varit till mycket lite skada för de sista dagars heliga . . . Som jag
ser det har den depression som drabbat nästan hela Förenta
staterna till stor del orsakats av skuldens träldom och folkets
spekulativa anda."

President Grant fortsatte sitt tal med att betona behovet av att
undvika skulder. Han vädjade också till sina åhörare att betala
tionde och offergåvor, även under tider av ekonomiska svårighe-
ter. Han hänvisade till en tidpunkt många år tidigare när han
drog på sig skulder för att köpa aktier i Salt Lake Theatre, i för-
hoppning om att rädda byggnaden från att rivas:

"Jag vill att alla som befinner sig inom räckhåll för min röst ska
dra lärdom av min erfarenhet av att köpa aktier i teatern. [Under]
32 år av mitt liv . . . spenderade jag varje dollar innan jag tjänade
den. Det är en tung börda att bildligt sett släpa på en död häst,
att vara tvungen att dra den döda hästen i 32 år innan man kan
begrava den. Det är ett fruktansvärt tillstånd och allt på grund av
skuld. Sedan dess har jag alltid levt inom mina tillgångar . . .

Om det finns någon levande person som är berättigad att säga,
'håll er skuldfria', så är det Heber J Grant. Jag tackar Herren för
att jag kunnat betala av [hela min skuld], och betala den utan att
begära reducering av någon. Jag tror aldrig att jag någonsin
skulle ha kunnat betala den om jag inte varit absolut ärlig mot
Herren. När jag fick min lön betalade jag först av min skuld till
Herren och utan skuggan av ett tvivel tror jag att om de sista
dagars heliga som ett folk hade tagit rådet från Herrens profet på
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allvar, och varit samvetsgranna tiondebetalare, så skulle de inte
befinna sig i den situation som de befinner sig i idag. Om de
hade varit ärliga och samvetsgranna i att betala [fasteoffer] så
skulle vi ha kunnat ta hand om varje person som har det svårt i
denna kyrka."2

President Grant levde efter de principer som han själv under-
visade om och så småningom hade han framgång både när det
gällde sin egen ekonomi och i frågor som rörde kyrkans ekono-
miska angelägenheter. Ändå var han noga med att påpeka att
sann framgång inte ligger i förmågan att tjäna pengar. Han sade:
"Det är inte den som lyckas tjäna ihop en förmögenhet, och
under tiden blundar för hjärtats naturliga medkänsla och avlägs-
nar därifrån kärleken till sina medmänniskor, som kan sägas vara
verkligt framgångsrik. Den som är framgångsrik är den som lever
på ett sådant sätt att de som känner honom bäst är de som älskar
honom mest, och så att Gud, som inte bara känner hans gär-
ningar utan också de innersta känslorna i hans hjärta, älskar
honom. Det är bara om en sådan person som det i sanning kan
sägas — även om han dör utfattig — att han 'kommer att krönas
med framgångens lagerkrans'."3

Heber J Grants lärdomar

Genom att leva inom våra tillgångar 
undviker vi skuldens träldom.

Om det finns något som ger frid och förnöjsamhet till män-
niskohjärtat, och till familjen, så är det att leva inom ramen för
våra tillgångar. Om det finns något som trycker ned oss och gör
oss modfällda, så är det att ha skulder och skyldigheter som vi
inte kan uppfylla.4

Jag vill förmana de sista dagars heliga att köpa bilar och livets
vanliga förnödenheter när de har pengar att köpa dem för, och
att inte pantsätta sin framtid . . . Jag vill säga till er att dem som
inte planerar för framtiden, som drar på sig skulder för livets
nödtorft och livets bekvämligheter, lägger bördor på sig själva
som kommer att återvända med ränta på ränta och förorsaka
dem stora svårigheter och förödmjukelser.5
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Om en person äger det han har och inte behöver betala rän-
tor, om han bara köper det som han har råd att köpa, kommer
majoriteten av folket att leva någorlunda bekvämt . . . Vi har
pantsatt vår framtid utan tanke på de olyckor som kan inträffa —
sjukdom, operationer, och så vidare.6

Vi kan inte förutse vad som kommer att ske i framtiden. Men
det finns en sak som vi kan vara säkra på och det är att om vi har
pengar i våra händer till att köpa en radio, en bil, eller någonting
annat, och när vi har köpt den så är den vår, oavsett hur mycket
den sjunker i värde.7

Jag tror att nästan samtliga umbäranden hos större delen av
folket skulle försvinna om de var villiga att ge upp vanan att bära
silkesstrumpor, bildligt talat, och återvända till det sedvanliga
sättet att klä sig ganska enkelt, att inte gå på omkring nio tion-
delar av sina biobesök och återgå till sparsamhet och ekonomiskt
tänkande.8

Att ärligt betala tionde och offergåvor för 
med sig timliga och andliga välsignelser.

Jag vill upprepa för de sista dagars heliga att det är min fasta
övertygelse att Gud vår himmelske Fader ger framgång, välsig-
nelser och visdom till de män och kvinnor som är fullständigt
ärliga mot honom i sitt tionde. Jag tror att när någon befinner sig
i ekonomiska svårigheter så är det bästa sättet att komma ur
dessa svårigheter (och jag talar av personlig erfarenhet, därför att
jag tror att mer än en gång i mitt liv har jag befunnit mig längre
ner i det ekonomiska träsket än många andra) att vara absolut
ärlig mot Herren och aldrig låta en krona komma till oss utan att
Herren får tio procent av den.

Herren behöver varken dina eller mina pengar. Lydnad mot
tiondelagen och donationer till möteshus, stavsbyggnader,
skolor, tempel, missionsarbete och diverse andra behov, detta är
till för vårt eget bästa. De lär oss det som vi behöver kunna för att
kvalificera och förbereda oss att bli mer gudalika och lämpade att
återvända till vår himmelske Faders närhet. Det vi lär oss om
ekonomi är samma sorts undervisning som ges till en pojke eller
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flicka i en skola, den är till för pojkens nytta, för flickans nytta, för
att de ska gå framåt, för deras glädje och lycka i det kommande
livet. All kunskap och information som vi förvärvar, och de
framsteg vi gör, är till nytta för oss personligen.

Gud vår himmelske Fader har instiftat lagar till sitt folks
fysiska, andliga och intellektuella utveckling, och en av hans
främsta lagar i hela världen för att göra de sista dagars heliga
bättre, är tiondelagen. Det finns många människor som tror på
evangeliet och som troligen gladeligen skulle ta emot det, om
det inte var för det faktum att de påminner om den unge man
som vi kan läsa om i skrifterna, till vilken Frälsaren svarade,
efter det att den unge mannen sagt, "allt detta har jag hållit", att
han skulle sälja allt han ägde och ge åt de fattiga [se Matt
19:16–22]. Många människor kan inte uthärda evangeliet på
grund av de ekonomiska fordringar som ställs på dem, och de
tillåter denna världens ting, som de fast och orubbligt har gripit
tag i, att beröva dem den största av alla Guds gåvor, nämligen
evigt liv. Jag rekommenderar uttryckligen tiondelagen åt de sista
dagars heliga.9

Lagen om ekonomiskt välstånd för de sista dagars heliga, som
ingått förbund med Gud, är att ärligt betala sitt tionde och att
inte stjäla tionde och offergåvor från Herren [se Mal 3:8]. De
som lyder tiondelagen får välstånd. När jag säger välstånd tänker
jag inte bara på kronor och ören . . . Vad jag räknar som verkligt
välstånd, det som är av allra största värde för varje levande man
och kvinna, är att tillväxa i kunskap om Gud, i vårt vittnesbörd, i
förmågan att leva efter evangeliet och inspirera våra familjer att
göra detsamma. Detta är välstånd i ordets rätta bemärkelse.10

Jag är helt övertygad om att tro utan gärningar är död och jag
är helt övertygad om att Herren menade vad han sade när han
lovade att öppna himlens fönster och låta välsignelser strömma
ut över oss om vi betalar vårt tionde [se Mal 3:10].11

Jag tror att människor välsignas i proportion till hur generösa
de är. Jag säger inte att de alltid tjänar mer pengar än andra
människor, men när det gäller ökad tro, vittnesbörd och kun-
skap om gudomligheten i det verk vi är engagerade i, växer de



121

K A P I T E L  1 3

människor som är ärliga mot Herren när de betalar sitt tionde på
ett sätt som de människor som inte är ärliga aldrig kan växa. Det
råder inget tvivel hos mig om detta. Dessutom är jag dåraktig
nog att tro att Herren hjälper dem som betalar tionde och att
dessa generellt har större välstånd än de som inte gör det. Jag
tror att de som är generösa [med sina donationer] får idéer och
förmåga av Herren i högre grad än de som är snåla. Jag har
denna tro och jag har haft den sedan jag var pojke.12

Om vi ger i förhållande till vår inkomst, om vi betalar vårt
tionde, oavsett hur liten inkomst vi har . . . kommer Gud vår
himmelske Fader att helga de nittio kronor som återstår av de
hundra, eller de fyrtiofem som återstår av de femtio och du
kommer att vara vis nog att använda dem på ett klokt sätt så att
du inte förlorar någonting genom att vara ärlig.13

Det främsta kriteriet på världslig framgång är förmågan att
tjäna pengar. Men jag vill tala om för er sista dagars heliga att
detta inte är sann framgång. När en man ökar sitt välstånd vad
gäller denna världens ting kommer han, om han inte är försiktig,
att förlora Herrens ande och fästa sitt hjärta vid det som hör
denna världen till. Och om han förlorar Herrens ande och
underlåter att vara ärlig mot Gud i sitt tionde, lika ärlig som han
skulle vara när han redovisar för sin affärskompanjon, kommer
denna mans styrka och kraft att minska och det vittnesbörd han
fått från Guds Ande till sin själ att förtvina. Om detta hyser jag
inte det minsta tvivel.

Vi måste vara ärliga mot Herren. Det stora problemet är att det
finns många människor som, när de får ett allt större intresse för
det som hör denna världen till, fäster sitt hjärta vid det och förlo-
rar Herrens Ande. Det som av världen räknas som framgång är
därför ett misslyckande, därför att om en person strävar efter att
vinna en belöning och misslyckas med att vinna den efter att
under nästan hela sitt liv ha arbetat för att få den, har han förvisso
misslyckats med sitt liv. Jag vet många personer som när de tjänat
mindre summor pengar varit absolut ärliga mot Herren och beta-
lat en tiondel. Men när de har tjänat stora summor har de betalat
alltifrån en procent upp till två eller tre procent, istället för tio.
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Hur kan det komma sig? Därför att begäret efter pengar växer, det
ökar och blir intensivare, om man inte är försiktig, lika mycket
som begäret efter whisky. Det får honom i sin makt och hann bör-
jar älskar pengar istället för att bara älska dem för det goda som
hann kan göra med dem. Han kan inte urskilja saker och tings
rätta värde.14

Tiondet är en Guds lag och betalningen av tionde ger frid och
glädje åt de sista dagars heliga som ger det. Det finns en till-
fredsställelse i den människas hjärta som är fullkomligt ärlig mot
Herren i att bidra med sina medel till att bygga upp Kristi kyrka,
och i hjärtat hos varje person som betalar ett sant och ärligt
tionde. Varje välsignelse som du och jag åtnjuter kommer från
Gud. Vi står i tacksamhetsskuld till honom för själva livet och han
har gett oss allt som vi har. Han ber oss att visa vår uppskattning
och erkänna hans godhet inför honom genom att ge tillbaka till
kyrkan för dess understöd och för att evangeliet ska spridas
hemma och utomlands, en tiondel av det som vi får, varav allt
kommer från honom.

Återigen säger jag att jag kan inte förstå hur någon person som
är absolut ärlig i sitt umgänge med sina medmänniskor, och som
inte skulle kunna tänka sig att inte betala vad han är skyldig i en
affär om han har möjlighet därtill, kan försumma att betala det
som han är skyldig Gud . . . 

Jag vädjar till de sista dagars heliga att vara ärliga mot Herren,
och jag lovar dem att frid, välgång och ekonomisk framgång ska
följa dem som är ärliga mot vår himmelske Fader, eftersom de
uppfyller lagen och sin skyldighet. Han välsignar dem när de gör
detta. Och att vara helt ärlig mot Herren är det bästa sättet att
undervisa era barn om tro på Jesu Kristi evangelium . . . Då vi
fäster våra hjärtan vid det som hör världen till och inte är helt
ärliga mot Herren, tillväxer vi inte i evangeliets ljus, kraft och
styrka som vi annars skulle.15

Jag tackar Gud för förmånen att få betala tionde. Jag gläder
mig över att kunna visa min tacksamhet till min himmelske Fader
för hans barmhärtighet mot mig.16
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Vi bör generöst använda våra ekonomiska välsignelser 
till att bygga upp Guds rike på jorden.

Någonting annat som vi behöver lära oss som sista dagars
heliga — och jag har arbetat hårt för att lära mig det — är att . . .
nöja oss med livets nödvändigheter och att inte hänge oss åt lyx-
iga vanor. Om vi har ett överskott så bör vi använda det på det
sätt som Gud önskar att vi ska använda det — för att hans rike
ska gå framåt och för att sprida evangeliet . . .

Vad våra ägodelar beträffar är de inte av något verkligt värde för
oss om vi inte är redo och villiga att använda dem för Guds rikes
framåtskridande. Det är vår plikt att ta hand om våra familjer,
men det är inte vår plikt att leva i överdåd. Det är inte vår plikt att
arbeta för ett välstånd som gör att vi kan bära dyrbara kläder . . .

När vi lär oss att vara villiga att använda de tillgångar som Gud
ger oss till hans rikes framåtskridande så får inte de sista dagars
heliga stora ekonomiska problem, eftersom Herren välsignar
dem rikligen. Vad vi behöver göra är att söka efter hans Andes
ljus och inspiration till vägledning under alla omständigheter.
Då får vi allt det andra som vi är i behov av.17

Herren älskar en glad givare. Ingen som lever på jorden kan
betala något till de fattiga, betala för möteshus och tempel . . . ta
av sina tillgångar och skicka ut sina pojkar och flickor för att för-
kunna detta evangelium, utan att avlägsna själviskhet från sin
egen själ, oavsett hur stor själviskheten var från början. Detta är
något av det allra finaste i hela världen — att komma till en
punkt då själviskheten i ens natur botas. När den är utrotad i vår
natur är vi glada, ivriga och villiga och söker efter tillfällen att
göra gott med de tillgångar som Herren lagt i våra händer, iställ-
let för att försöka få mer.18

Sedlar och mynt är inte välsignelser från Gud. Det är de endast
om vi välsignas med intelligens, med visdom och med Guds
Ande till att använda dem på ett klokt och riktigt sätt och till att
främja Guds rike på jorden. Då är de till välsignelse. Om vi väl-
signas med ett överflöd av denna världens goda och det förblin-
dar våra ögon . . . då blir det, istället för en välsignelse från Gud,
något [som kommer] från motsatt håll.19
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Människans naturliga läggning, vilket jag ofta har påpekat, är att
vara självisk, girig och lysten, att bara tänka på sig själv och sträva
efter personliga fördelar. Men alla lärdomar i evangeliet står i bjärt
kontrast till detta. Vi finner att de fordringar som ställs på oss när
det gäller att betala tionde och fasteoffer . . . och att bidra med våra
medel till att sända ut evangeliet till jordens nationer — dessa
fordringar jagar varje självisk och girig böjelse ut ur vårt hjärta.
Istället för att vara själviska fylls de trofasta sista dagars heliga med
kärlek till evangeliet, med en önskan att bidra med tid och
tillgångar för att Guds rike ska gå framåt. Evangeliet, om vi trofast
uppfyller de fordringar som ställs på oss av ekonomisk natur,
avlägsnar den själviska, giriga människan och formar istället en
generös, ädel och givmild människa . . . Evangeliet fyller oss med
en önskan att lämna världsliga ting bakom oss, om så behövs, för
att bege oss ut till jordens yttersta ändar, utan minsta ekonomiska
kompensation, för våra medmänniskors välgång och frälsning.20

Förslag till studier och diskussion

• På vilka sätt är skulder en träldom? Hur blir vi välsignade när
vi lever inom våra tillgångar? Vilka vanor kan hjälpa oss att bli
fria från skulder eller att undvika att hamna i skuld?

• Hur blir vi välsignade både ekonomiskt och andligt när vi
lyder tiondelagen? Hur kan föräldrar undervisa sina barn om
tiondets och offergåvans principer?

• Varför är det viktigt att vi inte bara är ärliga mot våra med-
människor utan även mot Herren? På vilka sätt är det till väl-
signelse för barn att ha föräldrar som är fullständigt ärliga mot
Herren?

• Varför kan världslig framgång leda till att vi förlorar Herrens
Ande? Vad kan vi göra för att behålla ett rätt perspektiv på eko-
nomiska framgångar?

• Vilka skyldigheter har vi när Gud ger oss materiella välsig-
nelser? Vilken inställning kan förhindra oss från att uppfylla
dessa skyldigheter?

• Vad kan vi göra med pengar, om vi har ett rätt perspektiv?
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Den 4 februari 1846 lämnade många sista dagars heliga Nauvoo i Illinois, 

och tog sig över Mississippifloden för att påbörja färden till 

Klippiga bergen. President Heber J Grant uttryckte ofta sin 

"beundran och tacksamhet" för dessa pionjärers tro.



"Kom, kom Guds folk"

Psalmen "Kom, kom Guds folk" inspirerar 
till tacksamhet för de tidiga sista dagars heliga

pionjärerna och den leder till starkare tro och mod.

Ur Heber J Grants liv

President Heber J Grants favoritpsalm var "Kom, kom Guds folk",
en hoppets hymn som inspirerade de tidiga sista dagars heliga
pionjärerna som tog sig fram till Saltsjödalen (se Psalmer, nr 19).
Han tyckte att det var viktigt för kyrkans medlemmar att förstå
psalmen — särskilt den fjärde versen, med dess budskap om hopp
för dem som "dö, förr'n resans mål [de] nå" och dem som "leva . . .
och få igen Guds folk i Sion möta se'n".

Psalmen påminde president Grant om hans pionjärarv. Han
sade: "Jag har aldrig hört, och tror aldrig att jag kommer att höra,
min favoritpsalm 'Kom, kom Guds folk, ej kamp och möda räds,
blott med fröjd framåt drag!' [utan att tänka] på min lillasysters
död och begravning och hur vargarna grävde upp hennes kropp
på prärien. Jag kommer att tänka på min fars första hustrus död
och hur hennes kropp fördes hit för att begravas här."1 Denna
berättelse om Jedediah Grant, hans hustru Caroline och deras
dotter Margaret illustrerar psalmens återkommande tema: "Allt
är väl!"

År 1847 ledde Jedediah Grant en grupp sista dagars heliga
pionjärer från Winter Quarters i Nebraska till Saltsjödalen. Inte
långt innan gruppen kom fram till dalen drabbades hans sex
månader gamla dotter Margaret av kolera och dog. Hon begrav-
des nära pionjärleden och skyddades endast av en hög nygrävd
jord. Strax efter detta avled Jedediahs första hustru Caroline av
sviterna från kolera och hög feber. Det sista hon viskade till sin
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man var: "Allt är väl! Allt är väl! Snälla Jeddy — för mig till
dalen. Hämta Margaret — ta med henne — till mig!" Hennes
make svarade: "Ja, ja, Caroline. Jag ska göra mitt bästa. Jag ska
göra mitt bästa."

Gruppen nådde fram till dalen tre dagar senare. På kvällen
hölls begravningsgudstjänst för Caroline Grant. Efter några
dagars vila gav sig Jedediah iväg för att hämta Margarets kropp.
Han åtföljdes av sin vän Bates Noble och av broder Nobles adop-
tivdotter Susan. En kväll när de hade slagit läger uttryckte
Jedediah sin tillit till Guds vilja:

"Bates, Gud har sagt det klart och tydligt. Paradisets glädje, där
min hustru och mitt barn är tillsammans, tycks vara hos mig
ikväll. Av någon vis anledning har de befriats från de jordiska
vedermödor som du och jag måste möta. De är många, många
gånger lyckligare än det är möjligt för oss att vara här. Jag borde
tycka att denna lägerplats är den sorgligaste av alla platser, men
ikväll tycks den vara nära himlen."

De tre resenärerna nådde fram till gravplatsen nästa morgon.
Susan erinrade sig: "Några steg från den lilla graven stannade vi
tveksamt till, ställde ner våra saker och stirrade rakt framför oss.
Ingen sade något. Ett fult hål hade ersatt den lilla gravkullen och
så nyligen hade vargarna gett sig av att vi tydligt kunde se spåren
efter dem. Jag vågade inte lyfta min blick och titta på Jedediah.
Med tanke på vad jag kände kunde jag bara ana hans känslor.
Likt statyer i vildmarken stod vi fastnitade på denna plats. Vi
insåg alla tre att ingenting mer kunde göras. Efter att ha gråtit
tyst under några minuter drog vi oss stillsamt undan med enbart
det vi tagit med oss dit."2

Omkring nio år senare hölls begravningsgudstjänst för presi-
dent Jedediah Grant, som hade verkat som andre rådgivare till
president Brigham Young. President Heber C Kimball, förste råd-
givare i första presidentskapet, talade till församlingen och
berättade om en syn som hans vän Jedediah hade haft:

"Han såg de rättfärdiga samlade i andevärlden och det fanns
inga ogudaktiga ibland dem. Han såg sin hustru, hon var den för-
sta som kom emot honom. Han såg många som han kände, men
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samtalade inte med någon förutom med sin hustru Caroline.
Hon kom fram till honom och han sade att hon var vacker och
att hon höll deras lilla barn, som dog på prärien, i sina armar.
Hon sade: . . . 'Här är lilla Margaret. Som du vet åt vargarna upp
henne, men det skadade henne inte, här mår hon bra.'"3

Heber J Grants lärdomar

"Blott med fröjd framåt drag"

Jag tror att Herren inspirerade William Clayton när han skrev
denna psalm . . . Det var en otrolig resa som pionjärerna skulle
företa sig . . . Jag beundrar modet, tron och viljekraften hos våra
fäder och våra mödrar. De gav sig ut i vildmarken utan att veta
vart de var på väg. Men de sjöng:

Kom, kom Guds folk, ej kamp och möda räds,

blott med fröjd framåt drag!

Jag har talat med hundratals personer som färdades över prä-
rien och drog fram mot detta land med verklig glädje och lycka.

Fast lång och svår dig resan syns, dock gläds,

nåd du får, ny var dag.

Helt visst gav Gud dem nåd, ny för var dag.

Långt bättre är att jaga bort

Bekymmer, kval av varje sort,

gör så och fröjdas må var själ:

Allt är väl! Allt är väl!

Och detta var inte bara ett gott råd åt dem som färdades över
prärien, utan det är också ett gott råd som vi alla kan använda
varje dag av vårt liv. En glad, lycklig och fridfull anda är välbe-
haglig för vår himmelske Fader. Förmågan att tro på och accep-
tera det skriftställe som lär oss att erkänna Guds hand i allt [se
L&F 59:21] är välbehaglig för vår himmelske Fader.
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"Omgjorda dig, tag mod igen"

Sörj ej och tänk din väg är svår att gå,

så ej är, dagen gryr.

Hur kan en gång du segerns krona få,

om du fegt striden skyr?

Problemet med många människor är att de inte är villiga att
betala priset, att de inte är villiga att kämpa för att ha framgång
i livets kamp. De påminner om de människor som jag läser om
i broder N L Nelsons bok om predikandets konst som jag råkade
öppna en dag. Jag läste om människor som tog bokstavligt på
orden om att inte bekymra sig över vad de skulle säga och bro-
der Nelson [professor vid Brigham Young Academy] skrev att
många av dessa som inte alls bekymrade sig hade aldrig mycket
att säga, eftersom de befann sig i konflikt med läran att man ska
förbereda sig. Han sade att de människor som inte bekymrar sig
över vad de ska säga, säger till sig själva när de ska tala: "O,
Herre, här är jag. Jag har en mun och ett par lungor som jag vill
låna ut åt dig för ett kort tag. Fyll mig med visdom så att jag kan
uppbygga folket", en önskan som Herren sällan bifaller. [Se
Preaching and Public Speaking: A Manual for the Use of

Preachers of the Gospel and Public Speakers in General (1898),
s 3–7.]

Hur kan en gång du segerns krona få,

om du fegt striden skyr?

Omgjorda dig, tag mod igen,

vår Gud de sina bistår än,

och snart vi jubla få med skäl:

Allt är väl! Allt är väl!

Denna enastående församling [här på generalkonferensen],
vårt vackra tempel, kyrkans [kontors]byggnad och templen från
Canada till södra Utah och på Hawaii, bär vittne för hela världen
om att Gud aldrig har övergett sitt folk.
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Vi platsen nått, som Gud för oss berett"

Vi platsen nått, som Gud för oss berett,

fjärran hän, långt i väst,

undgått den värld som smädat och belett,

där Guds folk trives bäst.

Jag tror inte att det finns någon sann sista dagars helig som inte
tror att Gud har förberett detta land för sitt folk. Brigham Young
. . . såg ut över denna dal och sade: "Detta är platsen." Gud hade
visat honom denna plats i en syn innan han kom hit. Det fanns
dem som försökte övertyga honom att han borde bege sig till det
rika landet Kalifornien, men detta var platsen som Gud hade för-
berett, och vi stannade här och inget misstag gjordes.

Vi skola höja glädjens ljud

och evigt lova Herren Gud.

Ej mer oss trampar oväns häl:

Allt är väl! Allt är väl!4

"Och om vi dö, förr'n resans mål vi nå . . ."

Och om vi dö, förr'n resans mål vi nå,

ske alltså, vi fått ro.

Fria från sorg och möda skola då

vi hos Gud gå att bo.

Känner vi att allt är väl, om vi skulle dö? Lever vi på ett sådant
sätt att om vi blir ombedda att lämna detta liv, att vi är värdiga att
återvända till vår himmelske Fader och välkomnas där? Lever vi på
ett sådant sätt att vi är värdiga de välsignelser vi har fått? Jag ställer
mig själv följande fråga. Gör jag allt jag kan för att inte bara
upplyfta mig själv utan också mina medmänniskor, är jag på alla
sätt ett skinande ljus för folket, genom det föredöme jag är för
dem?5
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Vilken häpnadsväckande tro — att allt är väl! Även om de
skulle dö i vildmarken och så att säga bli begravda i en okänd
grav. Detta var deras tro, och de kunde sjunga dessa ord, kväll
efter kväll, med hjärtat fyllt av det som de sjöng om. De bad
verkligen till Herren. De hade fullständig tillit till den uppenba-
relse som gavs till profeten Joseph Smiths hustru, i vilken det
står: "De rättfärdigas sång är en bön till mig, och den skall besva-
ras med välsignelser över deras huvuden." Dessutom: "Ty min
själ har lust i hjärtats sång." [L&F 25:12.]

Och om vi dö, förr'n resans mål vi nå,

ske alltså, vi fått ro!

Fria från sorg och möda skola då

vi hos Gud gå att bo.

Men leva vi och få igen

Guds folk i Sion möta se'n,

då sjunga vi av all vår själ:

Allt är väl! Allt är väl!

Jag minns ett tillfälle, som jag ofta har berättat om . . . då min
svärfar, framlidne Oscar Winters, sade: "Heber, jag tror inte att
ungdomarna i Sion tillfullo inser vad broder Claytons psalm
betydde för oss, när vi sjöng den, kväll efter kväll, när vi färdades
över prärien . . . Jag vill berätta om en händelse som ägde rum när
jag var på väg till dalen. En person i vår grupp var försenad och
hade ännu inte kommit till lägret. Vi fann några frivilliga och var
på väg att återvända för att se om någonting hade hänt . . . när vi
såg honom komma på avstånd. När han kom fram spände vi ifrån
hans boskap och hjälpte honom med kvällsmaten. Han hade varit
mycket sjuk och legat en lång stund på vägen en bit bort. Efter
kvällsmaten satte han sig ner på en stor sten vid lägerelden och
sjöng psalmen 'Kom, kom Guds folk'. Det var praxis i lägret att när
någon började sjunga denna psalm brukade vi alla stämma in,
men av någon anledning var det ingen som sjöng tillsammans
med denne broder. Hans röst var ganska svag och matt och när
han hade slutat tittade jag mig omkring och jag tror inte att det
fanns någon av dem som satt som inte hade tårar i ögonen. Han
sjöng psalmen mycket vackert, men med en svag och sorgsen
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stämma, men som ändå förmedlade psalmens anda och
inspiration. Nästa morgon lade vi märke till att han inte spände för
sina oxar. Vi begav oss till hans vagn och upptäckte att han hade
dött under natten! Vi grävde en grund grav och lade hans kropp i
den. Vi kom sedan att tänka på den sten som han hade suttit på
kvällen före när han sjöng:

Och om vi dö, förr'n resans mål vi nå,

ske alltså, vi fått ro.

Fria från sorg och möda skola då

vi hos Gud gå att bo.

Därefter rullade vi fram stenen och satte upp den som grav-
sten vid huvudändan av hans grav."

Jag såg att broder Winter hade tårar i ögonen. Han såg ut som
om han tänkte säga någonting mer, men han tvekade och gjorde
det inte. Jag fick sedan höra att när han hade bott i dalen en tid
så lämnade han sitt hem på landet för att resa till Salt Lake City
för att träffa sin mor, bara för att höra att också hon hade avlidit
innan hon nått resans mål.

För en del år sedan, när Burlingtons järnvägsbolag lade räls
genom Nebraska och Wyoming, fann ingenjörerna en bit av ett
vagnshjul i marken, på vilken det stod "Winters". De skrev till Salt
Lake City, berättade om sin upptäckt, och drog sig sedan tillbaka
några kilometer och förändrade vänligt nog leden för att den inte
skulle passera över denna plats, eftersom de visste att en pionjär
på väg till Utah låg begravd där. Vi har sedan dess uppfört ett litet
monument över farmor Winters på den platsen. På ena sidan av
detta lilla monument, byggt av samma granit som användes till
templet, har vi låtit hugga in orden i den sista versen av "Kom,
kom Guds folk".

Jag kan aldrig höra denna sång, ej heller läsa den, utan att mitt
hjärta fylls av tacksamhet till min far och min mor, och till de
tusentals ädla män och kvinnor som färdades över prärien.
Många av dem färdades över prärien om och om igen för att
hjälpa andra och uthärdade sina umbäranden med glädje.
Genom sina handlingar praktiserade de sannerligen lärdomarna



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

2. Se Carter E Grant, "Robbed by Wolves:
A True Story", Relief Society Magazine,
jul 1928, s 358–364.

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

134

K A P I T E L  1 4

i denna inspirerade psalm! Jag kan inte tänka på dem utan att
fyllas av beundran och tacksamhet och utan att be Herren att
hjälpa mig, som en av ättlingarna till denna ädla grupp, att vara
lojal, att vara sann, att vara lika trofast som de var! De var verkli-
gen en grupp män och kvinnor som, allteftersom åren går,
kommer att vinna större och större beundran och respekt från
världens människor.6

Förslag till studier och diskussion

• Vad betyder den här psalmen för dig? Vad kan vi lära oss av den?

• På vilka sätt är vi pionjärer idag? Hur kan vi ära det arv vi fått
från andra sista dagars heliga pionjärer?

• Hur kan vi utveckla en "en glad, lycklig och fridfull anda" trots
att vi utsätts för prövningar?

• Begrunda följande frågor som president Grant ställde: Känner
vi att allt är väl, om vi skulle dö? Lever vi på ett sådant sätt att
om vi blir ombedda att lämna detta liv, att vi är värdiga att åter-
vända till vår himmelske Fader och välkomnas där? Lever vi på
ett sådant sätt att vi är värdiga de välsignelser vi har fått? . . .
Gör jag allt jag kan för att inte bara upplyfta mig själv utan
också mina medmänniskor, är jag på alla sätt ett skinande ljus
för folket, genom det föredöme jag är för dem?"

• Varför är det till hjälp att regelbundet begrunda vart vi är på
väg i vårt liv? Vad kan vi göra för att förbereda oss för att "åter-
vända till vår himmelske Fader"?

• Vad kan vi göra för att upplyfta oss själva och andra?

Slutnoter

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

ändrad styckeindelning.



Verka för andra människors lycka

När vi hjälper och uppmuntrar andra finner 
vi den sanna nyckeln till lycka.

Ur Heber J Grants liv

President Heber J Grant berättade sällan om när han tjänade
andra, men då och då berättade andra om de goda gärningar de
sett honom utföra. Hans familjemedlemmar var de främsta vitt-
nena till hans tjänande och de som främst välsignades av det.
Hans dotter Lucy Grant Cannon berättade om hans generositet
och vänlighet mot sina barn och barnbarn:

"Far är på ett enastående sätt hängiven sin familj. Hans per-
sonliga intresse för dem och deras hem gör sig ständigt påmind.
Han har hjälpt dem även när det har inneburit stora uppoff-
ringar för honom. Han har ofta sagt: 'Hjälp de unga träden, de
starka träden kan ta hand om sig själva.'

Varje barn och barnbarn får på sin födelsedag ett brev och en
check, som antingen lämnades personligen eller kom via posten.
Varje jul och nyår, och ofta vid andra tillfällen, anländer böcker
och checkar, bilder och andra omtänksamma små gåvor. Hans
kärlek och välsignelse åtföljer alltid hans presenter och kommer
som en bön om vår välfärd."1

Lucy berättade hur hennes far visade sin omtanke då hon led
av difteri:

"Ännu efter fyrtiotre år känner jag hur mina ögon fylls av tårar
och tacksamhet när jag skriver ner detta och tänker på hur
omtänksam han var mot mig när jag var sjuk. Som många av er
har hört honom berätta var jag svårt sjuk när jag var tolv år. Vi
befann oss i Washington D C då. Om det inte hade varit för att
Herrens tjänare välsignade mig och för att de åberopade Guds
kraft för att jag skulle bli frisk, så skulle jag ha dött. Under de
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"Den sanna nyckeln till lycka är att verka för andra människors lycka."



137

K A P I T E L  1 5

veckor när jag var så sjuk lämnade far sällan rummet varken natt
eller dag, trots att vi hade hjälp av två utbildade sköterskor. När
jag blev bättre läste han för mig under flera timmar i taget. Han
tog med sig presenter och godsaker till mig allteftersom jag
kunde glädja mig åt dem och han gjorde allt som den mest
omtänksamma mor skulle kunna ha gjort.

Jag var fortfarande för svag att gå när vi lämnade Washington. Far
bar mig till tåget och skötte om mig under resan hem. Om han så
hade varit en utbildad sjuksköterska skulle inte hans beröring ha
kunnat vara mer ömsint eller hans omvårdnad mer omtänksam. Vi
kom till Salt Lake vid tiden för invigningen av templet. Han bar mig
flera gånger genom hela templet. Veckor av konvalescens följde när
jag hade kommit hem och även om hela min familj villigt tog hand
om mig ville jag fortfarande att han skulle vara i min närhet och han
var villig att vara tillsammans med mig. Vad jag berättar om mig
själv har gällt alla mina systrar när de har varit sjuka."2

President Grants tjänande sträckte sig bortom familjen. Lucy
erinrade sig:

"Några dagar före jul, när jag förberedde några presenter till
en behövande familj, kom far in och jag visade honom sakerna
och berättade vad modern hade sagt om familjen. Jag nämnde
att jag måste göra i ordning mina tempelkläder eftersom jag
skulle låna ut dem till kvinnan och att hon skulle använda dem
nästa morgon. När hon nästa dag kom för att lämna tillbaka mina
kläder berättade hon för mig att min far hade väntat på henne
innanför tempelporten. Han hade aldrig sett henne förut utan
hade bara min beskrivning att gå efter, men han bad henne
stanna till, överlämnade ett kuvert och önskade familjen god jul.
Kuvertet innehöll tjugo dollar."3

Även när han drabbats av en serie nedbrytande slaganfall fort-
satte president Grant att finna tillfällen att tjäna andra. På grund av
att hans fysiska förmåga begränsats var hans huvudsakliga
avkoppling att åka bil. Han åkte nästan dagligen på utflykter och
han inbjöd alltid familjemedlemmar och vänner att följa med.
Under dessa utflykter visade han ofta sin kärlek till andra
människor genom att stanna till för att göra sjukhusbesök eller
besöka människor i deras hem.4
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Äldste John A Widtsoe, i de tolv apostlarnas kvorum, skrev föl-
jande hyllning till president Grant: "Hans största kärlek har alltid
varit kärlek till människan. Hans himmelske Faders barn har alltid
varit hans högsta intresse . . . Denna kärlek har inte bara uttryckt
sig i allmän omtanke om hela människosläktet, utan genom att han
har hjälpt enskilda människor. De fattiga och behövande har alltid
fått ta del av hans frikostighet. Hans hjärtas snabba lyhördhet inför
de behövande i sin omgivning är en vardaglig företeelse. Pengar
har getts, och dessutom den personliga hjälp som den starke kan
ge den svage. President Grant är nästan för generös. Hans kärlek
till andra kunde inte vara större och han är därför på ett naturligt
sätt trofast mot sina vänner och kärleksfull mot sin familj. Han
innehar sitt höga kall med kärlek i sin själ till alla människor och
vädjar till alla att göra sig av med sina själviska önskningar."5

Heber J Grants lärdomar

Vår kärlek till Herren bör visa sig i kristuslikt tjänande.

Vilka slags män och kvinnor bör vi vara, som sista dagars heliga,
med tanke på den underbara kunskap som vi äger, att Gud lever,
att Jesus är Kristus, att Joseph Smith är en Guds profet? Vi bör
vara det mest ärliga, det mest dygdiga, det mest givmilda, ja, det
bästa folket på jordens yta.6

Låt oss inte glömma den skyldighet som åvilar oss att visa loj-
alitet mot och tjäna Herren, och att vi inte kan tjäna honom på
ett godtagbart sätt utan att tjäna våra medmänniskor.7

Vi vädjar innerligt till alla medlemmar i kyrkan att älska sina
bröder och systrar och alla människor varhelst de befinner sig
och vilka de än är, att de ska bannlysa hat från sina liv, fylla sina
hjärtan med kärlek, tålamod, långmodighet och förlåtelse.8

Kristi evangelium är ett evangelium fyllt av kärlek och frid, tåla-
mod och långmodighet, fördragsamhet och förlåtelse, vänlighet
och goda gärningar, kristlig kärlek och broderlig kärlek. Girighet,
snikenhet, ärelystnad, hunger efter makt och orättfärdig härskar-
makt över våra medmänniskor, får inte ha någon plats i de sista
dagars heligas hjärtan eller hos någon gudfruktig människa.9
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Vårt tjänande kan upplyfta och uppmuntra andra.

Jag har hört talas om en broder (jag har glömt hans namn)
som var med på ett möte under kyrkans tidiga år. President
Brigham Young anhöll om bidrag som han skulle skicka till
Missourifloden för att hjälpa de heliga att samlas till Sion. Han
ville att alla som hade råd därtill skulle ge en oxe eller ko, eller
någonting annat. En god broder hoppade upp och sade: "Jag ger
en ko." En annan broder reste sig upp och sade: "Jag ger en ko."
Den första brodern hade två kor och en stor familj, den andra
brodern hade ett halvt dussin kor och en liten familj. Det hände
sig att [djävulens] ande kom över den förste mannen, [och
sade]: "Det är omöjligt för dig att försörja din stora familj, det går
inte med bara en ko. Men den andre mannen har en liten familj
och sex kor, han kan lika gärna ge bort två eller tre kor och ändå
klara sig." När han började gå hemåt, blev han hela tiden allt sva-
gare. Till slut hade han gått fyra eller fem kvarter. Till slut tänkte
han: "Jag tror jag struntar i det." Då insåg han skillnaden i den
ande som hade frestat honom och den som manat honom att
lova kyrkans president att han skulle skänka en ko. Det här var
en ande som sade till honom att han inte skulle uppfylla sina för-
pliktelser, att han inte skulle vara ärlig, att han inte skulle hålla
sitt löfte. Han stannade plötsligt till, vände sig om och sade:
"Herr Djävul, var tyst! Annars ska jag lika säkert som jag lever gå
till broder Brighams kontor och ge honom den andra kon
också." Därefter frestades han inte mer.

Varje sista dagars helig borde vara en givare och inte en
tagare.10

Jag kommer ihåg ett tillfälle när jag satt på banken och såg en
gammal broder gå förbi. Han hette John Furster. Han var en av
de första som döpte sig i Skandinavien. När han gick förbi bank-
fönstret viskade Anden till mig: "Ge tjugo dollar till den där
mannen." Jag gick fram till bankkassören, skrev ett skuldebrev på
att jag var skyldig banken 20 dollar, gick nedför gatan och hann
fram till herr Furster framför ZCMI, en affär. Jag skakade hand
med honom och lade tjugo dollar i hans hand. Några år senare
fick jag veta att broder Furster samma morgon hade bett om att
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få tillräckligt med pengar för att kunna komma till Logan och
utföra arbete i templet där. Salt Lake-templet var inte färdigbyggt
då. Dessa tjugo dollar var precis den summa han behövde och
flera år senare tackade han mig med tårarna rinnande nedför
kinderna, för att jag hade gett honom dessa pengar.

En dag medan jag satt på mitt kontor blev jag manad att
besöka syster Emily Woodmansee och låna henne femtio dollar.
Jag gjorde detta och fann att hon var i trängande behov av livets
nödtorft . . . Det finns ingenting som jag önskar mer än att vara
mottaglig för sådana maningar.11

Varje vänligt ord man uttalar ger större förmåga att uttala ännu
ett. Varje vänlig handling man utför, genom den kunskap man
har, för att hjälpa någon av sina medmänniskor, ger större för-
måga att hjälpa nästa person. Viljan att göra gott ökar med varje
god gärning. Jag har ibland tänkt att många människor, att döma
av deras totala brist på vänlighet och villighet att hjälpa andra,
föreställer sig att om de skulle säga något vänligt eller utföra en
vänlig handling, så skulle det förstöra deras förmåga att utföra en
vänlig handling eller säga ett vänligt ord i framtiden. Om man
har ett sädesmagasin fullt med säd och ger bort en säck eller två,
så minskar mängden säd i sädesmagasinet med samma mängd,
men om man utför en vänlig handling eller talar uppmuntrande
ord till någon som är betryckt, som kämpar sig fram i livets strid,
desto större förmåga har man att göra detta i framtiden. Gå inte
genom livet med läppar som förseglats inför att tala vänliga och
uppmuntrande ord, ej heller med ett hjärta som är förseglat
inför att verka för andra människor. Skaffa ett motto i livet: Hjälp
alltid andra att bära sina bördor.12

Tjänande är den sanna nyckeln till lycka.

Man kan aldrig veta vad som blir följden av trofast utfört tjä-
nande, ej heller vet vi när det ges tillbaka till oss eller till dem
som vi är bekanta med. Belöningen kommer kanske inte genast,
men i större mått senare. Jag tror att vi aldrig förlorar någonting
i livet genom att tjäna, genom att göra uppoffringar och göra det
som är rätt.13
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Den sanna nyckeln till lycka är att verka för andra människors
lycka. Jag beklagar den själviska person som aldrig har erfarit
den glädje som kommer till dem som får uppleva den tacksam-
het som de människor känner som har fått hjälp i livets strid.14

Den verkliga hemligheten till lycka i livet, och sättet att förbe-
reda oss för nästa liv, är tjänande.15

Jag tror fullt och fast att vägen till frid och lycka i livet går
genom tjänande. Jag tror att tjänande är den sanna nyckeln till
lycka, eftersom när vi utför det, genom till exempel missionsar-
bete, kan vi i hela vårt liv med glädje se tillbaka på vad vi utfört
på missionsfältet. När vi utför någon vänlig handling för den
med sig en känsla av tillfredsställelse och välbehag till vårt hjärta,
medan vanliga nöjen är flyktiga.16

Det är en gudagiven lag att i proportion till det tjänande som
vi utför, i proportion till det vi gör i denna kyrka och utanför den
— till det vi är villiga att offra för kyrkan och för dem som vi är
skyldiga att vara lojala mot utanför kyrkans verksamhet — till-
växer vi i Guds nåd och i Guds kärlek och i vår förmåga att
genomföra avsikten med vår existens här på jorden.17

Må Herren vara med er alla, bröder och systrar, varhelst ni
bor. Må hans Ande finnas i era hjärtan. Må hans Ande inspirera
er att tjäna era syskon och medmänniskor.18

Förslag till studier och diskussion

• Varför finner vi "den sanna nyckeln till lycka" när vi "verkar för
andra människors lycka"?

• Varför tvekar vi ibland inför att aktivt tjäna andra? Vad kan vi
göra för att känna större glädje i vårt tjänande?

• Vad kan vi göra för att hjälpa barn och ungdomar att få en
önskan att tjäna andra?

• Hur kan vi bli mer lyhörda inför andra människors behov?

• Vad innebär det att "vara en givare och inte en tagare"?

• På vilka sätt hjälper oss tjänande att "förbereda oss inför nästa
liv"?
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• Nämn några specifika och enkla ting vi kan göra för att följa
det exempel på tjänande som president Grant satte. Hur kan
vi tjäna andra oberoende av våra omständigheter?

Slutnoter
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Förlåt din nästa

Att förlåta andra skänker frid och glädje till vårt liv.

Ur Heber J Grants liv

President Heber J Grants dotter Lucy Grant Cannon skrev: "En
av [min fars] egenskaper, som för mig är nästan kristuslik, är
hans förmåga att vända andra kinden till, att göra gott mot dem
som förföljer honom. Många gånger har han hjälpt dem som har
råkat illa ut och som tidigare öppet har kritiserat honom, förta-
lat honom och som inte levt upp till fars normer. Så överseende
och tolerant han har varit mot dem som försummat kyrkan och
vänt sig bort från sina fäders tro. Han tycks aldrig känna illvilja.
Han är skarp när han fördömer synden, men mot syndaren är
han högst barmhärtig."1

Heber J Grant utvecklade denna egenskap gradvis, han inhäm-
tade lärdom genom skrifterna, inspirerade lärare och genom
sina egna erfarenheter, tills han kunde säga: "Jag känner ingen
fientlighet mot någon levande själ."2 I ett tal som han höll på
generalkonferensen i oktober 1920 återgav han en upplevelse
som hade hjälpt honom att utveckla en förlåtande anda i sitt liv.
Större delen av följande lärdomar är hämtade från detta tal.

Heber J Grants lärdomar

Jesu Kristi evangelium är ett förlåtelsens evangelium.

Må Gud hjälpa oss var och en att minnas att Jesu Kristi evan-
gelium inte bara är ett omvändelsens evangelium, utan också ett
förlåtelsens evangelium. Det står skrivet att om människans syn-
der än är blodröda, skall de, om hon omvänder sig, bli snövita
[se Jes 1:18]. Jag fröjdar mig över den anmärkningsvärda
uppenbarelse där det står:
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Det här konstverket föreställer hur den förlorade sonen välkomnas av sin far. 

Det visar hur "glädjens och fridens anda inträder i förlåtelsens stund, när vårt

hjärta är fyllt av barmhärtighet och långmodighet mot dem som har felat".
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"Jag, Herren, förlåter vem jag vill, men av eder fordras det att
I skolen förlåta alla människor." [L&F 64:10.]3

Jag har gett många råd till de sista dagars heliga under mitt liv,
och ett av mina främsta ämnen har varit att aldrig kritisera någon
annan än sig själv. Jag tror på att finna fel vid frukost, middag och
kvällsmat, men bara hos vårt eget kära jag.4

Det finns ingenting som skänker oss mer av Guds ande än att
. . . vara snäll, omtänksam, välvillig, långmodig och förlåtande.
Det finns ingenting som skänker oss mer glädje än att vara redo
och villig att förlåta våra medmänniskors överträdelser mot oss,
och det finns ingenting som för med sig större fördömelse än
när vi förhärdar vårt hjärta och hyser bittra och hämndlystna
känslor mot människor omkring oss.5

I Läran och förbunden 64:8–13 kan vi läsa följande:

"Mina lärjungar fordom sökte sak mot varandra och förläto
icke varandra av hjärtat. Fördenskull ledo de bedrövelser och
tuktades hårt.

Därför säger jag eder, att I skolen förlåta varandra, ty den som
icke förlåter sin broder hans försyndelser är fördömd inför
Herren, ty en större synd vilar på honom.

"Jag, Herren, förlåter vem jag vill, men av eder fordras det, att
I skolen förlåta alla människor.

I skolen säga i edra hjärtan: Gud må döma emellan mig och
dig och belöna dig efter dina gärningar.

Den som icke omvänder sig från och bekänner sina synder,
skolen I bringa fram för församlingen och behandla honom
såsom skriften lär antingen genom bud eller uppenbarelse.

Detta skolen I göra, på det Gud må förhärligas; icke emedan I
icke tillgiven eller haven medlidande, utan på det I mån vara
rättfärdigade inför lagen, och icke förtörna honom som är eder
lagstiftare."

Och i kapitel 121:45, 46, kan vi läsa:

"Låt även ditt inre vara fyllt av kärlek till alla människor och
isynnerhet till trons egna, och pryd alltid dina tankar med dygd.
Då skall du hava ett frimodigt medvetande inför Gud och prä-
stadömets lära skall falla över din själ som himmelens dagg.
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Den Helige Anden skall vara din ständige ledsagare och din
spira en oföränderlig rättfärdighetens och sanningens spira; ditt
herradöme skall vara ett evigt herradöme, och det skall utan
tvångsmedel strömma till dig från evighet till evighet."

Jag känner en underbar respekt och aktning för dessa ord i . . .
Läran och förbunden.

En anda av glädje och frid inträder i förlåtelsens stund.

För en del år sedan blev en framstående person utesluten ur
kyrkan. Flera år senare vädjade han om att få bli döpt. President
John Taylor överlämnade frågan om hans dop till apostlarna. [I
ett brev] skrev han att om de enhälligt samtyckte till hans dop så
kunde han döpas, men om det fanns en enda röst som var emot,
skulle han inte få tillåtelse att komma in i kyrkan. Om jag minns
röstningen rätt var fem för och sju emot att han skulle döpas.
Ungefär ett år senare kom frågan upp igen och då var åtta för och
fyra mot. Senare kom frågan upp igen och tio var för dop och två
mot. Slutligen samtyckte samtliga i apostlarnas råd, förutom er
enkla tjänare, till denne mans dop och jag var då näst nyaste
medlemmen i kvorumet. När jag senare kom till presidentens
kontor sade han:

"Heber, det verkar som om elva av apostlarna samtyckt till att
broder si och så ska döpas", och han namngav personen. "Du är
den enda som inte stöder det. Hur kommer det att kännas för
dig på andra sidan när du upptäcker att denne man har vädjat
om att få bli döpt och du upptäcker att du kanske har hindrat
honom från att komma in med dem som har omvänt sig från sina
synder och mottagit sin belöning?"

Jag sade: "President John Taylor, jag kan se Herren rakt i ögo-
nen om han ställer den frågan till mig och säga att jag gjorde det
som jag trodde var bäst för riket . . . Jag kan säga till Herren att
[denne man] tillräckligt vanärat kyrkan och att jag inte ämnade
låta en sådan man komma tillbaka till kyrkan."

"Gott", sade president Taylor, "det är bra, min pojke, håll fast
vid din övertygelse, håll fast vid den."
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Jag sade: "President Taylor, i ditt brev skrev du att det var din
önskan att var och en av apostlarna skulle rösta enligt sitt hjärtas
övertygelse. Om du vill att jag överger mitt hjärtas övertygelse så
gör jag det med glädje. Jag röstar gärna för denne mans
återkomst, men jag tror att jag aldrig kommer att samtycka till
det så länge jag lever, om det lämnas åt min egen bedömning.
Denne man anklagades inför apostlarna för många år sedan och
han stod upp och ljög och påstod att han var oskyldig, och
Herren vittnade för mig att han ljög, men jag kunde inte
fördöma honom på grund av detta. Jag gick ned på mina knän
den kvällen och bad till Gud att ge mig styrka att inte avslöja
denne man trots att jag insett att han ljugit, eftersom vi inte hade
några bevis, förutom vittnesbördet från den flicka som han hade
förfört. Och jag bad till Herren att det någon dag skulle komma
ytterligare vittnen, vilket det gjorde, och därefter uteslöt vi
honom. Och när en man kan ljuga för apostlarna, när han kan
vara skyldig samtidigt som han förkunnar att han omvänt sig från
sina synder, så tycker jag att denna kyrka blivit så vanärad att den
aldrig ska låta honom komma tillbaka till den."

"Ja", upprepade president Taylor, "min pojke, rösta inte på det
så länge som du lever, så länge du tänker på det sättet, håll fast
vid det."

Jag lämnade presidentens kontor. Jag gick hem . . . Jag höll på
att läsa Läran och förbunden från pärm till pärm för tredje eller
fjärde gången på ett systematiskt sätt, och jag hade mitt bok-
märke i den, men när jag slog upp boken öppnade den sig inte
där bokmärket låg, istället kom följande upp:

"Jag, Herren, förlåter vem jag vill, men av eder fordras det, att
I skolen förlåta alla människor. Den som icke förlåter sin broder
är fördömd inför Herren." [Se L&F 64:9–10.]

Och jag stängde boken och sade: "Om djävulen begär att få bli
döpt, och påstår att han omvänt sig, ska jag döpa honom." Efter
lunch återvände jag till president Taylors kontor och sade:
"President Taylor, jag har ändrat åsikt. För en timme sedan sade
jag att jag aldrig, i hela mitt liv, trodde att jag skulle gå med på
att broder si och så skulle döpas, men jag har kommit hit för att
berätta för dig att han kan döpas, vad mig anbelangar."
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President Taylor hade för vana, när han var särskilt belåten, att
sätta sig upp och skratta så att hela kroppen skakade, och han
skrattade och sade: "Min pojke, det var en mycket plötslig förän-
dring, mycket plötslig. Jag vill fråga dig en sak: Hur kändes det
när du gick härifrån för en timme sedan? Kändes det som om du
skulle vilja slå ner den där mannen?"

Jag sade: "Just så kändes det."

Han sade: "Hur känns det nu?"

"Ja, uppriktigt sagt, president Taylor, hoppas jag att Herren ska
förlåta syndaren."

Han sade: "Känns det inte mycket bättre nu? Du kände vrede,
du hyste bitterhet i ditt hjärta mot denne man, på grund av hans
synd och på grund av den vanära som han åsamkat kyrkan. Och
nu har du förlåtelsens anda hos dig och känner dig riktigt lyck-
lig, eller hur?"

Och jag sade: "Ja, så är det. Jag kände mig elak och hatisk och
nu känner jag mig lycklig."

Han sade: "Vet du varför jag skrev det där brevet?"

Jag sade: "Nej."

"Jag skrev det för att du och några av de nyare apostlarna
skulle lära er att förlåtelse går före rättvisa, när en person har
omvänt sig. Att ni skulle lära er att om man i sitt hjärta har förlå-
telsens anda och avlägsnar hatets och bitterhetens anda från sitt
hjärta så för det med sig frid och glädje. Att Jesu Kristi evange-
lium för med sig glädje, frid och lycka till varje själ som lever
efter det och följer dess lärdomar."

Och på det sättet fortsatte han. Jag minns inte allt han lärde
ut, men han fortsatte på det sättet och sade till mig att han aldrig
skulle ha kunnat ge mig denna upplevelse, att han inte kunde ge
mig ett vittnesbörd om evangeliet, att jag måste skaffa mig detta
vittnesbörd själv, att rätt anda måste komma in i mitt hjärta så att
jag kunde känna den — förlåtelsens anda, långmodighetens och
barmhärtighetens anda — innan jag kunde ha personlig nytta av
det. Om jag bara hade underkastat mig hans vilja och röstat för
att döpa denne man, så skulle jag aldrig ha lärt mig att glädjens
och fridens anda inträder i förlåtelsens stund, när vårt hjärta är



149

K A P I T E L  1 6

fyllt av barmhärtighet och långmodighet mot dem som har felat.
Alltsedan denna dag har jag kommit ihåg dessa lärdomar.

Herrens profet [president Taylor] sade:

"Min pojke, glöm aldrig bort att när du uppfyller dina plikter
på ett rättfärdigt sätt så är ditt hjärta alltid fyllt av kärlek och för-
låtelse, även till den botfärdige syndaren. Och när du avlägsnar
dig från dessa plikter, när du vill driva igenom det du själv anser
vara rättvisa, lag och ordning, är du ofta allt annat än lycklig. Du
kan känna skillnaden mellan Herrens ande och motståndarens
ande när du upptäckter att du är lycklig och nöjd, att du älskar
dina medmänniskor, att du är mån om deras välfärd, och du kan
veta att du inte har Anden med dig när du är full av förbittring
och det känns som om du skulle vilja slå ner någon."

Förlåtelse är ett uttryck för äkta kärlek.

Jag kommer att tänka på ett av de underbaraste kapitlen i
Bibeln (1 Kor 13):

"Om jag talade både människors och änglars språk men inte
hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skräl-
lande cymbal.

Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter
och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde
flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting.

Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min
kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingen-
ting vinna.

Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter
inte, den är inte uppblåst,

den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte
upp, den tillräknar inte det onda.

Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i
sanningen.

Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den
uthärdar allting.
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Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och
tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå.

Ty vi förstår till en del och profeterar till en del,

men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till
en del.

När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett
barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har
jag lagt bort det barnsliga.

Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot
ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna
fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd.

Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av
dem är kärleken."

Många föreställer sig att välgörenhet är att ge lite pengar till
någon, men verklig, äkta välgörenhet är att ge kärlek och sym-
pati, och det är denna slags kärlek som aposteln syftade på i det
trettonde kapitlet av Första Korintierbrevet.

Jag kommer ihåg att jag, efter denna undervisning som jag fick
av kyrkans president som ung man, ja, nästan som pojke, läste
detta kapitel ungefär en gång i veckan under en längre tid och
därefter en gång i månaden i flera månader. Jag kände att jag
behövde det i min affärsverksamhet, så att säga, att det var en av
de saker som var nödvändiga för min utveckling.

Istället för att döma andra bör vi sträva 
efter att förbättra oss själva.

Jag kommer ihåg att jag för ett år sedan, här på konferensen,
läste en enastående vacker sång, varav halva första versen lyder:

Må var och en lära känna sig själv,

och sträva att göra sitt bästa

att finna och bättra hos sig själv

de fel vi fördömer hos vår nästa.

[Se "Let Each Man Learn to Know Himself," 

Hymns (1948), nr 91] . . .
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Jag citerade också de fyra korta verserna från vår psalm ["Är du
böjd att hastigt döma"], varav en del lyder:

Är du böjd att hastigt döma

och att se din broders grand?

Granska då ditt hjärtas gömma,

domen lägg i Faderns hand.

[Se Hymner (1968), nr 165]

När jag citerade dessa dikter hade jag inte en aning om att jag
återigen skulle vilja citera från dem idag, men med tanke på den
kritiska anda, och den anda av närmast illvilja och hat som för
närvarande tycks råda bland en del sista dagars heliga i deras
yrkesmässiga och politiska verksamhet, vill jag av all kraft betona
den sista versen i denna lilla psalm . . .

Har vi självförnöjt betraktat,

dömt förhastat var och en?

Den som aldrig vi beaktat,

ofta blir vår bästa vän.

[Se Hymner (1968), nr 165] . . .

Jag vill upprepa den sista versen av [en] underbar psalm som
jag lärde mig för trettiofem eller fyrtio år sedan, när Francis M
Lyman [i de tolv apostlarnas kvorum] först sjöng den för mig. Jag
skrev ner den samma kväll och lärde mig den nästa dag. Jag
skulle vilja att varje sista dagars helig tillämpade lärdomarna i
denna fantastiska vers i sitt liv, för om vi gör det tror jag att vi
kommer att tillväxa i kärlek och barmhärtighet, att den fridens
och lyckans anda, som president Taylor lovade mig när jag envi-
sades med att hålla en man borta från kyrkan, och den anda av
glädje och frid som kom till mig när mitt hjärta förändrades, ska
komma till de sista dagars heliga:

Och har du valt en högre stig

än din broder, vid ärlig rannsakan,

då har Försynen varit god mot dig,

så var god mot din broder tillbaka!



152

K A P I T E L  1 6

Oöverträffad är exemplets makt

från den som förstår att ej döma.

Mot ditt ögas bjälke var på vakt,

din broders flisa bör du glömma.

[Se Hymns (1948), nr 91]. . .

Jag vädjar till varje sista dagars helig att främja denna anda av
barmhärtighet, långmodighet och broderlig kärlek.6

Förslag till studier och diskussion

• På vilka sätt är Jesu Kristi evangelium ett förlåtelsens evange-
lium?

• Varför behöver vi förlåta varandra? Vilka är några av följderna
av att vägra förlåta?

• Varför är det ibland svårt att förlåta? Vad kan vi göra för att
övervinna dessa svårigheter?

• På vilka sätt kan en persons förlåtande inställning påverka
dem som blir förlåtna?

• På vilka sätt är förlåtelse ett uttryck för kristuslik kärlek?

Slutnoter

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

2. Conference Report, okt 1937, s 131.
3. Conference Report, apr 1936, s 12.
4. Gospel Standards, sammanst av 

G Homer Durham (1941), s 47.

5. Collected Discourses Delivered by
President Wilford Woodruff, His Two
Counselors, the Twelve Apostles, and
Others, sammanst av Brian H Stuy, 
5 delar (1987–1992), 3:194.

6. Conference Report, okt 1920, s 4–10;
ändrad styckeindelning.



Var lojala medborgare

Som sista dagars heliga är vi förpliktigade att vara
laglydiga medborgare och att göra allt vi kan för att bistå

våra regeringar i att verka enligt moraliska principer.

Ur Heber J Grants liv

President Heber J Grant avskildes som kyrkans president år
1918, samma år som första världskriget slutade. Han verkade
fram till sin död år 1945, det år då andra världskriget slutade.
Han ledde kyrkan genom den stora ekonomiska depression som
drabbade familjer och samhällen runt om i världen. Medan han
uppmuntrade och hjälpte de heliga under ekonomisk depress-
sion, krig, och att återhämta sig från krig, byttes regeringar ut
runt om i världen. Dessa förändringar påverkade den roll olika
regeringar hade i enskilda personers liv och de påverkade också
människors uppfattning om sin regering.

Under dessa svåra tider rådde president Grant de heliga att
aktivt engagera sig i politiska frågor på lokal, regional och natio-
nell nivå. Men han gjorde mer än att ge råd, han uppfyllde också
själv detta ansvar. Trots det hektiska schema han hade som pre-
sident för kyrkan verkade han till exempel ihärdigt för att stödja
förslaget om förbud mot spritdrycker, som framlades av en
rörelse i Förenta staterna som verkade för att illegalisera till-
verkning, försäljning och distribuering av alkoholhaltiga drycker.

President Grant var också lojal mot sitt lands lagar och han
lärde att Förenta staternas konstitution var instiftad av Gud.
"Alltsedan min barndom", sade han, "har jag fått lära mig att vi
har en fast övertygelse om att vårt lands konstitution är inspire-
rad, att Gud vägledde dem som upprättade den och dem som
försvarade detta lands oberoende."1
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I våra nationer och samhällen bör vi göra allt vi kan 

för att välja goda ledare och stifta goda lagar.
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Under den tid då president Grant verkade som apostel och
president för kyrkan bodde det övervägande antalet medlemmar
i kyrkan i Förenta staterna. Mycket av det han sade om regeringar
gällde Förenta staterna. Men hans uttalanden är sanningar som
kan tillämpas över hela världen.

Heber J Grants lärdomar

De sista dagars heliga bör stödja sin regering 
och lyda sitt lands lagar.

Jag är utan skuggan av ett tvivel övertygad om att det är varje
sista dagars heligs plikt att stödja och lyda lagen.2

Här följer tillkännagivandet från kyrkan som ingår i kapitel
134 av Läran och förbunden, om vår tro på regeringar och lagar
i allmänhet, såsom det enhälligt antogs av en allmän församling
i kyrkan för över ett sekel sedan:

"Vi tro, att regeringar instiftades av Gud till människans nytta
och att människorna skola avlägga räkenskap för honom för sina
gärningar i förhållande till dem, med avseende såväl på de lagar
de stifta som dem de handhava till samhällets bästa och säkerhet.

Vi tro, att ingen regering kan bestå i frid, med mindre sådana
lagar skrivas och obrottsligen hållas, vilka tillförsäkra varje män-
niska utövning av full samvetsfrihet, rättighet till och kontroll
över egendom samt beskydd till livet.

Vi tro, att alla regeringar måste hava ämbetsmän och över-
hetspersoner att handhava lagarna och att de som vilja skipa
lagen med opartiskhet och rättvisa skola insättas och understöd-
jas av folkets röst — om regeringsformen är republikansk —
eller är av suveränens vilja.

Vi tro, att religionen är instiftad av Gud och att människorna
skola avlägga räkenskap för honom, och blott honom, för
huru de utöva den, såvida inte deras religiösa åskådningar
leda dem till att göra intrång på andras frihet och rättigheter.
Vi tro dock icke, att någon mänsklig lag äger rätt att föreskriva
regler för gudsdyrkan och sålunda binda människornas sam-
veten, ej heller att den kan diktera någon form för offentlig
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eller enskild andakt. Överheten skall hämma brott men aldrig
kontrollera samvetet; den skall straffa brottet men aldrig
undertrycka själens frihet.

Vi tro, att alla människor äro skyldiga att understödja och vid-
makthålla de respektive regeringar under vilka de stå, så länge
dessa beskydda dem i deras medfödda och oavhängiga rättighe-
ter genom sina lagar. Uppstudsighet och uppror äro oförsvarliga
för alla sålunda skyddade medborgare och skola straffas därefter.
Alla regeringar hava rättighet att stifta sådana lagar, som i deras
omdöme bäst kunna främja allas välfärd, på samma gång som
samvetsfriheten helighålles.

Vi tro, att varje människa bör äras i sin samhällsställning;
regenter och överhetspersoner såsom sådana, emedan de hålla
sina ämbeten för att beskydda de oskyldiga och straffa de
skyldiga. Alla människor skola visa respekt och vördnad för
lagarna, emedan utan dem frid och endräkt skulle giva rum för
laglöshet och skräckvälde. Mänskliga lagar finnas till i den
uttryckliga avsikten att ordna våra intressen såsom enskilda och
såsom nationer, man och man emellan, och gudomliga lagar,
givna av himmelen, föreskriva regler för andliga ting, för tro och
tillbedjan, för vilka människan skall avlägga räkenskap inför sin
Skapare.

Vi tro, att regenter, stater och regeringar hava rättighet till
och äro skyldiga att utgiva lagar, som skydda alla medborgare
att fritt utöva sin religiösa tro, men vi tro icke, att de hava rätt-
tighet att beröva medborgare denna förmån eller att bannlysa
dem för deras tro, så länge de visa respekt och vördnad för
lagen och icke hysa sådana åsikter, som förleda dem till uppror
och sammansvärjningar.

Vi tro, att varje förbrytelse bör straffas enligt förbrytelsens
natur. Mord, förräderi, rån, stöld och fridsbrott skola i alla avse-
enden straffas, enligt brottets storlek och det onda det åstad-
kommer bland människor, efter den regerings lagar inom vars
område brottet begåtts, och för att upprätthålla frid och lugn
skola alla människor träda fram och hjälpa till med att få över-
trädarna av goda lagar straffade.
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Vi tro icke, att det är rätt att sammanblanda religiöst inflytande
med regerandet, varigenom ett religiöst samfund gynnas och ett
annat berövas sina andliga förmåner och medlemmarna frånta-
gas sina personliga rättigheter såsom medborgare. [L&F
134:1–9.]

Var god kom ihåg att kyrkan redan 1835 intog denna ställning,
och att den har aldrig förändrats.3

De heliga på denna generalkonferens [oktober 1940] befinner
sig fortfarande i en krigshärjad värld [han syftade på andra
världskriget]. Miljoner av Herrens barn lider och sörjer. De får i
detta krig erfara allt det lidande och elände som följer på väpnade
konflikter . . .

Våra bröder och systrar finns på bägge sidor i denna fruktans-
värda strid. På vardera sidan är de knutna till sitt land genom blo-
dets, släktskapets och patriotismens band . . .

De heliga på bägge sidor har ingen annan möjlighet än att
stödja den regering som de är skyldiga att vara lojala mot. Men
de bör dag och natt be om att Gud ska vända deras ledares hjär-
tan till fred, att krigets förbannelse ska upphöra.4

I samma grad som vi respekterar ledarna i den nation som vi
utgör en del av, och uppehåller och stöder regeringen, i samma
grad är vi laglydiga medborgare och vår regering kommer att
respektera och upprätthålla oss.5

När en lag antas och blir konstitutionell lag, kan ingen man
som använder sina pengar till att hjälpa andra att bryta denna
lag, i sanning säga att han är en lojal medborgare.6

Jag önskar att jag kunde inpränta detta uttalande [från
Abraham Lincoln, Förenta staternas 16:e president], som jag nu
ska läsa, i varje sista dagars heligs hjärta som hör det:

"Låt vördnad för lagarna ingjutas av varje amerikansk mor i den
baby som jollrar i hennes knä. Låt detta undervisas på skolor,
seminarier och i läroanstalter. Låt det nedskrivas i abc-böcker, i
stavningsböcker och i almanackor. Låt det predikas från predik-
stolar, proklameras i lagstiftande församlingar och drivas igenom
i domstolar." [Se "The Perpetuation of Our Political Institutions",
citerad i The Speeches of Abraham Lincoln (1908), s 6.]7
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Vi bör delta i valet av goda ledare
och i att stadfästa goda lagar.

Jag ber för vårt land och att Herren ska välsigna dem som pre-
siderar i nationen, i staterna, i städerna och på landsbygden. Jag
ber till Gud att han ska inspirera människorna att lyda hans
befallningar och välja goda män till ledare, att de ska begrava
sina politiska meningsskiljaktigheter och söka efter goda män till
styresmän, och inte efter män som är i maskopi med dem som
bryter vårt lands lagar. Det står i en av våra trosartiklar att vi ska
lyda och understödja landets lagar [se Trosartiklarna 1:12]. Må
Gud hjälpa oss att göra detta.8

Det har ofta ryktats, och jag hör samma rykte nu, att presi-
dentskapet för Jesu Kristi Kyrka, som står som överhuvud för
kyrkan och innehar prästadömet, vill att den eller den personen
ska väljas till en viss position inom regeringen.

Kyrkans presidentskap, vad dem beträffar, tillåter varje man,
kvinna och barn som är tillräckligt gammal för att rösta, att rösta
i enlighet med sin egen övertygelse. Men vi vädjar till alla män
och kvinnor, på grund av att vi inser vilket ansvar som åvilar
dem, att be om att vår himmelske Fader ska vägleda dem poli-
tiskt såväl som religiöst, och att stå för det som är rätt.9

Även om jag eftertryckligt förnekar att det förekommer något
samarbete mellan kyrka och stat bland de sista dagars heliga, på
det sätt som världens människor ser det, förnekar jag inte för ett
ögonblick att jag, om jag som medlem i denna kyrka har någon
kraft eller något inflytande som jag kan utöva för att få den man
som är bäst lämpad att tjäna folket, så kommer jag att utöva den
så länge jag lever.10

Politik påminner mig väldigt mycket om mässling. De röda
utslagen gör inte så stor skada om man tar lite örtte eller någon-
ting annat som får dem att hålla sig på ytan. Men om de en gång
sätter sig djupt så får de ens hud att bli gul och orsakar ibland
skelögdhet. Så låt inte politik sätta sig alltför djupt i er. Jag tror
fullt och fast på att de som är bäst lämpade ska sitta i regeringen.
Jag tror på att ärliga, uppriktiga, goda män ska väljas att inneha
dessa ställningar.11
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Varje sista dagars helig bör dagligen be att Herren ska hjälpa
honom eller henne att tänka rätt, att följa riktiga principer utan
att tänka på personliga fördelar, politiska intressen eller politisk
övertygelse.12

Regeringar bör grundas på moraliska 
principer och styras enligt dem.

I sitt avskedstal till det amerikanska folket sade George
Washington [Förenta staternas förste president]:

"Av alla de tendenser och vanor som leder till politiskt väl-
stånd, är religion och moral omistliga stöd. Förgäves skulle den
människa kunna göra anspråk på att vara en patriot som arbetar
på att förstöra dessa stora pelare för den mänskliga lyckan, de
starkaste stöden för människans och medborgarens plikter.

Vad man än tänker om det inflytande som förfinad utbildning
har på sinnet, förbjuder både förnuft och erfarenhet oss att för-
vänta oss att nationell moral kan råda utan religiösa principer.

Låt oss vara försiktiga med att underhålla åsikten att moral kan
vidmakthållas utan religion." [Se "George Washington: Farewell
Address", i William Benton, utg, The Annals of America, 21 delar
(1968–1987), 3:612.]13

Vi . . . förkunnar att Gud bedrövas av krig och att han har evigt
straff i beredskap för dem som orättmätigt utkämpar krig.

Vi bekräftar att samtliga internationella konflikter kan lösas
med [fredliga] medel om nationerna bara vill agera osjälviskt
och rättfärdigt mot varandra. Vi vädjar till ledarna för samtliga
nationer, och till dess folk, att lösa sina meningsskiljaktigheter
på detta sätt, för att inte Guds vredes skålar ska utgjutas över jor-
den, för han har sagt att han ska utgjuta sin vrede utan mått över
de onda.14

Gud är varken nöjd med krig eller den ogudaktighet som all-
tid åtföljer det . . . Vi vädjar till samtliga nationer att lösa sina
tvister med fredliga medel. Detta är Herrens sätt.15

Ingen människa kan göra det som är orättfärdigt eller bryta sitt
lands lagar och vara en sann sista dagars helig. Ingen nation och
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inga ledare i nationerna kan göra det som är fel och bryta mot
sina förpliktelser, utan att vara lika mycket under Guds och
människors fördömelse som den enskilda person som gör fel.
Sanningen kommer att segra. "Strid för det som är rätt, även om
kampen är hård", bör vara varje sista dagars heligs motto.16

Förslag till studier och diskussion

• På vilka sätt kan kyrkans medlemmar främja goda regeringar?

• Varför är det viktigt att vi använder vår rösträtt när vi har möj-
lighet därtill? Vad kan vi göra, när vi kan rösta, för att förbe-
reda oss för att uppfylla denna plikt?

• Hur kan vi hjälpa vår regering att verka i enlighet med mora-
liska principer?

• På vilka sätt kan enskilda och familjer bidra till att förbättra
sina samhällen?

• Vad kan vi göra i vårt hem för att uppmuntra vår familj att
respektera lagen?
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Hjärtats sång

När vi sjunger Sions psalmer i rätt anda så uppsänder 
vi böner till Herren och inbjuder den Helige Andens

närvaro i vårt eget och i andra människors liv.

Ur Heber J Grants liv

President Heber J Grant älskade att sjunga Sions psalmer, trots
att han hade svårt för att hålla tonen. I april 1900, medan han
verkade som medlem i de tolv apostlarnas kvorum, höll han ett
helt tal om varför det är viktigt att sjunga psalmer. I detta tal, som
han höll på en generalkonferens för Deseret Sunday School
Union, berättade han om sina försök att lära sig sjunga:

"Jag har under hela mitt liv njutit mycket av sång. När jag var
en liten pojke på tio år, började jag i en sångklass, och läraren
sade att jag aldrig skulle kunna lära mig sjunga. För några år
sedan sade [en man] att jag kunde sjunga, men bad att få vara
sex mil bort medan jag gjorde det . . .

När jag var barn fanns det ingen levande kvinna, utom min
egen mor, som ägnade mig så mycket intresse, gav mig så många
moderliga råd eller tycktes älska mig lika mycket som syster
[Eliza R] Snow. Jag älskade henne av allt mitt hjärta, och jag
älskade hennes psalm 'O min Fader'. Jag sade till broder Horace
S Ensign att jag gärna skulle använda fyra eller fem månader av
min fritid om jag bara kunde lära mig sjunga denna enda psalm.
Han sade till mig att vem som helst kunde lära sig sjunga som var
uthållig. Jag sade till honom att om det var något jag hade, så var
det uthållighet. Så jag föreslog att vi skulle sätta oss ned och att
jag skulle få min första tvåtimmarslektion i den sången. Jag har
fortsatt att ta lektioner sedan dess . . .
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Tabernakelkören cirka år 1920. President Grant rådde församlingar och körer 

att sjunga Sions psalmer, som har "en underbar förmåga att omvända människor

till evangeliets principer och att främja frid och andlig tillväxt".
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Jag säger detta eftersom jag tycker att vi borde uppmuntra
våra ungdomar att lära sig att sjunga. Ur en sångares synvinkel
har jag förlorat trettiotre år av mitt liv. När jag var tio år fick jag
veta att jag aldrig skulle kunna lära mig sjunga. Jag lärde mig det
inte förrän jag var fyrtiotre år, och jag har tillbringat fyra eller fem
månader med att försöka lära mig sjunga psalmerna 'Guds väg i
dunkel ofta går' och 'O min Fader'. Den ena har jag lärt mig på
grund av mina känslor för och kärlek till författaren, och den
andra därför att framlidne president Wilford Woodruff älskade
den mer än någon annan psalm i psalmboken."

Strax efter dessa ord sjöng äldste Grant psalmen "O min
Fader". Därefter sade han: "Jag har bara en avsikt ikväll med att
tala och sjunga, och det är att uppmuntra de unga männen och
de unga kvinnorna att inte slösa bort trettio eller fyrtio år av sitt
liv innan de börjar lära sig sjunga . . . Genom ihärdiga ansträng-
ningar kan man lära sig sjunga även om man inte har någon som
helst musikalisk förmåga, vilket fallet var med mig."1

Heber J Grants lärdomar

Hjärtats sång är en bön till Herren.

Sång är en härlig del av de sista dagars heligas gudsdyrkan.2

När vi sjunger våra heliga psalmer, som skrivits av Guds tjä-
nare, har vi en underbar förmåga att omvända människor till
evangeliets principer och att främja frid och andlig tillväxt. Sång
är en bön till Herren. Han har sagt: "Ty min själ har lust i hjärtats
sång, ja, de rättfärdigas sång är en bön till mig, och den skall
besvaras med välsignelser över deras huvuden." [L&F 25:12.]3

Min själ har alltid glatt sig över att lyssna på sång. Det har varit
min brinnande förtjusning i hela mitt liv och jag gläder mig över
att idag kunna be till Herren genom "hjärtats sång". Det är min
åsikt att om vi alla minns Herrens ord om att de rättfärdigas sång
är en bön till honom och att den skall besvaras med välsignelser
över vårt huvud, om vi ofta vänder oss till vår himmelske Fader
med Sions ljuva sånger och med hjärtan som uppriktigt och
innerligt speglar budskapen i våra vackra psalmer, att vi då
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kommer att få de utlovade välsignelserna, som jag uppmanar alla
heliga att sträva efter att uppnå.4

Vi måste undvika sånger som lär ut falska lärdomar.

Låt oss minnas vad det är för slags sånger som Herren tycker
om, sånger som handlar om evangeliet. Jag har besökt konfe-
renser där jag har hört tre eller fyra sånger med ord som jag inte
kunnat samtycka till. De sjöngs till god musik men de innehöll
inte goda lärdomar.5

Ju vackrare musiken är som de falska lärorna sjungs till, desto
farligare är den. Jag vädjar till alla sista dagars heliga, och särskilt
till våra körer, att aldrig sjunga orden i en sång, oavsett hur
vacker och inspirerande musiken är, i vilken lärdomarna inte
helt överensstämmer med evangeliets sanningar . . .

Ingen solist eller grupp av sångare, i kyrkan, bör någonsin
framföra ett stycke där orden inte helt harmonierar med evan-
geliets sanningar och kan utgå från sångarens hjärta. Med andra
ord bör våra psalmer helt och hållet vara "en bön till Herren". [Se
L&F 25:12.] Om vi är noga med att bara sjunga sådana sånger
kan vi vara förvissade om att få de välsignelser som utlovats av
Herren, eftersom hans löften är "sanna och trovärdiga och skola
alla gå i fullbordan." [Se L&F 1:37.]6

Att sjunga psalmer kan föra in ett fridfullt 
och himmelskt inflytande i vårt liv.

Jag känner mig tacksam till Herren för att hans Ande har inspi-
rerat så många av våra medlemmar att skriva den vackra musik
som vi har i våra psalmer . . . Må Gud välsigna våra kompositö-
rer och våra poeter som har gett oss sådana inspirerade ord och
inspirerande, vacker musik.7

Jag är övertygad om att Sions sånger, när de sjungs i rätt anda,
för in ett fridfullt och himmelskt inflytande i vårt hem, och dess-
utom bidrar till att predika Jesu Kristi evangelium.8

Det finns ingenting mer välbehagligt och inspirerande än
musik i hemmet, och sedan jag lärde mig sjunga brukar vi sjunga
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en psalm i vårt hem varje morgon före familjebönen. Sjungandet
av Sions sånger åtföljs verkligen av en härlig anda och det är min
åsikt att de heliga bör göra sången till en del av sin gudsdyrkan i
familjen.9

Låt oss inte glömma bort våra psalmer när vi kommer till huset
för gudsdyrkan. Låt församlingen sjunga och låt framför allt kör-
medlemmarna bli bekanta med de vackra känslor som våra psal-
mer innehåller.10

Jag erinrar mig en händelse som visar hur sång har förmåga att
lindra irriterade känslor och skänka harmoni till människors
hjärta när de är fyllda med stridighetens anda. Den inträffade för
många år sedan och det rörde sig om ett gräl mellan två gamla
och trofasta bröder vars medlemskap sträckte sig tillbaka till
tiden i Nauvoo. Dessa män hade med redbarhet och hängivenhet
verkat i Herrens verk. De hade utstått många umbäranden i
Nauvoo, blivit utdrivna och förföljda tillsammans med de heliga
och utstått pionjärskapets vedermödor, som var en del av den
tidiga koloniseringen av västern. Dessa män hade grälat om
några affärsangelägenheter och slutligen kommit fram till att de
skulle be president John Taylor om hjälp med att lösa sina
meningsskiljaktigheter.

John Taylor var vid detta tillfälle president för de tolv
apostlarnas råd. Dessa bröder lovade dyrt och heligt att de trofast
skulle följa vilket råd som broder Taylor än gav dem . . . De
berättade inte omedelbart vilket problem de hade, men
förklarade att de hade haft ett allvarligt gräl och bad honom att
lyssna på deras berättelse och fatta sitt beslut. President Taylor
gav villigt sitt samtycke. Men han sade: "Bröder! Innan jag lyssnar
till det ni har att säga, skulle jag mycket gärna vilja sjunga en av
Sions sånger för er."

President Taylor var en mycket duktig sångare och han tolkade
våra heliga psalmer på ett ljuvt och andligt sätt.

Han sjöng en av våra psalmer för de två bröderna.

När han såg vilken verkan den hade sade han att han aldrig
kunde höra en Sions sång utan att vilja höra en till, så han frågade
om de ville lyssna medan han sjöng ytterligare en. Naturligtvis
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samtyckte de. Båda verkade njuta av sången. Och när han hade
sjungit den andra sången sade han att han hade hört att udda
nummer för med sig tur och att han därför med deras samtyckte
skulle sjunga ännu en sång, vilket han gjorde. Därefter sade han,
på sitt skämtsamma sätt: "Jag vill inte trötta ut er, bröder, men om
ni ursäktar mig och lyssnar till ännu en psalm så lovar jag att sluta
sjunga och därefter lyssna på vad ni har att säga."

Det berättas att när president Taylor hade slutat sjunga den
fjärde sången hade männen rörts till tårar. De reste sig upp,
skakade hand och bad president Taylor om ursäkt för att de
kommit för att träffa honom och tagit upp hans tid. De gick sedan
sin väg utan att han ens fått veta vad de var oense om.

President Taylors sång hade åstadkommit en förlikning mellan
dem. Herrens ande hade trängt in i deras hjärtan och den stora
oenigheten mellan dem hade helt och hållet försvunnit. Kärlek
och broderskap hade sprungit fram i deras själ. De obetydliga
ting som de hade grälat om hade förlorat sin betydelse i deras
ögon. Hjärtats sång hade fyllt dem med förlikningens anda.11

Äldsterna J Golden Kimball och Charles A Welch, av vilka
ingen påstod sig sjunga bra, skulle döpa några nyomvända
under sin mission i sydstaterna. En pöbelhop samlades och brö-
derna fick veta att om de genomförde dopen så skulle pöbelho-
pen kasta dem i floden. Bröderna beslutade sig för att fortsätta
vad som än blev följden. Men innan de gjorde detta sjöng de en
sång. Sången tycktes ha en sådan effekt på pöbelhopen att den
nästan lamslogs. Bröderna fortsatte med dopen och gick sedan
en bit bort för att konfirmera de döpta. Pöbelhopen skickade
bud om att de ville höra samma sång igen och äldsterna sam-
tyckte till detta. Ledaren för pöbelhopen, Joseph Jarvis, blev
efteråt medlem i kyrkan och han sade till äldste Kimball att käns-
lorna i denna psalm, och den inspiration som åtföljde sången,
omvände honom till evangeliet. Broder Kimball tror att psalmen
hette "Sanningsljus, o bliv vår fackla". [Se Psalmer, nr 186.]12

Mången missionär berövar sig själv kraft och styrka och för-
måga att uträtta det som är gott, och att skaffa sig vänner, genom
att inte veta hur man sjunger . . . Sions sånger utövar ett gott
inflytande i vårt hem.
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Det är inte den vältalighet som ni besitter som för in en överty-
gelse i människans hjärta, utan det är den Allsmäktige Gudens
Ande som brinner i ert hjärta, och er önskan att frälsa själar.
Brigham Young sade att Herrens ande skulle göra mer för att frälsa
människor än människans vältalighet [se Deseret News, 9 feb 1854,
s 4]. Och jag påstår att sjungandet av Sions sånger, även om det
görs bristfälligt, med Guds inspiration, rör de ärligas hjärta mer än
om de sjungs bra utan Guds Ande. Sjung med Guds Ande. Älska de
ord ni sjunger. Jag älskar Sions sånger.13

Förslag till studier och diskussion

• Varför är det viktigt att vi sjunger kyrkans psalmer? Varför bör
vi sjunga psalmerna även om vi inte är så bra på att sjunga?

• På vilka sätt kan psalmsång hjälpa oss att dyrka Herren i
hemmet, på sakramentsmöten och på andra möten i kyrkan?

• På vad sätt är "de rättfärdigas sång" en bön till Herren?

• Hur sjunger man psalmer med "rätt anda"? Varför för "Sions
sånger, när de sjungs i rätt anda, . . . in ett fridfullt och him-
melskt inflytande"?

• På vilka sätt har psalmerna hjälpt dig? Vilka psalmer har varit
särskilt betydelsefulla för dig? Varför är dessa psalmer särskilt
meningsfulla för dig?

• Nämn några fördelar med att lära sig nya psalmer. Varför är det
nyttigt att lära sig orden i psalmerna utantill?

• Varför är kyrkans psalmer och Primärföreningens sånger den
mest lämpliga musiken på sakramentsmöten och på andra
möten i kyrkan?

• Varför är falska lärdomar så farliga när de sjungs till vacker
musik? Varför är det viktigt att undvika musik vars "lärdomar
inte helt överensstämmer med evangeliets sanningar"?

• Hur kan föräldrar hjälpa sina barn att lära sig och älska Sions
psalmer? Hur kan föräldrar använda psalmer och primär-
sånger när de undervisar sina barn om evangeliet?
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Innerlig, uppriktig bön

Vi skördar många välsignelser när vi flitigt håller 
våra personliga böner och familjeböner.

Ur Heber J Grants liv

Som ung pojke var Heber J Grant ofta på besök i president
Brigham Youngs hem. Om det hände sig att Heber var där när
det var tid för bön inbjöds han att knäböja med familjen och
delta i familjebönen. Dessa böner hade ett bestående inflytande
på Heber. Senare erinrade han sig: "Vid mer än ett tillfälle, som
en följd av Herrens inspiration till Brigham Young medan han
bad till Gud om vägledning, lyfte jag huvudet, vände mig och titt-
tade åt det håll där han var, för att se om Herren var där. Det
tycktes mig som om han talade med Herren som en människa
talar med en annan."1

Många händelser i president Heber J Grants liv åskådliggör
hur han förtröstade på sin himmelske Fader och hans tro på
bönens kraft. Ett exempel är när hans första hustru låg för döden
och hans äldsta dotter var mycket upprörd. Han bad ivrigt att
hon skulle kunna acceptera sin mors död (se s 46 i denna bok).
Vid andra tillfällen bad president Grant för sin halvbror som
hade kommit bort från kyrkan (se s 11 till 13), och han vädjade
till Herren att bota en ung flicka som drabbats av difteri (se s 97).

I sina tal till de heliga berättade president Grant ofta om sitt
hjärtas böner. Han uttryckte sin förhoppning att Herren skulle
leda de styrande i landet i deras ansvarsåligganden.2 Han
uttryckte sin "djupa och uppriktiga" bön att Herren skulle väl-
signa soldater och deras familjer under krigstider.3 Han sade att
han ständigt bad "för samtliga ämbetsmän i denna kyrka, både
inom prästadömet och i biorganisationerna".4 Han vädjade till
Herren att hjälpa de heliga att leva efter evangeliet och att leda
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"Gå ner på era knän och be Gud att vägleda er i allt ni gör."
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andra till kunskap om sanningen.5 Och han berättade om sin
bön för sin egen välfärd: "Min ständiga och uppriktiga bön . . . är
att mitt sinne aldrig ska förmörkas, att jag aldrig ska avvika från
redbarhetens och rättfärdighetens väg, utan att jag ska tillväxa i
insikt allteftersom jag blir äldre, att Guds Andes ljus och inspira-
tion ska brinna i mitt hjärta och upplysa mitt förstånd så att jag
orubbligt och trofast kan tjäna min himmelske Fader."6

Heber J Grants lärdomar

Vi bör alltid be.

Gå ner på era knän och be Gud att vägleda er i allt ni gör.7

I samma stund som en människa slutar att be till Gud om hans
Ande och vägledning, i samma stund börjar hon bli främling för
honom och för hans verk. När människor slutar att be om att få
Guds Ande, sätter de sin lit till sitt eget förstånd och de börjar
gradvis förlora Guds Ande, på samma sätt som nära och kära
vänner blir främlingar genom att aldrig skriva till varandra eller
besöka varandra. Vi bör alla be om att Gud aldrig ett ögonblick
ska lämna oss ensamma utan hans Andes hjälp att motstå synd
och frestelser.8

Låt ungdomarna alltid hålla enskilda böner och anropa Gud,
morgon och kväll, om hans Helige Andes vägledning.9

Under de tysta timmarna, i stridens hetta, och under dagens
farofyllda ögonblick, under tider av frestelser, sorg, frid och väl-
signelser, låt oss alltid be, både enskilt och med vår familj sam-
lad omkring oss, med tacksamhet för livets välsignelser, för insikt
om dess svårigheter och om styrka att uthärda till slutet.

"Bed oavlåtligen på det du må avgå med seger, ja, på det du
må kunna övervinna Satan och undkomma hans tjänares hän-
der." (Läran och förbunden 10:5.)

"Bedjen alltid, att I icke mån tröttna, innan jag kommer."
(Läran och förbunden 88:126.)10

Återigen vill jag vädja till kyrkans medlemmar att gå ner på sina
knän och be till Gud om vägledning i alla livets omständigheter,
och om de får Guds Ande känner de sig glada och nöjda med det
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de gör. Gör inte någonting som ni inte kan be Gud om hjälp med
att göra. Tillväx i evangeliets ljus och kunskap, och som en Guds
tjänare lovar jag er frid och glädje och lycka, i vår Återlösares
namn.11

Bön är nödvändigt för andlig tillväxt.

Vi vittnar om att Gud är en levande Gud . . . att han lever och
älskar sina barn, att han hör och besvarar böner, att han inte låter
sina barn vandra i mörker och synd utan ljus, att varje människa
är berättigad till det ljus som vägleder hennes steg genom livet,
att hans barn i denna föränderliga värld fortfarande kan komma
till honom och att han talar till dem i middagstidens solljus eller
i nattens stilla timmar, på ett språk som de förstår, om de bara
lever i harmoni med hans Ande.12

Varhelst Kristi evangelium har predikats har män och kvinnor
i hundratal och tusental omfattat det och kunnat bära personligt
vittne om gudomligheten i det verk som vi sista dagars heliga är
engagerade i, att de fått det vittnesbördet genom att be till Gud
om ett vittnesbörd. Detta vittnesbörd har de inte fått genom
egna studier, ej heller genom den naturliga intelligens som Gud
har gett dem, utan som svar på innerlig och uppriktig bön, utta-
lad i Jesu Kristi vår Återlösares namn, om ljus och kunskap angå-
ende gudomligheten i detta verk.13

Människan har en naturlig benägenhet att bli upplyft i sitt
hjärtas stolthet, att bli [självcentrerad], att glömma Gud, men
evangeliet kräver att vi ska be varje dag i vårt liv, inte bara med
våra familjer, utan i enskildhet. Detta krav hindrar oss från att bli
[självcentrerade]. Det gör oss till små barn som böjer knä och
ber till Gud om hans Helige Andes ljus och inspiration.14

Jag tror fullt och fast att ingen som ärligt böjer knä varje dag i
sitt liv och ber till Gud i uppriktighet om att hans Helige Andes
ljus ska vägleda honom, någonsin blir högmodig. I stället blir
hans hjärta fyllt med saktmodighet, ödmjukhet och ett barns
enkelhet.15

Jag har föga eller ingen fruktan för den pojke eller flicka, den
unge man eller den unga kvinna, som uppriktigt och samvets-
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grant ber till Gud två gånger om dagen om hans Andes ledning.
Jag är säker på att när frestelsen kommer så har de styrka att
övervinna den genom den inspiration de får. Att be Herren om
hans Andes ledning ger oss en skyddsvakt, och om vi uppriktigt
och ärligt söker ledning från Herrens Ande, kan jag försäkra er
att vi kommer att få det.16

Det jag framför allt vill inpränta i ungdomars själ och hjärta är
att de ska be till Herren. Inhämta tro. Om ni inte har kunskap, ha
tro. Om ni utvecklar denna tro kommer kunskapen förr eller
senare.17

En av fordringarna på de sista dagars heliga är att de trofast
ska hålla sina böner, både enskilda böner och familjeböner.
Avsikten som vår himmelske Fader har med att kräva detta är att
vi ska kunna kommunicera med honom och att vi ska ha en
öppen kanal mellan oss och himlarna varigenom vi kan nedkalla
välsignelser från ovan på oss själva. Ingen enskild person som är
ödmjuk och bedjande inför Gud, och som vädjar till honom
varje dag om hans Helige Andes ljus och inspiration, blir någon-
sin uppblåst i sitt hjärtas stolthet, eller känner att den intelligens
och visdom som han har är tillräcklig för honom. Den bedjande
och ödmjuka människan inser och känner att hon är beroende
av Gud för varje välsignelse som hon åtnjuter, och när hon ber
till Gud ber hon inte bara om att den Helige Andens ljus och
inspiration ska vägleda henne, utan hon vill också tacka Gud för
de välsignelser hon får, eftersom hon inser att liv, hälsa, styrka
och all den intelligens hon besitter kommer från Gud, upphovs-
mannen till vår existens.

Om vi inte håller denna kommunikationskanal öppen mellan
oss och vår himmelske Fader berövas vi hans Andes ljus och
inspiration och den känsla av tacksamhet som fyller våra hjärtan
och ger oss en önskan att prisa Gud för hans godhet och barm-
härtighet mot oss.

Det finns ingen känsla som är mer gudalik än den känsla av
intensiv tacksamhet till Gud som blir följden när vi inser och
känner att Gud har välsignat oss. Alla som har predikat evangeliet
i andra länder, och som har kunnat förmedla en övertygelse om
gudomligheten i detta verk till dem som de har undervisat, har
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vittnat om att den glädje och tacksamhet som fyllde deras hjärtan
över att på detta sätt kunna vara ett redskap i Guds hand i att föra
människor till kunskap om livets och frälsningens plan, var större
än de kunde uttrycka i ord. Vi bör uppöva denna anda och ordna
vårt liv så att vi alltid har en känsla av tacksamhet i våra hjärtan
och en önskan att prisa Gud för hans godhet mot oss. Vi kan inte
ha denna känsla om vi brister i att utföra vår plikt att be till vår
himmelske Fader, eller om vi gör det på ett tanklöst sätt.18

Lev rent, håll Herrens bud, be ständigt till honom att bevara
er i sanning och rättfärdighet, lev som ni ber, då kommer Herren
att, vad som än händer, vara med er, och ingenting kommer att
hända er som inte länder Gud till ära och heder och till er fräls-
ning och upphöjelse. Då får ni i ert hjärta, till följd av det rena
liv som ni lever och ber om, en glädje som överträffar allt vad ni
kan uttrycka eller förstå. Herren är då alltid nära er. Han tröstar
er och ni kan känna hans närhet när det är som allra svårast.
Han vakar över er och skyddar er i enlighet med sina allvetande
avsikter.19

Jag vittnar för er att jag vet att Gud lever, att han hör och
besvarar böner.20

Innerlig, ärlig och uppriktig bön till Gud är mer värd för er än
allt jag kan säga eller skriva.21

Familjeböner hjälper föräldrar och barn att 
vara i harmoni med Herrens Ande.

Jag är övertygad om att något av det största och bästa i hela
världen, för att hålla en människa sann och trofast till Herren
Jesu Kristi evangelium, är enskild bön till Gud i Jesu Kristi namn
om hans Helige Andens vägledning. Jag är övertygad om att
något av det bästa som något hem kan göra för att pojkar och
flickor i detta hem ska växa upp i kärlek till Gud och i kärlek till
Jesu Kristi evangelium, är att hålla familjebön. Det är inte endast
faderns uppgift att be, utan det är också moderns och barnens
uppgift att göra det, för att de ska kunna ta del av bönens anda
och vara i harmoni med, så att säga ha "radion" inställd på
samma våglängd som, Herrens Ande. Jag tror att det är mycket få
som går vilse, att mycket få förlorar tron, som en gång haft kun-
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skap om evangeliet och som aldrig försummar sina familjeböner
och sina enskilda böner till Gud.22

Herren har uppmanat oss att be med våra familjer och enskilt,
att vi inte ska glömma bort Gud. Om vi försummar detta förlorar
vi himlens inspiration och kraft. Vi blir likgiltiga, förlorar vårt
vittnesbörd och dras in i mörkret.23

Barn lägger märke till sina föräldrars, vänners och lärares
exempel. Vid ett tillfälle . . . när [hemlärare] besökte en broder i
hans hem och höll bön, sade ett litet barn: "Pappa, vi ber aldrig,
utom när någon hälsar på, eller hur?"24

Vi lär våra barn att be genom att hålla personliga böner och
familjeböner. Alltför många sista dagars heliga försummar att
samtala med Gud. Jag känner glädje och lycka varje dag i mitt liv
över att kommunicera med min Skapare, i Herren Jesu Kristi
namn, min Återlösare. Och de som, så att säga, inte har radio-
kommunikation med vår himmelske Fader och vår Återlösare,
går miste om den inspiration som kommer från Herren.25

Förslag till studier och diskussion

• Hur kan vi göra våra personliga böner mer meningsfulla? Hur
kan tacksamhet för Guds välsignelser göra att våra böner blir
mer meningsfulla?

• Vad kan vi göra för att familjebönen ska bli en andlig upple-
velse för alla i familjen? Vilka välsignelser har din familj fått
som en följd av att be tillsammans?

• Vilka utmaningar har din familj ställts inför när det gäller att få
tid för familjebön? Hur har du övervunnit dessa svårigheter?

• Hur hjälper daglig bön oss att vara "sann och trofast mot
Herren Jesu Kristi evangelium"? Hur kan bön hjälpa oss att
vara fyllda "med saktmod, ödmjukhet och ett barns enkelhet"?

• Vad innebär det att "anropa Gud"?

• Varför är det viktigt att vi varje dag anropar Gud om den
Helige Andens vägledning?
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Uppenbarelsens milda 
och stilla röst

När vi lever efter evangeliet får vi ljus, inspiration 
och vägledning från den Helige Anden.

Ur Heber J Grants liv

President Heber J Grant förkunnade: "Allting förbleknar för mig i
jämförelse med att ha Guds andes vägledning."1 Han uttalade sig på
detta sätt i slutet av ett långt liv i vilket han blivit välsignad med den
Helige Andes umgänge. "Jag vet lika säkert som att jag lever", sade
han en gång, "att [Gud] har väglett mig alltsedan jag var pojke, att
han hört och besvarat mina böner, att jag har haft uppenbarelser
. . . från Herren och har bemödat mig om att genomföra dem."2

Förutom att ha fått uppenbarelser i sitt personliga liv fick
president Grant ta emot uppenbarelser som kyrkans president
till vägledning för hela kyrkan. En sådan uppenbarelse kom strax
efter det att han avskilts som kyrkans president, när han sökte
Herrens vilja angående vem som skulle utses till ny medlem i de
tolv apostlarnas kvorum. När han begrundade detta ansvar
vändes hans tankar vid upprepade tillfällen till hans livslånga vän,
Richard W Young, en trofast sista dagars helig och beprövad
ledare. President Grant diskuterade denna möjlighet med sina
rådgivare, som stödde hans beslut. När han slutligen kände sig
säker på denna åtgärd skrev han ner sin väns namn på ett papper
och tog papperet med sig till det veckovisa tempelmötet för
första presidentskapet och de tolvs kvorum. Men när han skulle
framlägga detta namn för brödernas godkännande kunde han
inte göra det. Istället för att framlägga Richard W Youngs namn,
lade han fram namnet Melvin J Ballard, en man som han knappt
kände.3 President Grant berättade senare hur detta påverkade
honom:
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"Ingen man eller kvinna som söker Guds Ande och följer 

dess maningar kan misslyckas."
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"Jag har känt hur den levande Gudens inspiration har väglett
mig i mitt arbete. Alltsedan den dag då jag valde en man jag
knappt kände att vara en av apostlarna, istället för min livslånge
och käraste levande vän, har jag vetat lika säkert som att jag lever,
att jag är berättigad till Guds ljus, inspiration och vägledning i att
leda hans verk på denna jord."4

Heber J Grants lärdomar

När vi håller buden och tjänar Herren är den Helige
Anden vår ständige följeslagare och vägledare.

Herren ger många av oss uppenbarelsens milda och stilla röst.
Den är lika levande och stark som om den kom med en basuns
ljud. Den kommer till varje människa, enligt hennes behov och
trofasthet, till vägledning i sådant som rör hennes eget liv.

För kyrkan som ett helt kommer den till dem som har ordi-
nerats att tala till hela kyrkan. Den säkra kunskap vi har om att
Herrens vägledande inflytande kan erfaras inom alla livets
områden, enligt våra behov och vår trofasthet, tillhör de största
välsignelser som Gud förlänar människan.5

Jag gläder mig över . . . att varje sista dagars helig, vart och
ett av Guds ödmjuka barn som har tagit emot evangeliet och
blivit medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, har fått
den Helige Andens vittnesbörd, att tungomålstalandets gåva,
profetians gåva, helbrägdagörelsens gåva och andra gåvor och
välsignelser finns i kyrkan; de begränsas inte till män i hög
ställning i kyrkan. Några av de mest andliga och kunniga, några
av de bästa predikningarna som jag har hört i mitt liv, har getts
av män som inte innehade en officiell ställning . . .

Det är inte ställning, det är inte utbildning, som ger Guds
ande, det är att hålla den Allsmäktige Gudens befallningar och
vara ödmjuk i hjärtat och ha en önskan att uppfylla Guds
befallningar i sitt dagliga liv.6

Jag bönfaller er, mina vänner, jag bönfaller er, mina bröder
och systrar, var och en av er, att leva på ett sätt som gör att ljuset
från Guds Helige Ande kan vara er ständiga följeslagare, att det
ska upplysa ert sinne, uppliva ert förstånd och inspirera er med
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en önskan att verka med all iver, med all den förmåga som Gud
har gett er att genomföra hans avsikter.7

Sök Herren och han är med er. Om vi underlåter att söka Herren
finns det ingen trygghet för någon av oss. Ingen man eller kvinna
som söker Guds Ande och följer dess maningar kan misslyckas.8

Alltför många har en benägenhet att söka efter det som till-
fredsställer de köttsliga lustarna och begären, men evangeliets
fordringar är sådana att vi inte tillåts att tillfredsställa våra lustar,
att det är nödvändigt för oss att vara självuppoffrande, att över-
vinna och underkuva dessa begär. När vi undersöker fordring-
arna, i till exempel visdomsordet, finner vi att vi, genom att lyda
dessa, tillväxer både intellektuellt och i kroppslig styrka, och att
våra kroppar blir lämpliga boningar för Guds Helige Ande. Vi
utvecklas och blir mer gudalika när vi underkuvar och lägger
under våra fötter dessa passioner och begär som står i motsätt-
ning till vår himmelske Faders sinne och vilja.9

Om någon saknar Guds Ande, låt honom verka för att Guds
rike ska gå framåt, så får han Guds Ande.10

I samma grad som du och jag verkar och håller Guds befall-
ningar, blir vi välsignade med ljus och inspiration från den
Allsmäktige Gudens Ande.11

Jag har upptäckt att de som tjänar honom och håller hans bud
tillväxer i kunskap om sanningen, i styrka, och får större förmåga
att lysa för världen genom hans Helige Andes rika utgjutande.12

Om vi försummar våra plikter drar sig den 
Helige Anden undan oss, oavsett hur mycket 

välsignade vi blivit tidigare i vårt liv.

Lika säkert som att vår kropp sjunker ihop och dör om vi inte
äter, lika säkert är det att vår andliga natur dör om vi försummar
att ge den näring.13

När människorna blir vårdslösa, blir likgiltiga, när de bryter
visdomsordet, när de försummar sina möten, när de försummar
att undervisa sina barn om Herren Jesu Kristi evangelium genom
förmaningar och föredöme, när de vänder sig bort från tron, då
drar sig Guds Ande bort från dem och de lämnas i mörker.14
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Som sista dagars heliga, efter att ha fått ett vittnesbörd om
evangeliet, åligger det oss att bygga vidare på detta vittnesbörd
genom att hålla Guds bud, och jag säger till er att den person som
utvecklas varje dag i sitt liv är den som utför de enkla, vardagliga
plikter som faller på hans lott. Det beror inte på det vittnesbörd
vi har haft, eller hur många syner vi sett. De män som mer än
andra rikligen välsignades med att se änglar, med att de fick se vår
Herre och Frälsare Jesus Kristus, vilket Sidney Rigdon och Oliver
Cowdery fick — dessa män höll inte fast vid kyrkan på grund av
dessa välsignelser och manifestationer. Men de som lydde Guds
bud, de som trofast höll sina böner, de som stödde och uppehöll
Guds prästadöme vid alla tidpunkter och under alla
omständigheter, de som lydde visdomsordet, de som betalade sitt
tionde, var alltid sanna och trofasta och förlorade aldrig Guds
Ande. Men de som håller sig undan, som finner fel, dricker sprit,
"förlustar" sig, som konspirerar och har hemliga möten, som
tycker att de inte blivit behandlade på rätt sätt eller blivit
tillräckligt respekterade — dessa förlorar Guds Ande.15

Det finns ingen grupp av äldster som talat vid kyrkans möten
och som jag lyssnat till med lika stort intresse, ingen som har
värmt mitt hjärta lika mycket som den återvände missionären.
De kommer hem fyllda med andan i sin mission, fyllda med
Guds Ande och kärlek till sina medmänniskor . . . Men det tycks
som om de i alltför många fall, en mycket kort tid efter det att de
återvänt hem, förlorar intresset och slår sig till ro och endast
ägnar sig åt sina egna direkta angelägenheter.

Helt klart är det nödvändigt för dig och mig, om vi förväntar oss
att skörda det trofasta tjänandets belöning, att verka flitigt med att
förkunna evangeliets principer oavsett om vi är hemma eller
utomlands. Det finns ingen person som kan förvänta sig att vara
aktiv och fysiskt stark om han inte bygger upp sin kondition, och
samma princip gäller hälsan hos vår ande. Den person som utbil-
dar sig i juridik vid universitet måste inte bara verka flitigt där för
att ta examen i sitt valda yrkesområde, han måste också fortsätta
att använda sin utbildning efter sin examen, annars har han inte
mycket eller ingenting att komma med som advokat. På samma
sätt är det med den man som går ut för att predika evangeliet och
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blir en framgångsrik missionär, om han inte fortsätter att utöva
sina nya färdigheter och intressera sig för sina medmänniskors
andliga välfärd efter återkomsten, kommer han förr eller senare att
förlora den Ande han hade på missionsfältet.16

När jag ser hur många av dem som varit underbart välsignade av
Herren har hamnat vid sidan av vägen, fyller det mig med ödmjuk-
het. Det fyller mig med en anda av saktmod och med en uppriktig
önskan att jag alltid ska söka lära känna Guds sinne och vilja och
hålla hans bud istället för att följa mina egna önskningar.17

När vi lär känna Guds vilja genom den Helige Andes
inspiration är vi förpliktade att genomföra den i vårt liv.

När vi lyder Guds bud får vi ta emot hans Andes ljus och inspi-
ration. Då blir vårt hjärtas önskan att lära känna Herrens sinne
och vilja, och vi ber om styrka och förmåga att genomföra den,
för att kunna följa i vår Herres och Mästares fotspår.18

Jag inser att vi alla har våra svagheter och att vi gör och säger
många saker som inte är välbehagliga i vår himmelske Faders
ögon, men om vi framför allt annat på denna jord önskar lära
känna Guds sinne och vilja, om vi önskar få en stark beslutsam-
het, efter att ha lärt känna vår himmelske Faders sinne och vilja,
att genomföra den i vårt liv, då vet jag att Gud hjälper oss, och
när vi blir allt äldre och tillväxer i kunskap och visdom, får vi
också större kraft och förmåga att genomföra hans vilja.19

Utan Guds Andes ljus och inspiration kan inte Guds verk på
jorden ha framgång, det vittrar och faller sönder. Men det finns
i kyrkans medlemmars hjärta den varaktiga kunskap som gör
dem till ett. När de hör den sanne herdens röst så känner de igen
den och de är redo och villiga att följa den.20

Det finns ingenting som skänker samma glädje till någon som
att göra de ting som åligger dem och som är välbehagliga i Guds
ögon. Vi kom till denna jord för att utföra Herrens sinne och vilja
och det anstår var och en av oss att leva på ett sådant sätt att vi är
berättigade till hans Andes uppenbarelser, och att när vi har tagit
emot dem har modet och beslutsamheten att genomföra dem.21
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Det anstår varje sista dagars helig att söka efter Guds Andes
ljus och inspiration, och när de tagit emot det, använda all sin
förmåga till att verka för att Guds verk ska gå framåt. Var aldrig
en av dem som försöker upptäcka hur lite de kan göra, utan var
alltid en av dem som försöker upptäcka hur mycket de kan göra.
Sätt målet högt.22

Må Guds ljus och inspiration vara vår ständiga vägledare och
följeslagare. Må vi tillväxa och utvecklas i Guds Ande och i vitt-
nesbördet om evangeliet, och i vår förmåga och kraft att genom-
föra vår himmelske Faders avsikter här på jorden, och må vi få en
allt starkare önskan att göra detta. Det är min bön och min
önskan.23

Förslag till studier och diskussion

• Varför är det viktigt att förstå att var och en får uppenbarelser
i enlighet med sina behov? På vilka sätt kan uppenbarelser
vara till vägledning för föräldrar, lärare och ledare i kyrkan
inom deras specifika ansvarsområden? Vad kan bli följden när
medlemmar hävdar att de får uppenbarelser utanför sitt eget
ansvarsområde?

• Varför är lydnad mot buden ett krav för att vi ska åtnjuta den
Helige Andens ständiga sällskap? Varför påverkas vi av Anden
när vi "verkar för att Guds rike ska gå framåt"?

• Hur kan vi känna igen "uppenbarelsens milda och stilla röst"
och skilja den från annan påverkan? (Se L&F 6:15, 22–23;
8:2–3; 11:13–14.)

• Nämn några upplevelser du har haft då du har följt Andens
maningar. Hur har du genom att följa den Helige Andens
maningar funnit frid och vägledning i ditt liv? i familjen? i dina
uppgifter i kyrkan? i ditt arbete?
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Lev efter visdomsordet

Herren gav oss visdomsordet för vår 
timliga och andliga frälsning.

Ur Heber J Grants liv

Under president Heber J Grants verksamhet som apostel och
president för kyrkan var han och andra generalauktoriteter ofta
inspirerade att tala till de heliga om visdomsordet, en uppenba-
relse som finns i Läran och förbunden 89. I denna uppenbarelse
förbjuder Herren användningen av alkohol, tobak och heta
drycker, som profeter i de sista dagarna har definierat som te och
kaffe (se L&F 89:5–9). Herren säger också att "människan skall
nyttja" hälsosamma örter, säd och frukt, tillsammans med kött,
vilket dock "skall nyttjas sparsamt" (se L&F 89:10–17). Förutom
att förmana de heliga att lyda detta specifika råd har president
Grant och andra presidenter i kyrkan ofta talat mot bruket av
skadliga eller vanebildande ämnen, till exempel olagliga droger.
President Grant sade: "Herren vill inte att ni ska använda någon
drog som är vanebildande."1

En stor anledning till president Grants önskan att predika om
visdomsordet var att han hade en vän vars liv förstördes av ciga-
retter och alkohol. Denne unge man slutade röka för att kunna
gå ut som missionär, men han började röka direkt efter sin avlös-
ning som heltidsmissionär. Rökandet ledde till att han drack
alkoholhaltiga drycker, och dryckenskap ledde till förlust av
dygd och till att han uteslöts ur kyrkan. Han dog ung och Heber
J Grant besökte hans grav. "När jag stod vid hans grav", erinrade
sig president Grant, "såg jag upp mot himlen och lovade min
Gud att alkohol och tobak i mig skulle möta en fiende som skulle
strida med all den styrka Gud ger mig ända fram till dagen för
min död."2
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I den uppenbarelse som kallas visdomsordet säger Herren: "All säd är god 

till föda åt människan, likaså vinrankans frukt och det som bär frukt, 

vare sig under eller över markens yta" (L&F 89:16).
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En del medlemmar i kyrkan på president Grants tid beklagade
sig över de många predikningar de fick höra om visdomsordet.
President Grant sade om detta: "Det går sällan en konferens utan
att någon anser att de behöver säga till oss: 'Var snäll och tala inte
om visdomsordet. Vi hör så mycket om det att det står oss upp i
halsen.'" President Grant svarade på sådana klagomål med att
säga: "Ingen dödlig varelse som är sista dagars helig och som
lyder visdomsordet blir någonsin trött på att höra om det. När
någon lämnar ett möte och säger . . . 'Har de inget annat att tala
om än visdomsordet, jag är utled på det' — är han naturligtvis
det, eftersom han är fylld av de ämnen som visdomsordet ber
honom att undvika."3

Av personlig erfarenhet visste president Grant att de som lyder
visdomsordet inte är immuna mot alla sjukdomar. Han erkände
att "välsignelser inte alltid innebär att man undslipper besvi-
kelser och svårigheter i livet".4 Men han vittnade ofta om att när
de sista dagars heliga håller visdomsordet så blir de välsignade
med en hälsa, framgång och andlig styrka som de inte skulle haft
om de inte hade efterlevt lagen.

Under generalkonferensen i april 1933 sade president Grant
att som en följd av att han lydde visdomsordet hade Herren gjort
det möjligt för honom att uppfylla sin mission på jorden. "Jag bär
mitt vittnesbörd för er", sade han, "att jag är lika säker som på
någonting annat i denna värld att jag inte skulle stå här idag om
jag inte hade lytt visdomsordet. När min blindtarm togs bort
hade den brustit, och läkarna sade att blodförgiftning i det tredje
och sista stadiet hade inträtt. Det fanns nio läkare närvarande
och åtta sade att jag säkert skulle dö. Chefskirurgen . . . vände sig
till president Joseph F Smith och sade: 'Herr Smith, hys inga
förhoppningar om att denne man kommer att överleva. I så fall
är det ett underverk och underverkens tid är förbi.'

Detta är det budskap som Joseph F Smith själv gav mig under
sin sista sjukdom, och han sade: 'Vår läkare och vän som sade att
det skulle vara ett underverk har gått bort. Jag har aldrig sett dig
friskare än vad du är idag, Heber.'

Jag sade till sköterskan som berättade för mig om de nio
läkarna att jag inte ville träffa någon av dem, förutom den som
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sade och trodde på, att jag skulle överleva. Hon sade: 'Han är
sjukhusets egen läkare, jag ska ringa på honom.'

Jag frågade honom varför han inte höll med de andra, och han
log . . . och sade: 'Herr Grant, jag gissade bara. Jag har känt
tusentals patienters puls eftersom jag arbetat på så många sjuk-
hus, men jag har aldrig känt en puls som din. Under alla tester
jag gjorde under en timma och tre kvart, då du låg under kniven,
hoppade inte ditt hjärta över ett enda slag, och jag blev överty-
gad om att ditt hjärta skulle klara dig igenom det.'

Vilket slags hjärta hade jag? Jag hade ett hjärta med rent blod
inuti, som inte var förgiftat av te, kaffe eller alkohol. Det var där-
för som giftet i min kropp övervanns."5

"Må Gud hjälpa dig och mig och varje sista dagars helig att lyda
visdomsordet", bad president Grant vid ett tillfälle, "att vi må ha
hälsa och finna dolda skatter av kunskap, och att Gud ska låta oss
leva här på jorden tills vi har uppfyllt vår skapelses mått."6

Heber J Grants lärdomar

Visdomsordet är de sista dagars heligas lag för liv och hälsa.

I en kort vers i Läran och förbunden står det skrivet:

"Jag, Herren, är bunden, när I gören vad jag säger, men när I
icke gören vad jag säger, haven I intet löfte." [L&F 82:10.]

Jag önskar att varje sista dagars helig minns dessa få ord. Det
är min innerliga önskan att de inpräntas i vårt minne och i vårt
hjärta, och att vi bestämmer oss för att binda Gud att uppfylla
sina löften till oss, eftersom vi håller hans bud. Det finns en lag,
oåterkalleligen förkunnats i himlen — det har vi fått veta av
profeten Joseph — förrän världens grundvalar lades, enligt
vilken alla välsignelser är utlovade, och när vi får någon
välsignelse sker det genom lydnad mot den lag enligt vilken den
är lovad [se L&F 130:20–21]. Om du och jag vill bli välsignade
med liv, hälsa, styrka till kropp och sinne, om vi önskar att
mordängeln ska gå förbi oss, som han gjorde på Israels barns tid,
måste vi lyda visdomsordet, för då är Gud bunden och
välsignelserna blir våra.7



189

K A P I T E L  2 1

Efter att ha sagt vad som är nyttigt för oss [se L&F 89:10–17],
ger Herren ett löfte som är ett av de mest förunderliga, mest
upplyftande och mest inspirerande löften som har getts till den
dödliga människan. Han säger:

"Alla heliga, som komma ihåg att hålla och handla efter dessa
ord, vandrande i lydnad till buden, skola hava hälsa i naveln och
märg i benen

och skola finna visdom och stora skatter av kunskap, ja, för-
dolda skatter,

och skola springa och icke bliva trötta, gå och icke bliva matta.

Och jag, Herren, lovar dem, att mordängeln skall gå förbi dem
såsom Israels barn och icke dräpa dem." [L&F 89:18–21.]

Herren har sagt till oss genom profeten Joseph Smith:

"Om någon i detta liv genom flit och lydnad erhåller mera
kunskap och intelligens än en annan, så har han så mycket
mera företräde framför denne i den tillkommande världen."
[L&F 130:19.]

Ingen människa som bryter mot visdomsordet kan få samma
grad av kunskap och intelligens i denna värld som den som lyder
denna lag. Jag bryr mig inte om vem hon är eller var hon kommer
ifrån, hennes sinne är inte lika klart, och hon kan inte
framåtskrida lika långt och lika snabbt och bibehålla sin kraft i lika
hög grad som om hon hade följt visdomsordet.8

En annan anledning till att jag är så mån om att de sista dagars
heliga ska följa visdomsordet är att Herren sade att det gavs till
oss för vår timliga frälsning [se L&F 89:2]. Jag vill att ni ska veta
att om vi som ett folk aldrig använde ett enda uns av te, kaffe,
tobak eller sprit, skulle vi bli ett av de rikaste folken i världen.
Varför? Därför att vi skulle ha större kroppskrafter, ökade
sinnesfunktioner, vi skulle växa andligen, vi skulle ha en mer
direkt kommunikationslinje till Gud, vår himmelske Fader, vi
skulle kunna åstadkomma mer. . . .

Många som utger sig för att vara sista dagars heliga har förlorat
det hem som gav tak över huvudet åt hans hustru och hans barn,
som, om han hade lytt visdomsordet, skulle ha kunnat bevara det.
Överträdelser mot visdomsordet har inneburit skillnaden mellan
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misslyckande och framgång. Genom lydnad mot visdomsordet
skulle det ha funnits tillräckligt med pengar att betala lån, och
ytterligare tillgångar för att ta hand om familj och gård.9

Jag vill inte inkräkta på någon människas rättigheter eller för-
måner. Jag vill inte diktera villkoren för någon. Men när Herren
ger en uppenbarelse och talar om vad som är till ekonomisk
nytta för mig och för detta folk, på grund av "de onda planer,
som ränkfulla människor hava och skola hava i sina hjärtan i de
sista dagarna" [L&F 89:4], så tror jag att det minsta sista dagars
heliga kan göra är att lyssna till vad Herren har sagt.10

Ingen man eller kvinna som lyder visdomsordet finner något
fel på det. Varför? Därför att de är medvetna om den hälsa de
åtnjuter, den frid, glädje, tröst och tillfredsställelse som kommer
till deras hjärta när de gör det som Herren vill att de ska göra.11

Det finns absolut ingen välsignelse för någon människa som
kommer av att hon bryter mot visdomsordet, utan hon har bara
nytta av att lyda det, moraliskt, intellektuellt, fysiskt och andligt.12

De sista dagars heligas lag för liv och hälsa är att lyda vis-
domsordet.13

De som inte lyder visdomsordet blir 
fysiskt och andligt försvagade.

Tar vi oss någonsin tid att fundera över att Skaparen av himmel
och jord, Skaparen av allt det vi ser i detta stora universum,
Fadern till våra andar, Fadern till vår Herre Jesus Kristus i anden
och i köttet, har kommunicerat med oss, att han har gett oss
sådana råd som leder oss tillbaka till hans närhet, som ger oss
hälsa till kropp och själ?

Och ändå finns det hundratals, ja, tusentals sista dagars heliga
som av den Allsmäktige Guden har fått vittnesbörd och kunskap
om att han lever, kunskap om att Jesus är Kristus, kunskap om
att Joseph Smith var den sanne och levande Gudens profet, och
som kan bära detta vittnesbörd och vittna om det hemma och
utomlands, som, när Herren Gud Allsmäktig, himlens och jor-
dens Skapare, berättar vad som är gott för dem, fysiskt och and-
ligt, och skriver ett brev till dem, försummar att uppmärksamma
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detta. Tyvärr måste jag säga att det idag finns många av de sista
dagars heligas söner och döttrar — några av sönerna och dött-
rarna till ledande män och kvinnor i denna kyrka, som vid sina
sociala samkväm tycker att det är tecken på en liberal anda och
vidsynthet att dricka vin, te och kaffe och att spela kort, och att
göra det som vi har fått lära oss inte är nyttigt. Jag ska läsa ett
brev från Herren till de sista dagars heliga. [Efter detta uttalande
läste president Grant Läran och förbunden 89.]14

Vår tids stora hemsökelse är bristen på dygd. Det finns bara en
moralnorm i Kristi kyrka. Vi har blivit lärda, tusentals av oss som
blivit uppfostrade i denna kyrka alltsedan barnsben, att bara mord
är en värre synd än att förlora sin dygd. Till er fäder och mödrar,
söner och döttrar, i våra Primärföreningar, i Gemensamma utbild-
ningsföreningarna, i våra seminarier och institut, i Söndagsskolan,
i Hjälpföreningen och i samtliga våra prästadömskvorum — vill jag
klargöra att användandet av alkohol och tobak är ett av motstån-
darens främsta sätt att leda pojkar och flickor bort från dygd.

Nästan alla som förlorar sin dygd tar först del av dessa ting
som uppväcker lustar inom dem eller försvagar deras
motståndskraft och förmörkar deras sinnen . . . Dagens unga
män och unga kvinnor som tycker att det är smart att smaka på
lite vin och sprit i hemmet, och göra det som Herren säger att de
inte ska göra, lägger en grund som slutligen leder till deras
undergång. De kan inte fortsätta med att bryta Herrens bud utan
att hamna i en våldsam virvel. Och hur ser dessa virvlar ut? Det
måttliga drickandets virvlar leder [ofta] till omåttligt drickande,
och omåttligt drickande leder till kroppens, sinnets och trons
undergång.15

När sjukdom angriper en människa som är fylld med tobak
och alkohol, eller som gjort sig skyldig till någon form av omått-
lighet och missbruk i någon del av sitt liv, kan hon inte göra
anspråk på dessa löften [med anvisning på L&F 89:18–21].16
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Med Herrens hjälp kan varje sista 
dagars helig lyda visdomsordet.

Herren har inte förlänat mig någon gåva, någon kraft, någon
förmåga, någon talang, som han inte kommer att be mig redo-
visa för, och han har till varje man, kvinna och barn bland de
sista dagars heliga gett förmågan att lyda visdomsordet.17

"Ett visdomens ord, givet till gagn för högprästernas råd, sam-
lat i Kirtland, och för kyrkan samt de heliga i Sion,

sänt med hälsning — icke såsom befallning eller tvång —"

Somliga säger: "Aha, så kan jag kringgå det. Det är inte givet
som befallning eller tvång." Vad innebär det? Jag ska säga till er
vad detta innebär —

"utan såsom uppenbarelse och ett visdomsord, visande Guds
ordning och vilja." [L&F 89:1–2.]

När Herren framlägger sin ordning och sin vilja, låt då bli
att sjunga vaggsånger för ert samvete, alla ni som bryter mot
visdomsordet.18

En söndag var jag med på ett fastemöte på morgonen och ett
annat på eftermiddagen. En av talarna vid det senare mötet var
syster Anna Snow . . .

Hon hade kommit från Skandinavien och alltsedan barnsben
hade hon varit begiven på kaffe och hon trodde att hon inte
kunde leva utan det. Men slutligen, efter att ha uppnått åttiotvå
års ålder, slog det henne att hon försummat att utföra sin plikt i
detta avseende och hon beslutade sig för, då hon fyllde åttiotre
år, att hon skulle bli bättre på att lyda visdomsordet och upphöra
med att dricka kaffe. Det tog nästan död på henne, men slutligen
lyckades hon övervinna vanan. Och hon stod ödmjukt upp inför
folket och bekände att hon inte helt och fullt hållit visdomsordet
och hon uttryckte sin tacksamhet till Herren för att han gett
henne förmågan, till och med i denna höga ålder, att övervinna
sin svaghet. Och hon vittnade om hur hon redan blivit välsignad
med bättre hälsa genom att lyda denna Guds lag.

Jag blev djupt imponerad av hennes starka vittnesbörd. Vad
jag önskar att var och en av våra goda systrar, och våra bröder
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likaså, som, år efter år, har brutit denna enkla befallning från
Herren, kunde ha varit där och lyssnat till hennes vittnesbörd.

Jag känner till åtskilliga som i många år har lyssnat till pre-
dikningar om visdomsordet vilka aldrig gjort något intryck på
dem. Jag har ingen aning om hur man ska kunna påverka en del
människor. Jag känner många som flitigt har verkat för detta i det
privata och genom offentlig undervisning och förmaningar. Men
det har inte alls påverkat dessa människor. Jag känner i mitt
hjärta att det är min plikt att försöka upptäcka de svaga sidorna
i min karaktär och därefter be till Herren om hjälp att övervinna
dem. När jag läser visdomsordet lär jag mig att det är anpassat
till de svagaste av alla de svaga som är eller kan kallas heliga [se
L&F 89:3]. Och jag tror att det vore till underbar fördel för Guds
rikes framåtskridande om samtliga sista dagars heliga lyder
denna enkla befallning från Herren. När jag hörde denna äldre
syster vittna om hur hon på ålderns höst övervunnit ovanan, så
önskade jag att hela Israel kunde ha hört detta vittnesbörd och
tagit intryck av det.19

Det finns ingen man eller kvinna bland de sista dagars heliga
som inte kan lyda visdomsordet om de går ner på sina knän …
och ber till Gud om hjälp.20

Förslag till studier och diskussion

• På vilka sätt påverkar vår lydnad eller brist på lydnad mot vis-
domsordet, vårt sökande efter kunskap? vår förmåga att ta
emot personlig uppenbarelse? vår värdighet att inträda i tem-
plet? vår fysiska hälsa?

• På vilka sätt ökar lydnad mot visdomsordet vårt välstånd, både
timligt och andligt? Varför är det omöjligt att vara verkligt
framgångsrik om vi ringaktar sanningarna i visdomsordet?

• Hur kan bristande lydnad mot visdomsordet leda till förlust
av dygd?

• Om en person just nu har svårigheter med att lyda visdoms-
ordet, vad kan han eller hon göra för att få styrka att lyda
denna befallning?
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Fostra barnen i evangeliet

Föräldrar, med hjälp av kyrkans ledare 
och lärare, måste flitigt och oupphörligt 

undervisa sina barn om evangeliet.

Ur Heber J Grants liv

Mycket har sagts om president Heber J Grants personliga flit
och lydnad. Men fastän han fick många välsignelser till följd av
tro och hårt arbete, var han snar att framhålla sin tacksamhets-
skuld till dem som undervisat honom om evangeliet i hans
barndom.

Han hyllade ofta sin mor. Han sade: "Naturligtvis står jag i
tacksamhetsskuld till min mor för allting, eftersom min far dog
när jag bara vara nio dagar, och min mors underbara lärdomar,
tro och redbarhet har varit en källa till inspiration för mig."1 Om
sitt beslut att gifta sig i templet sade han: "Jag var mycket tack-
sam för den inspiration och beslutsamhet jag hade att börja livet
rätt. Varifrån fick jag den? Den kom till mig som en följd av att
min mor trodde på evangeliet, lärde mig varför det var viktigt,
gav mig en önskan att få alla de fördelar som det innebär att
börja livet rätt och att göra saker och ting i enlighet med evan-
geliets lärdomar."2

President Grant uttryckte också sin tacksamhet för
Söndagsskolans lärare och andra som hade väglett honom i
hans barndom. Han sade: "Under alla evighetens tidsåldrar ska
jag vara tacksam för det inflytande som dessa människor utö-
vade på mig."3

President Grant följde dessa inflytelserika lärares exempel
genom att arbeta flitigt med att undervisa sina egna barn om
sanningen. Hans dotter Frances Grant Bennett berättade om hur
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Alla föräldrar bör ha en uppriktig önskan att deras barn "ska fostras och 

förmanas i evangeliet och lyda Guds bud, så att de blir frälsta i hans rike".
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han på ett milt sätt hjälpte henne och hennes syskon att leva efter
evangeliet: "När det gällde sådant som inte hade så stor betydelse
sade far sällan 'nej' till oss. När han följaktligen sade 'nej' visste vi
att han menade det. Hans uppfostran tillät oss att fatta våra egna
beslut närhelst det var möjligt. Han förklarade alltid mycket
tålmodigt varför han tyckte att ett visst tillvägagångssätt var oklokt
och därefter brukade han säga: 'Det är min uppfattning om saken,
men det är naturligtvis du själv som bestämmer.' Följden blev att
vi brukade fatta samma beslut som han. Han kunde på något sätt
motivera oss att vilja göra det rätta istället för att tvingas göra
det."4

President Grant tröttnade aldrig i sina ansträngningar att
undervisa sina barn, även när många av dem var vuxna. Vid 52
års ålder, som medlem i de tolv apostlarnas kvorum, lyssnade
han uppmärksamt till ett generalkonferenstal där president
Joseph F Smith manade kyrkans medlemmar att "visa sin tro,
sin hängivenhet och kärlek till evangeliets principer genom
det sätt varpå de uppfostrade sina barn och fostra dem i
tron".5 Senare den dagen stod äldste Grant i talarstolen och
sade:

"En av mitt livs främsta önskningar är att leva på ett sådant
sätt att jag är värdig den far och den mor jag har haft, och en
annan av mitt livs högsta önskningar är att fostra och förmana
mina barn i evangeliet. Ett av mina älsklingsteman när jag
undervisar de sista dagars heliga härrör från den Herrens
uppenbarelse som talar om för oss att det är vår plikt att
undervisa våra barn och lära dem Jesu Kristi evangelium, inspi-
rera dem att tro på världens Herre och Frälsare och lära dem
att be och vandra uppriktigt inför Herren [se L&F 68:25–28].
Jag tror att denna befallning blivit mycket försummad och jag
gläder mig storligen över det som vår president sade idag när
han vädjade till de sista dagars heliga att utföra sin plikt i detta
avseende. Jag har försökt göra detta, men jag har beslutat mig
för att utföra min plikt ännu trofastare i framtiden. Jag tror att
vi alla har möjlighet att förbättra oss i detta avseende."6
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Heber J Grants lärdomar

Föräldrar är skyldiga att undervisa sina 
barn om evangeliets principer.

Jag tror att man lugnt kan säga att varje sann sista dagars
heligs största önskan är att deras barn ska fostras och förmanas i
evangeliet och lyda Guds bud, så att de blir frälsta i hans rike.
Det är helt enkelt absurt att föreställa sig att om ett barn får falsk-
hetens och ondskans frön sådda i sitt sinne under livets gång, att
det plötsligt skulle vara möjligt att i detta sinne så sanningens
grödor och få det att frambringa en sanningens skörd . . . Vi
skulle hålla den bonde för en dåre som bad alla som gick förbi
hans gård att kasta in några ogräsfrön, att göra detta under en
period av tjugoett år, och därefter förvänta sig att han kunde så
säd och få en god skörd.

Även om jag kan multiplikationstabellen, och min hustru också
kan den, kan jag som en följd av detta inte förvänta mig att mina
barn ska ha en medfödd kunskap om multiplikationstabellen.
Fastän jag vet att evangeliet är sant, och min hustru också vet det,
föreställer jag mig inte för ett ögonblick att mina barn föds med
denna kunskap. Vi får ett vittnesbörd om evangeliet genom att
åtlyda dess lagar och förordningar och våra barn får denna
kunskap på exakt samma sätt, och om vi inte undervisar dem, och
om de inte vandrar på den trånga och smala stigen som leder till
evigt liv, får de aldrig denna kunskap. Jag har hört människor säga
att deras barn föds som arvingar till samtliga löften i det nya och
eviga förbundet, och att de växer upp med kunskap om
evangeliet oberoende av vad de gör. Jag vill säga till er att detta
inte är en sann lära, att den direkt strider mot vår himmelske
Faders befallning. Vi finner att det inte är ett önskemål som ålagts
de sista dagars heliga, utan en lag, att de ska undervisa sina barn:

"Åter, om det i Sion eller någon av dess organiserade stavar
finnas föräldrar, som hava barn och icke lära dessa att vid åtta års
ålder förstå läran om omvändelse, tro på Kristus, den levande
Gudens Son, dopet och den Helige Andens gåva genom händers
påläggning, så skall synden vila på föräldrarnas huvuden.
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Ty detta skall vara lag för invånarna i Sion eller i alla dess orga-
niserade stavar.

Barnen skola döpas för sina synders förlåtelse, när de äro åtta
år gamla, och erhålla händers påläggning.

De skola även lära sina barn att bedja och att vandra upprik-
tigt för Herren." [L&F 68:25–28.]

Varje far som älskar evangeliet är redo och villig att bege sig till
jordens yttersta ändar för att predika det, och ett av de största
glädjeämnen som någon kan få är att föra själar till kunskap om
sanningen. Det borde vara en ännu större glädje för oss att
undervisa våra barn om frälsningens plan.7

En av de första befallningar Herren gav till Adam och Eva var:
"Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!" [1 Mos 1:28.]
Han har upprepat denna befallning i våra dagar. Han har åter i
denna, den sista, tidshushållningen uppenbarat principen om
äktenskapsförbundets eviga bestånd. Han har till jorden åter-
ställt myndigheten att inträda i detta förbund, och har förkunn-
nat att detta är det enda rätta sättet att förena make och hustru,
det enda sätt varpå den heliga familjerelationen kan föras vidare
bortom graven och genom evigheten. Han har förkunnat att
denna eviga relation endast kan skapas genom de förordningar
som utförs i Herrens heliga tempel, och att hans folk därför
endast ska gifta sig i hans tempel i enlighet med sådana förord-
ningar.

Herren har talat om för oss att det är varje makes och hustrus
plikt att lyda det bud som gavs till Adam om att föröka sig och
uppfylla jorden, så att skarorna av utvalda andar, som väntar på
sina kroppar av kött och blod, kan få komma hit och framåt-
skrida enligt Guds underbara avsikt och bli fullkomliga själar, för
att utan dessa jordiska tabernakel kan de inte framåtskrida mot
det liv Gud planlagt för dem. Varje man och hustru bör alltså bli
en far och mor i Israel till barn som föds inom det heliga, eviga
förbundet.

Genom att bringa dessa utvalda andar till jorden iklär sig varje
far och mor en förpliktelse av heligaste slag mot den förkropps-
ligade anden och mot Herren själv, eftersom denna andes öde i
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kommande evigheter, de välsignelser eller straffdomar som vän-
tar honom eller henne i livet härefter, till stor del beror på den
omsorg, undervisning och utbildning som föräldrarna kommer
att ge denna ande.

Ingen förälder kan undfly denna förpliktelse och detta ansvar,
och Herren kommer att hålla oss strängt ansvariga för att upp-
fylla den på rätt sätt. Dödliga människor kan inte åta sig någon
högre plikt.

Moderskap blir alltså en helig kallelse, en helgad hängivenhet
att verkställa Herrens plan, en hängiven kärlek till att fostra och
vårda och till kropp, sinne och ande ge näring åt dem som höll
sitt första tillstånd och som kom till denna jord för sitt andra
tillstånd, "för att se, om de vilja göra allt vad Herren, deras Gud,
befaller dem". [Abraham 3:25.] Att leda dem så att de håller sitt
andra tillstånd är moderskapets arbete, och "de som hålla sitt
andra tillstånd skola krönas med mera härlighet på sina huvuden
i all evighet". [Abraham 3:26.] . . .

Moderskap är nära gudomlighet. Det är det högsta, heligaste
tjänande som mänskligheten kan åta sig. Det för henne, som ärar
denna heliga kallelse och detta tjänande, nära änglarna. Till er
mödrar i Israel säger vi: Må Gud välsigna och beskydda er, och
ge er den styrka och det mod, den tro och kunskap, den heliga
kärlek och hängivenhet mot er plikt, som gör det möjligt för er
att i fullaste mått uppfylla den heliga kallelse som är er. Till er
mödrar och kommande mödrar säger vi: Var kyska, var rena, lev
rättfärdigt, att era efterkommande ända till den sista generatio-
nen må välsigna er.8

Jag har hört män och kvinnor säga att de ska låta sina söner
och döttrar bli mogna innan de försöker undervisa dem om
evangeliets principer, att de inte ska proppa i dem evangeliet i
barndomen, innan de förstår det. När jag hör män och kvinnor
säga detta, tror jag att de saknar tro på evangeliets principer och
inte förstår dem som de borde. Herren har sagt att det är vår
plikt att undervisa våra barn i deras ungdom och jag föredrar att
rätta mig efter hans ord hellre än efter deras som inte lyder hans
bud. Det är dåraktigt att tro att våra barn kommer att växa upp
med kunskap om evangeliet utan undervisning. En del män och
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kvinnor kanske invänder: "Jag är en sista dagars helig, vi gifte oss
i templet, vi beseglades över altaret av en person som bar Guds
prästadöme, enligt det nya och eviga förbundet, och våra barn
måste helt enkelt växa upp och bli goda sista dagars heliga, de
kan inte undgå det, det är medfött" . . . Jag vill säga er, att våra
barn kommer inte att få veta att evangeliet är sant om de inte stu-
derar det och får ett eget vittnesbörd. Föräldrar bedrar sig om de
tror att deras barn föds med kunskap om evangeliet. Naturligtvis
kan de göra större anspråk på Guds välsignelser som en följd av
att de blivit födda under det nya och eviga förbundet, och det
blir naturligt för dem att växa upp och utföra sina plikter, men
djävulen inser detta och försöker därför ännu hårdare att leda
våra barn bort från sanningen.9

Jag ber att Herren må ge ungdomarnas föräldrar en korrekt
förståelse för och uppfattning om de faror och frestelser som
deras barn är underkastade, att de ska bli ledda att uppmuntra
sina barn, att leda dem, att undervisa dem att leva så som Herren
vill att de ska leva.10

Vad arbetar vi för? Välstånd? Rikedom? Om vi har tagit emot
Jesu Kristi evangelium arbetar vi för evigt liv. Då arbetar vi på att
frälsa vår själ. Och när vi har frälst vår egen själ så arbetar vi för
våra barns frälsning . . . Jag vill tala om för er att det bästa arv ni
kan efterlämna till era söner och döttrar är en investering i Guds
rike.11

Kyrkans ledare och lärare hjälper föräldrar 
att undervisa sina barn.

Våra barns lärare hjälper föräldrarna att forma barnens liv. De
har också ett stort ansvar, och kommer att hållas ansvariga, för all
sin undervisning.12

Det råder inget tvivel om att de intryck som görs på små
oskyldiga barns och unga pojkars och flickors sinnen har en mer
långtgående effekt på deras framtida liv än några intryck som de
senare får. Det är som att, bildligt talat, skriva på ett vitt papper
utan att det finns något annat på det som kan förvirra eller
förringa det man skriver.
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Det finns många som har gjort stordåd på livets slagfält fastän
de i sin ungdom gjort saker som inte varit behagliga i vår him-
melske Faders ögon eller bra för deras eget bästa, men det är
mycket bättre om det är möjligt för oss att ge barnen en start i
livets strid med endast goda gärningar och trosbefrämjande
tankar nedskrivna på de sidor som deras tidigare år utgör. Det
finns ett talesätt som lyder: 'Dit kvisten pekar lutar trädet". Ni
som undervisar våra barn är sysselsatta med att rikta "kvisten" . . .

Det finns ingen utdelning som någon mänsklig varelse kan få
av aktier eller obligationer eller från någon av världens rikedo-
mar som kan jämföras med kunskapen i ens hjärta att man har
varit ett instrument i Guds händer för att forma något liv till det
bättre. Och jag kan lova våra ungdomars rättfärdiga lärare att allt-
eftersom åren kommer och går ska de få utdelning i tack och
tacksamhet från de barn vars liv de har varit ett instrument i
Guds händer att forma på ett gott sätt . . .

Vi kanske tror att de intryck vi ger inte är bestående, men jag
kan försäkra er om att de är det. Jag är säker på att när en lärare
bär sitt vittnesbörd för små barn under inspiration av den
levande Guden, är det svårt för dem att glömma det.

Var och en av våra lärare har tillfälle och makt att under inspi-
ration från Guds Ande göra intryck på små oskyldiga barns och
unga pojkars och flickors hjärta och själ som ska ge sig ut i livets
strid. Jag ber av hela min själ att Gud ska hjälpa er i ert arbete
och jag lovar er att han kommer att hjälpa er. Det viktiga för er
är att älska ert arbete och att utföra det under inspiration från
den levande Gudens Ande.13

Vid en konferens för den "Förenade Söndagsskolan" [ett tidi-
gare namn för Söndagsskolan; ö a] . . . hade vi ett av de härli-
gaste möten som jag någonsin varit med på. Flera talare fick var
och en fyra minuter, och alla talen innehöll fyra minuter av högst
dyrbara tankar. Det genomgripande temat för samtliga talare . . .
som talade om ämnet "Vår Söndagsskolas behov", var inte beho-
vet av fler system, mer av det ena eller det andra. Det stora beho-
vet var mer av Herrens Ande i lärarnas hjärtan, för att de ska
kunna förmedla denna påverkan till barnen.14
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Barn lär sig av sina föräldrars och lärares exempel.

Kan vi hoppas att våra små ska växa upp med tro på evangeli-
ets principer om vi inte undervisar dem genom vårt exempel? Jag
tror inte att vi, genom att bara muntligt förmedla vår tro, kan
övertyga våra barn att evangeliet är sant. Våra liv måste harmoni-
era med det vi säger att vi tror på.15

Till föräldrar säger jag, sök Guds Ande. Gör intryck på era
barns sinne genom det ödmjuka och anspråkslösa liv som ni
lever.16

Tro är en Guds gåva. Om vi söker efter tro kommer Herren att
välsigna oss med denna tro. Den blir en gåva från honom och vi
har blivit lovade att om vi gör Faderns vilja ska vi förstå läran [se
Joh 7:17]. Om vi som föräldrar ordnar våra liv på ett sådant sätt
att våra barn i sitt hjärta får insikt om att vi är sista dagars heliga
i själ och hjärta, att vi verkligen vet vad vi talar om, får de, genom
att söka efter Herren, samma vittnesbörd.17

Jag vet naturligtvis ingenting om en fars råd eftersom min far
dog när jag var baby, men andra har berättat om hans goda anse-
ende för mig. Människor har försäkrat mig om att Jedediah M
Grant var en av de ädla i denna kyrka.

Jag minns att jag en gång bad kapten William H Hooper att
underteckna en borgensförbindelse för mig, då jag bara var tjugo
år och just påbörjat min affärsverksamhet.

Han sade: "Jag gör aldrig någonting sådant, aldrig."

Jag hade knappt hunnit tillbaka till mitt kontor förrän en ung
budbärare kom till mig från banken och sade att kaptenen ville
träffa mig.

Jag sade: "Jag vill inte träffa honom."

"Men han sände mig för att be dig komma med mig till banken."

Jag återvände och han sade: "Unge man, ge mig de där bor-
gensförbindelserna." Jag gjorde det och han undertecknade
dem. Därefter sade han: "Då du gick ut vände jag mig till herr
Hills och sade: 'Lew, vem är den där pojken? Han har [hälsat] på
mig i flera år på gatorna. Jag vet inte vem han är. Jag skriver
aldrig under en borgensförbindelse för någon jag inte känner.
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Vem är han?' Han sade: 'Ja men, det är ju Jeddy Grants pojke,
Heber J Grant.' 'Jeddy Grants pojke? Hämta tillbaka honom. Jag
skulle underteckna borgensförbindelsen även om jag visste att
jag måste betala den.'"

Jag nämner [detta] i förhoppningen att föräldrar ska inse att
deras exempel på redbarhet, på hängivenhet, på lojalitet mot
evangeliet och benägenhet att inte kritisera, utan att flitigt och
oupphörligt verka för sanningens främjande, är ett underbart arv
att lämna till deras barn.18

[Kapten Hooper] återgav ett antal berättelser om min far som
visade hur kaptenen älskade och litade på honom.

Vad denna kapten berättade för mig fyllde mitt hjärta med
tacksamhet till Gud för att ha gett mig en sådan far, och jag har
aldrig glömt det som kapten Hooper sade. Det inpräntade i mig
en stark önskan att leva och verka på ett sådant sätt att mina barn
har nytta därav, även när jag har lämnat detta liv, genom det
exempel jag har varit.19

Jag skulle hellre dö i fattigdom, med insikt om att min familj
kan vittna om att jag, alltefter den förmåga som Gud har förlänat
mig, har lytt hans lagar och hållit hans bud, och att jag genom
mitt exempel har förkunnat evangeliet, än att ha all världens
rikedom.20

Förslag till studier och diskussion

• Vad kan vi göra för att utöva ett rättfärdigt inflytande i barns
och ungdomars liv?

• Vad kan föräldrar göra för att undervisa sina barn om att lyda
evangeliets lagar och förordningar? Vad kan föräldrar göra för
att nedkalla vår himmelske Faders välsignelser över deras barn?

• Varför går en del barn vilse trots sina föräldrars ansträngningar
att undervisa dem om evangeliet? Vad kan föräldrar och andra
göra för att hjälpa barn som går vilse?

• President Grant sade till föräldrar: "Det bästa arv ni kan efter-
lämna till era söner och döttrar är en investering i Guds rike."
Vad betyder detta för dig?
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• Hur kan vi hjälpa barn att känna igen Andens inflytande?

• Vilka välsignelser har du fått av att undervisa kyrkans barn och
ungdomar?

• Varför är det viktigt för föräldrar att förstå att kyrkans ledare
och lärare endast är kallade att bistå dem med att undervisa
deras barn?

Slutnoter
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President Heber J Grant år 1945, vid 88 års ålder. Han var under sin livstid 

vittne till kyrkans oerhörda tillväxt, och han vittnade om att Herrens verk 

"går framåt till dess det har uppfyllt sin bestämmelse".



Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heligas utveckling 

och bestämmelse

Kyrkan kommer att uppnå sin gudomliga bestämmelse 
och det är vår förmån att kvalificera oss för 

att vara en del av detta stora verk.

Ur Heber J Grants liv

Heber J Grant föddes år 1856, då de heliga kämpade för att
upprätta Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Saltsjödalen.
Vid denna tidpunkt hade kyrkan 7 stavar och omkring 64 000
medlemmar. Det fanns inga tempel i verksamhet.

År 1882, när Heber J Grant ordinerades till apostel, var kyrkan
fast etablerad i Saltsjödalen. Vid denna tidpunkt hade många i
världen fördomar och felaktiga uppfattningar om de sista dagars
heliga, men kyrkan fortsatte att tillväxa. Medlemsantalet närmade
sig 146 000 och antalet stavar hade vuxit till 24. Fem år tidigare
hade templet i S:t George invigts — det enda tempel som var i
verksamhet vid denna tidpunkt.

Som apostel var äldste Grant ett nära vittne till kyrkans
utveckling. År 1902 — när kyrkan hade 4 tempel i verksamhet,
50 stavar och nästan 300 000 medlemmar — gjorde han följande
iakttagelse: "Man kan inte stå still. Kyrkan står inte still; vi ser
idag bevis på dess tillväxt, att tiondebetalningen ökar, att
missionsarbetet över hela världen blir allt effektivare, och den
allt effektivare verksamheten vid de sista dagars heligas college,
universitet och högskolor. Söndagsskolorna har också haft en
underbar tillväxt. Guds verk går framåt och motståndarens makt
och inflytande, och deras som motarbetar oss, försvagas."1
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Under Heber J Grants tid som president för kyrkan, från
november 1918 till maj 1945, fortsatte kyrkans anmärknings-
värda tillväxt. Medlemsantalet steg från ungefär 496 000 till mer
än 954 000. Antalet stavar ökade från 75 till 149, och antalet
verksamma tempel ökade från 4 till 7.

President Grant nämnde ofta att människor började få en mera
fördelaktig syn på de sista dagars heliga. "Jag tror", sade han, "att
vi nu erkänns av alla som vet vilka vi är, som ett gudfruktigt folk,
som ett hederligt, ärligt samhälle".2 Under generalkonferensen i
oktober 1937, strax efter att ha återvänt från en rundtur bland
missionerna i Europa, återgav han följande exempel:

"När jag befann mig i Europa för drygt 30 år sedan [som
missionspresident] . . . lyckades jag aldrig under mina hela tre år
på de brittiska öarna få en enda artikel publicerad i tidningarna.
De mest simpla, ogudaktiga, oanständiga, fruktansvärda saker
skrevs om oss, men cheferna för tidningarna nekade bestämt att
lyssna till någonting som vi hade att säga.

Under den här [senaste] resan fick jag vara med om positiva
artiklar i Tyskland, Schweiz, Tjeckoslovakien, Holland och
Belgien. Ingen kritik av något slag, bara fin information om våra
möten, och i en del fall var notiserna i tidningarna på de brittiska
öarna av sådan karaktär att om vi hade haft förmånen att skriva
dem själva så skulle vi inte ha kunnat skriva någonting som gjort
oss mer nöjd. Så vitt jag vet skrevs inte en enda artikel under
hela vår rundtur som inte var avsedd att ge en rättvis, hedervärd
och utmärkt rapport om vårt folk. Jag gläder mig över dessa ting.
Det är en sådan förunderlig förändring från denna anda av fient-
lighet och nästan hat som jag fann hos de tidningsmän som jag
kom i kontakt med för över trettio år sedan."3

President Grant uttryckte ofta sin tacksamhet för kyrkans tim-
liga och andliga utveckling. I dessa ord av tacksamhet erkände
han Herrens välsignelser och de sista dagars heligas hängivenhet
trots de prövningar de ställdes inför. Under den stora depressio-
nens svåra tider sade han: "Ingenting mindre än denna fullkom-
liga och säkra kunskap som vi har som ett folk kan göra det
möjligt för oss att uträtta någonting som tillnärmelsevis motsva-
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rar det vi åstadkommer. Att tänka sig att under dessa depressio-
nens tider kunna lägga ut miljontals dollar på att bygga mötes-
hus! Nästan varje söndag, många veckor i rad, har jag invigt
möteshus och varje gång har byggnaderna varit fyllda till brist-
ningsgränsen av dem som närvarat vid dessa möten . . . Vi har en
enastående tillväxt. Det råder en anda av fullständig tillförsikt. Vi
hyser för vår del inte något tvivel om Guds verks slutliga seger."4

Heber J Grants lärdomar

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
har en gudomlig bestämmelse.

Jag bär mitt vittnesbörd för er här idag att Joseph Smith var en
den sanne och levande Gudens profet, att han var redskapet i
Guds händer att återigen upprätta livets och frälsningens plan på
jorden, inte bara för de levande utan också för de döda, och att
detta evangelium, vanligen kallat "mormonism" av världens
människor, i själva verket är livets och frälsningens plan, Herren
Jesu Kristi evangelium, att den lilla stenen blivit lösriven från
berget och att den ska rulla fram tills den uppfyllt hela världen
[se Dan 2:31–45; L&F 65:2].5

Herren har upprättat sin kyrka i dessa sista dagar för att kalla
människor till omvändelse, till deras själars frälsning och upp-
höjelse. Han sade ofta till profeten Joseph och hans medarbetare
att "marken redan är vit till skörd" (L&F 4:4; 6:3; 11:3; 12:3; 14:3;
33:3, 7). Om och om igen befallde han dem att inte predika
någonting annat än omvändelse till detta släkte (L&F 6:9; 11:9;
14:8). Slutligen sade han:

"Du skall förkunna glada budskap, ja, utropa dem från
bergstopparna, från varje högt ställe och bland alla folk, som du
skall få komma i beröring med.

Du skall göra detta i all ödmjukhet och förtrösta på mig och
icke vedergälla skällsord med skällsord.

Lärosatser skall du icke tala, utan du skall predika omvändelse
och tro på Frälsaren samt syndernas förlåtelse genom dop och
genom eld, ja, den Helige Anden.



210

K A P I T E L  2 3

Se, detta är ett stort bud och det sista jag giver dig angående
detta, ty det skall vara nog för din dagliga vandel intill livets slut.

Elände skall drabba dig, om du ringaktar dessa råd, ja, till din
och din egendoms förstörelse" (L&F 19:29–33).

Dessa bud måste vi lyda för att människor ska lära känna
Gud och Jesus Kristus som han har sänt, för "detta är evigt liv"
(Joh 17:3).

För denna sak blev kyrkan organiserad, evangeliet återigen
uppenbarat i dess fullhet, Guds prästadöme återigen återställt,
med alla dess rättigheter, krafter, nycklar och uppgifter. Detta är
kyrkans mission. Den gudomliga befallning som gavs till apost-
larna fordom (Matt 28:19; Mark 16:15) har upprepats i denna
tid, för att evangeliet ska föras ut till alla nationer (L&F 38:33),
till judar och icke-judar (L&F 18:26); det ska förkunnas med
glad röst (L&F 28:16); det ska utgå till jordens ändar (L&F 65:2)
och det måste predikas av oss som riket har givits till (L&F
84:76). Varken vi själva eller kyrkan får inkräkta på detta guda-
givna uppdrag.6

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas uppgift är att stifta
frid. Den verkar för att förbereda världens människor för Kristi
andra ankomst, att bana väg för den välsignade dag då tusenårs-
riket inträder och Kristus kommer för att regera som konungar-
nas Konung, som överhuvud för mänsklighetens universella
gemenskap.7

Kyrkans tidiga tillväxt och utveckling 
var en uppfyllelse av en profetia.

De sista dagars heligas bedrifter är i fullständig överensstäm-
melse med den profetia som uttalades på Mississippiflodens
västbank av profeten Joseph Smith, enligt uppteckningen i pro-
fetens dagbok den 6 augusti 1842:

"Jag profeterade, att de heliga skulle fortsätta att lida mycken
hemsökelse och skulle bliva drivna till Klippiga bergen, många
skulle avfalla, andra skulle dödas av våra förföljare eller förlora
livet på grund av den utsatta ställningen eller sjukdom, och att
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några av eder skola leva för att draga dit ut och bistå med kolo-
niseringen och byggandet av städer och se de heliga bliva ett
mäktigt folk mitt i Klippiga bergen" [History of the Church, 5:85;
Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 219] . . .

Vi har i sanning uppfyllt denna profetia trots det faktum att
detta västra landområde hölls för värdelöst. När man betänker
detta ofruktbara område, när man betänker att det hölls för vär-
delöst, och därefter inser vad som har uträttats, råder det inget
tvivel om att vi har uppfyllt denna förutsägelse.8

Jag gläder mig över Guds verks tillväxt och framåtskridande här
på jorden . . . Jag minns hur jag stod tillsammans med president
Wilford Woodruff i en vagn i Idaho . . . och talade till mellan ett
halvt dussin till ett dussin ungdomar som fanns där, och jag
minns också mycket tydligt vad denne Guds profet sade . . . Jag
minns att ungdomarna var en aning modfällda i Sand Creek, när
de såg ut över ett område som saknade träd, utan en buske
förutom malört, utan så mycket som en timmerkoja. Broder
Woodruff sade till ungdomarna: "Var inte modfällda, var inte
nedslagna, för Guds välsignelse vilar över detta land. Det dröjer
inte länge förrän det finns bosättningar med framgångsrika och
glada sista dagars heliga här. Ni tycker att ni har förlorat era
vänner, att ni nästan lever isolerade från världen, men det dröjer
inte länge förrän ni har ett möteshus, en skolbyggnad och alla
andra lokaler här som ni hade innan ni kom hit. Gud kommer att
välsigna landet och göra det fruktbart." Hur ser det området ut
idag? På denna bit jord står staden Iona, högsätet för en av Sions
stavar, med omkring fem tusen människor istället för sex eller sju
unga människor. Profeten Wilford Woodruffs ord har uppfyllts till
sista bokstaven.9

När jag tänker på allt som uträttats i Guds verk, kan jag inte
finna ord som på ett adekvat sätt lovprisar allt som har uträttats.10

Jag känner att de förföljelser och svårigheter som vi har gått
igenom har förberett, utbildat och stärkt oss, som ett folk, för
större ting.11

De sista dagars heliga är verkligen, som profeten Joseph sade
att de skulle bli, ett mäktigt folk mitt bland Klippiga bergen, och
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detta är bara början. Vi har börjat tillväxa och håller på att bli ett
mäktigt folk, men det är ingenting mot vad vi kommer att bli.12

Ingenting kan hindra kyrkan från 
att uppfylla sin bestämmelse.

Varje år växer sig kyrkan starkare än vad den var året innan.
Kyrkan går framåt, den går inte bakåt. Människor må fela men
kyrkan står fast.13

Motståndaren till människors själar, förstöraren, han som vill
förgöra Guds verk, han och hans sändebud trodde att de genom
att döda profeten [Joseph Smith] och patriarken [Hyrum Smith]
skulle bromsa det verk som den levande Guden återigen har
upprättat på jorden; men . . . kyrkans underbara tillväxt, Guds
storslagna tempel i [Salt Lake City], vårt underbara tabernakel,
[kyrkans] stora kontorsbyggnad . . . monumenten och templen,
från Canada till Hawaii och till S:t George, och Guds verks stora
framgång — allt detta är en ständig tillrättavisning till dem som
trodde att de skulle kunna förhindra Herrens verk. Det vittnes-
börd om Jesus Kristus som brann i profetens och patriarkens
hjärta, och som de gav sitt liv för, brinner i hjärtat hos var och en
av oss som har välsignats med ljuset, kunskapen och vittnesbör-
det om gudomligheten i det verk som vi är engagerade i.14

En del människor [var] av den åsikten . . . att om inte denna
kyrka växte och så att säga anpassade sina seder efter världen, som
andra kyrkor, så skulle den vara dömd att misslyckas. Den sista
dagars helige som för ett ögonblick tror att denna kyrka kommer
att misslyckas är inte en verkligt omvänd sista dagars helig. Denna
kyrka kommer inte att misslyckas. Den har upprättats för sista
gången och den ska inte överlämnas till något annat folk eller
kullkastas.15

Våra fiender har aldrig gjort något som skadat detta Guds
verk, och de kommer heller aldrig att göra det. Jag ser mig
omkring, jag läser, jag reflekterar och jag ställer frågan: Var är de
människor med inflytande, makt och anseende, som har motar-
betat de sista dagars heliga? . . . Var är de människor som hedrar
dem? De finns inte . . . Var är de människor som har angripit
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detta verk? Var är deras inflytande? De har avdunstat liksom
daggen i solen. Vi behöver inte frukta, vi sista dagars heliga.
Gud fortsätter att stödja detta verk. Han upprätthåller det som
är rätt.16

Gud lever, Jesus är Kristus, Joseph Smith var den sanne och
levande Gudens profet, och detta verk som kallas för "mormo-
nism" är vår Återlösare Jesu Kristi evangelium. Det är livets och
frälsningens plan och all otro i världen, allt motstånd i världen,
kan inte hindra det, för Gud har upprättat det och det går framåt
till dess det har uppfyllt sin bestämmelse!17

Vi måste kvalificera oss för att få 
medverka i kyrkans bestämmelse.

Gud har lovat detta folk många underbara ting. Vi har en
underbar bestämmelse framför oss och vi förbereder och kvalifi-
cerar oss gradvis för att uppnå denna bestämmelse.18

Om det finns något som jag önskar inpränta i de sista dagars
heligas hjärtan mer än något annat, så är det att vi bör tjäna Gud
av all vår förmåga, själ, sinne och styrka, att vi må hålla jämna
steg med hans verks utveckling här på jorden.19

De sista dagars heliga har en storslagen framtid. Jag inser att
de profetior som har uttalats om detta folk alla kommer att upp-
fyllas. Den lilla sten som lösrivits från berget utan händer ska
rulla fram och uppfylla hela jorden. Jag inser att det är nödvän-
digt att våra barn förbereder och kvalificerar sig genom utbild-
ning, genom studier, och dessutom genom tro på Gud, vår
himmelske Fader, och hans Son Jesus Kristus, om de framgångs-
rikt ska uppfylla sin bestämmelse. Att de heliga kommer att upp-
fylla sin bestämmelse, att de ska uträtta allt det som Gud vill att
de ska uträtta, hyser jag inget tvivel om. Om vi som enskilda gör
allt det som är möjligt för oss att göra är en personlig fråga. I
mina tal till de heliga har jag ofta sagt att var och en av oss är sitt
eget livs arkitekt, att Gud välsignar oss i förhållande till vår tro-
fasthet och flit.20

Det råder inget tvivel i mitt sinne om att Herren kommer att
mångfaldiga de heliga och välsigna dem ännu rikligare i framti-
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den än han någonsin tidigare gjort, såvida, naturligtvis, vi är
ödmjuka och flitiga, såvida vi söker främja Guds rikes sak och
inte styrs av egenvilja. Jesu Kristi evangelium är återställt för oss,
vi har livets och frälsningens plan, vi har evangeliets förord-
ningar inte bara för de levande utan också för de döda. Vi har allt
som är nödvändigt, inte bara för vår egen frälsning, utan också
för att bli verkliga "frälsare på Sions berg" [se Obad 1:21], och
inträda i vår Guds tempel och frälsa våra förfäder som har dött
utan kunskap om evangeliet.21

Om vi är lojala, om vi är trofasta, om vi är värdiga detta
evangelium som Gud har gett oss ett vittnesbörd om, finns det
ingen risk att världen någonsin kan skada oss. Vi kan aldrig skadas,
mina bröder och systrar, av någon dödlig människa utom oss
själva. Om vi underlåter att tjäna Gud, om vi underlåter att göra
det som är rätt, berövar vi oss själva förmågan och kraften att
tillväxa, att tillväxa i tro och kunskap, att ha kraft tillsammans med
Gud och de rättfärdiga.22

Det är inte opassande att förutsäga att medlemmarna i Jesu
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga också i fortsättningen kommer
att blomstra och utvecklas, andligt och timligt, så länge som de
(1) håller Guds befallningar och (2) vandrar på den väg som han
visar på genom sina inspirerade tjänare som bär det heliga
prästadömet. De är ett folk vars tro, lärdomar, driftighet, timliga
och andliga framgång blir till välsignelse och fördel för hela
nationen. Ett folk som ingen behöver vara rädd för, utan istället
välsigna och välkomna, eftersom de strävar efter att utföra
Herrens vilja, att bemöta alla människor i enlighet med rättvisans
och rättfärdighetens principer, de är ett folk som är lojalt och
laglydigt, som lyder jordens rättfärdiga regeringars lagar och
Jesu Kristi livgivande evangelium, upprättat och återställt genom
Joseph Smiths händer efter besök av Gud och hans Son, Jesus
Kristus, som står som överhuvud för detta stora och förunderliga
verk som vi är engagerade i. Deras motto är "Sanning och frihet"
och de vill att hela människosläktet ska omfatta det och vill göra
alla delaktiga av den frid och rättfärdighet som åtföljer Jesu Kristi
sanna evangelium — det enda sätt varigenom fred och mänsklig
gemenskap kan upprättas i hela världen.23
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Förslag till studier och diskussion

• Vilken bestämmelse har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga?

• Vilka bevis finns det idag för att medlemmarna i Jesu Kristi
Kyrka av Sista Dagars Heliga har blivit "ett mäktigt folk"? Varför
har kyrkan haft en sådan oerhörd tillväxt?

• Vad kan vi lära oss av de tidiga heligas ansträngningar för att
övervinna hinder och bygga upp Guds rike?

• Hur liknar kyrkans framsteg på president Grants tid de fram-
steg som görs idag?

• Hur hjälper det dig att veta att kyrkan "har upprättats för sista
gången" och att den inte kommer att "överlämnas till något
annat folk eller kullkastas"?

• Hur kan vi bidra till att kyrkans bestämmelse uppfylls? På vilka
sätt kan föräldrar hjälpa sina barn att "förbereda och kvalifi-
cera sig" för att bidra till att denna bestämmelse uppfylls?

Slutnoter

11. Conference Report, okt 1924, s 8.
12. Gospel Standards, s 94.
13. Conference Report, apr 1934, s 7.
14. "Hyrum Smith and His Distinguished

Posterity", Improvement Era, aug
1918, s 855.

15. Gospel Standards, s 87.
16. Gospel Standards, s 85–86.
17. Conference Report, okt 1923, s 161.
18. Conference Report, apr 1909, s 113.
19. Conference Report, okt 1924, s 3.
20. Gospel Standards, s 74–75.
21. Gospel Standards, s 94–95.
22. Gospel Standards, s 86.
23. Gospel Standards, s 101–102.



216

"Vår Herre och Mästare kom inte till jorden för att utföra sin egen utan sin Faders

vilja, och han har framgångsrikt uppfyllt sin mission. Han har triumferat över död,

helvete och grav och har förtjänat rätten till en tron vid sin Faders högra sida."



Jesus Kristus, den 
levande Gudens Son

Jesus Kristus är Guds bokstavlige Son, 
människosläktets Återlösare, det levande överhuvudet 

för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Ur Heber J Grants liv

President Heber J Grant sade: "Det finns ingenting som så vär-
mer det mänskliga hjärtat som vittnesbördet om Jesus Kristus."1

President Grant var djupt bekymrad över dem som saknade ett
fast vittnesbörd om Frälsaren. "Vad världen behöver idag mer än
någonting annat", förkunnade han, "är en orubblig tro på Gud,
vår Fader, och på Jesus Kristus, hans Son, som världens Återlö-
sare".2 Han såg detta stora behov när han reste runt i världen för
att predika evangeliet och stötte på falska lärdomar om Jesu
Kristi liv och mission. Han bedrövades över det som han kallade
"en bristande tro på Gud och på Jesu Kristi gudomlighet". Vid ett
tillfälle berättade han till exempel om en tidningsartikel där man
hade rekommenderat alla "människor att överge den 'orimliga'
tron på Jesus Kristus som Gud på jorden och världens Återlö-
sare". President Grant var alltid snar att bemöta sådana tankar
och att försvara sanningen med sitt vittnesbörd. Han sade:

"Närhelst jag läst sådana uttalanden — och jag har läst dem på
många olika ställen — har jag gjort mig besväret att berätta för
människorna på de olika platser som jag predikat på, om vad de
sista dagars heliga tror på beträffande evangeliet.

På dessa möten, under en del var det stora flertalet närva-
rande inte medlemmar i kyrkan, har jag sagt att varje sista dagars
helig måste tro på läran att Gud själv besökte pojken Joseph
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Smith, och att Gud själv för pojken presenterade Jesus Kristus
som sin älskade Son."3

Varje ord som president Grant uttalade om Frälsaren uppen-
barade hans kärlek till och glädje i Herren. "Det är ett
anmärkningsvärt faktum", sade han, "att vi aldrig kan läsa eller
höra talas om de gärningar som vår Herre och Frälsare Jesus
Kristus utförde utan att glädjas åt dem, medan det å andra sidan
inte finns någonting som är så intressant i någon annan enskild
persons liv och historia att vi kan läsa om det gång på gång utan
att tröttna på det. Berättelsen om Jesus Kristus är en gammal
berättelse som alltid förblir ny. Ju oftare jag läser om hans liv och
verk, desto större är den glädje, frid, lycka och tillfredsställelse
som fyller min själ. Jag fylls alltid på nytt av glädje när jag begrun-
dar hans ord och den livets och frälsningens plan som han
undervisade människorna om under sitt liv på jorden."4

President Grants vittnesbörd om Frälsaren och det återställda
evangeliet formade hans karaktär. Äldste John A Widtsoe, som
ordinerades till apostel av president Grant, skrev: "De män som
uppnår sann storhet håller noggrant fast vid fundamentala, väg-
ledande principer. Detta är påfallande i president Grants liv.
Hans tro på Gud och hans Son Jesus Kristus, och på det åter-
ställda evangeliet, har väglett honom från pojkåren. Det är helt
omöjligt att förstå hans ädla framåtskridande om inte den vägle-
dande kraften i denna tro tas med i beräkningen . . . Hans vitt-
nesbörd om Jesu Kristi gudomlighet och om det återställda
evangeliet genomtränger själen med sin gripande uppriktighet."5

Heber J Grants lärdomar

Jesus Kristus är Guds bokstavlige Son.

Vi tror fullt och fast på att Jesus Kristus är Guds Son, avlad av
Gud, den förstfödde i anden och den enfödde i köttet, att han är
Guds Son lika mycket som ni och jag är söner till våra fäder.6

Jag fröjdar mig över att Jesu Kristi Kyrka är grundad på den
underbara första synen som pojken Joseph Smith åtnjöt för över
hundra år sedan. Han förkunnade att han såg två himmelska
varelser, vars härlighet och storslagenhet trotsar all mänsklig
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beskrivning, och att en av dem talade till honom och pekade på
den andre och sade: "Denne är min älskade Son. Hör honom." [se
Joseph Smiths skrifter 2:17.] Det kan inte råda något tvivel i en sista
dagars heligs hjärta om att Jesus Kristus är den levande Gudens
Son, eftersom Gud själv presenterade honom för Joseph Smith.7

"Se människan!" sade Pontius Pilatus, den romerske landshöv-
dingen över Judeen, när Jesus, med en krona av törne och hån-
fullt klädd i en purpurröd mantel, stod framför den skränande
massan som ropade: "Korsfäst! Korsfäst!" [Joh 19:5–6.]

Förblindad av okunskap, trångsynthet och avundsjuka, såg
folkmassan i denne dömde man bara en ogärningsman, en över-
trädare av traditionell lag, en hädare, någon som de dåraktigt
och orättfärdigt dömde till korset. Bara en jämförelsevis liten
grupp män och kvinnor såg honom som den han verkligen är —
Guds Son, människosläktets Återlösare!

I nitton sekler har Kristi födelse firats av nationer som kallar
sig kristna. Årligen har klockringning, musikaliska harmonier
och människoröster gemensamt förkunnat änglarnas budskap
om "frid på jorden, till människor hans välbehag". [Luk 2:14.]

Men på samma sätt som vid denna historiska rättegång har
människorna under alla tidsåldrar betraktat honom ur olika syn-
vinklar. En del, som förkastar honom lika våldsamt som den skrä-
nande massan, ser i honom och hans lärjungar "uppfinnare av ett
kristet moraliskt system som har underminerat och sugit musten
ur den moderna europeiska världen". Andra, med klarare insikt,
framsprungen ur erfarenhet, ser i honom skaparen av ett system
som "befrämjar flit, ärlighet, sanning, renhet och vänlighet, som
upprätthåller lagen, gynnar frihet, är nödvändig för den och som
kan förena mänskligheten i en enda stor gemenskap".

Många ser i honom den "enda fullkomliga människan — histo-
riens modigaste person", men förnekar hans gudomlighet.

Miljontals människor accepterar honom som den store Läraren,
men vars läror inte är tillämpbara på dagens samhälle. Några få —
O, hur få! — av . . . jordens invånare tar emot honom sådan som
han verkligen är — "Faderns Enfödde, som kom till världen, ja
Jesus, för att bliva korsfäst för världen, att bära världens synder, att
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helga världen och rensa den från all orättfärdighet". [Se L&F
76:23, 41.]8

Jesus Kristus kom till jorden för 
att återlösa människosläktet.

Till medlemmar i kyrkan över hela världen, och till fredsäl-
skare överallt, säger vi, se denne man från Galileen inte bara som
en stor lärare, inte bara som en ojämförlig ledare, utan som
Fridsfursten, upphovet till frälsning, här och nu världens bok-
stavlige Frälsare!9

Vår önskan är hela människosläktets utveckling, och vi ber till
Gud om att välsigna varje människa som strävar efter att förbätt-
tra mänskligheten inom något av livets alla områden, och vi
säger till varje människa som tror på att Jesus är Kristus och som
förkunnar det: O Gud, välsigna denna människa. Jesus är värl-
dens Återlösare, människosläktets Frälsare, som kom till jorden
med en gudomligt utsedd mission att dö för människosläktets
återlösning. Jesus Kristus är bokstavligen Guds Son, den
Enfödde i köttet. Han är vår Återlösare och vi dyrkar honom, och
vi prisar Gud för varje enskild människa på jorden som dyrkar
vår Herre och Mästare som världens Återlösare.10

Alltsedan tidernas begynnelse, enligt vår tideräkning, till nuva-
rande tid, har Gud vår Fader vid flera tillfällen, både genom sin
egen röst och genom sina inspirerade profeters röst, förkunnat
att han skulle sända sin enfödde Son till jorden, att människorna
genom honom, genom uppståndelsen som vår Herre var först-
lingen av, kan återlösas från dödens straff, som allt kött är under-
kastat, och genom att lyda lagen om rättfärdigt leverne, som han
undervisade om och visade genom sitt liv, bli renad från person-
lig synd och göras till himmelrikets arvingar.11

Vår Herre Kristi födelse var mer än en händelse, det var en
epok i världens historia som profeterna hade sett fram emot, om
vilken poeterna hade sjungit och som änglar förenat sina röster
med dödliga varelser i lov till Gud för. Det var den dag som påbju-
dits och förutbestämts av vår Fader i himlen då han skulle uppen-
bara sig för sina barn här på jorden, i sin Enfödde Sons gestalt . . .
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Han kom för att människorna skulle se och lära känna Gud
som han är, för att han bar vittne om att den som sett honom
hade sett Fadern, för att han uppenbarade Guds väsen [se Joh
14:7–9; Hebr 1:3].

Han kom för att undervisa oss om Guds egenskaper, och
genom exempel och föreskrifter visa på den väg som, om vi van-
drar på den, leder oss tillbaka till hans närhet. Han kom för att
krossa dödens bojor som höll människan fången och möjliggöra
den uppståndelse varigenom graven berövas sin seger och
döden sin udd.12

Under sin gudomliga verksamhet här på jorden förkunnade
Herren evangeliet, och som dödlig varelse visade han oss hur en
fullkomlig människa ska vara.

Evangeliet är en plan för hur människor ska umgås här på
jorden som dödliga varelser, och för hur vi ska leva vårt andliga
liv för att uppnå frälsning och upphöjelse i den kommande
världen.13

Under sin korta verksamhet grundlade han sin kyrkas organi-
sation, utvalde tolv apostlar, på vilka han, med Petrus som
ledare, förlänade prästadömsnycklarna. Han undervisade apost-
larna om kyrkans organisation och sitt evangeliums lärdomar,
varigenom människosläktet, om de följer dem, kan återlösas och
föras tillbaka till Guds närhet.14

Jesu Kristi liv, född i ett stall, vaggad i en krubba och avrättad
mellan två rövare, var ett stort misslyckande ur mänsklig synvinkel
sett, men vår Herre och Mästare kom inte till jorden för att utföra
sin egen utan sin Faders vilja, och han har framgångsrikt uppfyllt
sin mission. Han har triumferat över död, helvete och grav och har
förtjänat rätten till en tron vid sin Faders högra sida.15

"Vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi för-
soning och genom lydnad till evangeliets lagar och förord-
ningar." [Trosartiklarna 1:3.]

Vi tror att Kristus, gudomligt avlad, föddes av en kvinna, att
han levde ett jordiskt liv, att han korsfästes, att han dog, och att
hans ande lämnade kroppen, att han blev begraven och uppstod
på den tredje dagen, med ande och kropp återförenade . . .
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Vi vittnar om att de människor [Joseph Smith och Sidney
Rigdon] som Jesus besökte när han fullbordade sin kyrkas grun-
dande, lämnade sin uppteckning om denna härliga syn:

"Medan vi övervägde detta, rörde Herren vid vårt förstånds
ögon och de öppnades, och Herrens härlighet kringstrålade oss.

Vi sågo Sonens härlighet på Faderns högra sida och mottogo
av hans fullhet.

Vi sågo de heliga änglarna och dem som voro helgade framför
tronen, tillbedjande Gud och Lammet. Och de tillbedja från evig-
het till evighet.

Nu, efter de många vittnesbörd, som äro avgivna om honom, är
detta det sista vittnesbördet, vilket vi giva om honom: Han lever.

Ty vi sågo honom på Guds högra sida och vi hörde rösten som
vittnade, att han är Faderns Enfödde,

att medelst honom, genom honom och av honom existera och
skapades världarna, och att deras invånare äro söner och döttrar
födda åt Gud." [L&F 76:19–24.]

. . . Vi bifogar vårt eget enkla vittnesbörd. Gud lever, Jesus är
Kristus, han är en uppstånden varelse, och enligt hans förebild
ska varje man, kvinna och barn som någonsin levat komma fram
ur graven som en uppstånden varelse, liksom Kristus är upp-
stånden, och de rättfärdiga ska leva i härlig glädje och evigt
framåtskridande.16

Jag fröjdar mig över kunskapen om att Jesus är världens Återlö-
sare, vår äldre broder, och att hans namn, och bara hans namn, är
det enda namn under himlen varigenom vi får frälsning och kan
återvända för att bo hos vår himmelske Fader och vår Frälsare, och
tillsammans med våra anhöriga som har gått före oss.17

Genom sin försoning skänker Frälsaren varaktig frid,
tröst och glädje till oss.

I lydnad mot Kristi evangelium, och i den glädje som är en följd
av att verka för hans sak, finns den enda frid som varar för evigt.

Till folkskaran sade Jesus:

"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så
skall jag ge er vila.
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Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i
hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.

Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." [Matt 11:28–30.]

I det rum där påskmåltiden hölls sade han till sina apostlar:

"Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag
er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och
var inte modlösa." [Joh 14:27.]

Hans frid lindrar vårt lidande, läker vårt förkrossade hjärta, tar
bort känslor av hat och skapar i vårt bröst en kärlek till våra
medmänniskor som fyller våra själar med lugn och lycka.

Hans budskap och kraften i hans försoningsoffer når ut till
jordens yttersta gränser, bortom de avlägsnaste hav. Var än
människor befinner sig går det att det att finna honom. Där han är
går det också att finna den Helige Anden, med dess frukter av
"kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet". [Gal 5:22.]

Han är vår tröst och vederkvickelse, vår vägledare och rådgi-
vare, vår frälsning och upphöjelse, för att det finns inte "under
himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket
vi blir frälsta". [Apg 4:12.]

Från hans gudomliga visdom kommer den eviga sanningen:
"Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen
men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte
mot sin själ?" [Matt 16:26.] "Ty", sade Paulus, "Guds rike består
inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den
helige Ande." [Se Rom 14:17.]

Strax innan han uppsände den översteprästerliga förbönen
[se Joh 17] undervisade Jesus sina apostlar med följande ord:
"Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen
får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen."
[Joh 16:33.]18

Jesus Kristus lever och vägleder sin kyrka idag.

Jesus Kristus är den levande Gudens Son . . . Vi förkunnar för
hela världen att vi vet att han lever.19
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Denna kyrka är . . . ett stort och förunderligt verk. Det finns
ingenting liknande i hela världen, eftersom Jesus Kristus, Guds
Son, upprättade den och är dess överhuvud.20

Jesus är Kristus, och han är hörnstenen i detta stora verk. Han
leder det och han ska fortsätta att leda det.21

Vi vittnar om att Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus har
uppenbarat sig i vår tid för profeten Joseph Smith för att återi-
gen bygga upp sin kyrka för att aldrig mer låta den nedrivas, att
himmelska budbärare har återställt Guds prästadöme och dess
heliga myndighet.22

Jag har känt en glädje som jag inte kan uttrycka i ord, när jag
lyft upp min röst för att bära vittne för dem som jag har kommit
i kontakt med om att jag vet att Gud lever, att jag vet att Jesus är
Kristus, världens Frälsare, människosläktets Återlösare; att jag vet
att Joseph Smith var och är den sanne och levande Gudens pro-
fet, att jag har ett orubbligt vittnesbörd i mitt hjärta att Brigham
Young var den levande Gudens utvalda redskap, att John Taylor,
Wilford Woodruff, och Lorenzo Snow var det och att Joseph F
Smith idag är den levande Gudens representant och Guds språk-
rör här på jorden. [President Grant bar detta vittnesbörd den 
4 oktober 1918, omkring sju veckor innan han efterträdde Joseph
F Smith som kyrkans president.]23

Vi vädjar till världens människor att komma till Kristus,
genom vilken återlösning ges till alla som tar på sig hans namn
och håller de bud som han gett dem. Vi bär vittne om att hans
evangeliums fullhet har återställts, att hans kyrka är upprättad
och kommer att fortsätta att gå framåt till dess att fred råder
ibland människorna och hans rike kommer och hans vilja sker
på jorden liksom den sker i himlen. O, Herre, påskynda denna
härliga dag!24

Förslag till studier och diskussion

• Varför är tro på vår himmelske Fader och Jesus Kristus "vad
världen behöver idag mer än någonting annat"? Vilka världs-
liga inflytanden kan underminera människors tro på Jesus
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Fader i himlen. Se Gud Fadern

Familj. Se Barn; Fäder; Mödrar;
Föräldrar; Undervisning

Familjebön, 174–175

Fasteoffer, 117, 120, 123. Se också

Ekonomi; Tionde

Framgång

definition på sann, 28–29, 118–119,
123

formel för, 34–35, 108

Frid

genom att inhämta kunskap om
Frälsaren, 218

genom att leva inom sina tillgångar,
118

genom att lyda visdomsordet, 190

genom Jesu Kristi försoning, 222–223

kyrkan bidrar till, 210

när anhöriga dör, 41–48

Frälsning, utarbeta vår egen, s 35–38,
201. Se också Evigt liv

Fäder, 199. Se också Barn; Familj;
Föräldrar

Förbund

gjorda i templet, att minnas, 77

tempeläktenskapets, stärker familjer,
51–53
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Förbättring, sök att förbättra dig själv
och inte andra, 145, 150–152

Förlåtelse

en väsentlig del av evangeliet,
143–146

för med sig glädje och lycka, 146–149

kräver att vi undviker att finna fel,
150–152

uttryck för kärlek, 149–150

Första synen. Se också Smith, Joseph

härligheten och enkelheten i, 15

utgjorde inledningen till den sista
tidsutdelningen, 15–16

Föräldrar. Se också Barn; Familj; Fäder;
Mödrar

ansvar att undervisa sina barn,
198–201

får hjälp av kyrkans ledare och lärare,
201–202

måste vara ett gott exempel, 203–204

G

Genealogi. Se Släktforskning;
Tempeltjänst

Glädje

de sista dagars heliga pionjärernas,
129

i att betala tionde, 122

i att bära vittnesbörd, 11, 62, 224

i att få kunskap om Frälsaren, 218

i att förlåta andra, 146–149

i att hålla buden, 182

i att lyda visdomsordet, 190

i att lära sig evangeliet, 1, 172

i att tjäna, 38, 39, 140–141

i att undervisa om evangeliet, 1, 7–8

i att undervisa våra barn, 199

i bön, 173–174

i missionsarbete, 83–84

Jesu Kristi försoning för med sig,
222–223

vår himmelske Faders, när han 
välkomnar de rättfärdiga, 45

Grant, Daniel Wells (son), 41

Grant, Emily Wells (hustru), 41

Grant, Fred (halvbror), 11–13

Grant, Heber J

anledning att berätta om personliga
upplevelser, 105, 107

arbetar tillsammans med sin hustru
för att finna släktforskningsinfor-
mation, 55–58

bidrar till byggnationen av Salt Lake-
templet, 49

blir bättre på baseball, 32–33

deltar i medborgerliga tvistefrågor,
153

drar nytta av sin fars rykte, 203–204

förbinder sig att bekämpa alkoholens
och tobakens inflytande i världen,
185

ger helbrägdagörande prästadömsväl-
signelser, 97, 99–100

gifter sig i templet, 51–53, 195

går varje vecka i templet med familjen,
51

hans affärsverksamhet, XII–XIV,
107–108, 108–111

hans exempel, 88

hans försök att bli fri från skulder,
XIV, 115, 117–118

hans generositet, XIV–XV, 135–138,
139–140

hans liv räddades genom lydnad mot
visdomsordet, 187–188

hans sorg vid anhörigas död, 41–43

hjälper sin egensinnige halvbror,
11–13

håller bön med Brigham Youngs
familj, 169

instiftar kyrkans välfärdsprogram,
XXIII–XXIV
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inviger tempel, IX, XXII

kärlek till Herren, 217, 218–219

kärlek till sin mor, XI–XII, XIII,
XVIII–XIX, 61, 105, 195

kärlek till templet och släktforskning,
51

lär sig att arbeta i sin ungdom, XII,
32–33, 105, 107–108, 110–111

lär sig att sjunga, 33–34, 161, 163,
164–165

lär sig att skriva vackert, 107–108

lär sig att vara förlåtande, 147–149

som apostel, XX

som far, XV–XVIII, 135–137, 195–197

som kyrkans president, XX–XXVI

som make, XVIII

som missionspresident, XX, 79

som son, XI–XIII, XVIII, 105

som stavspresident, XIX

stärker sitt vittnesbörd som barn, 61

tjänar andra, XIV–XV, XVIII-XIX,
135–138, 139–140

tro på bönens kraft, 169

umgänge med andra presidenter i
kyrkan, X–XI, 68–74

uthållighet, XII, 32–34, 105,
107–108, 108–111, 161–163

uttrycker tacksamhet till dem som
undervisade honom i hans ung-
dom, 195

utvecklar ett starkt vittnesbörd om
Joseph Smith, 3, 11

Grant, Heber Stringham (son), 41–42

Grant, Jedediah Morgan (far), XI, 41,
127–129, 203–204

Grant, Lucy Stringham (hustru), 41–42

Grant, Rachel Ridgeway Ivins (mor),
XI–XII, XIII, XVIII, 11, 41, 61, 105, 195

Gud Fadern

besökte Joseph Smith, 15–16, 214,
218–219

besvarar böner, 46, 172, 174

återställelsens upphovsman, 18

återvända till hans närhet, 28–30

H

Helige Anden, den. Se också

Uppenbarelse; Vittnesbörd

dess vittne leder till vittnesbörd,
62–63

drar sig undan den olydige, 27,
180–182

drar sig undan när vi inte ber, 175

inspiration från, kommer när vi gör
vår plikt, 24, 77-78, 174

Helige Andens gåva, den

att ta emot den Helige Andens gåva
som en ständig följeslagare,
179–180

förbered barn att ta emot, 198–199

Hem. Se Barn; Fäder; Mödrar;
Föräldrar; Undervisning

Himmelske Fader, vår. Se Gud Fadern

Hinckley, Gordon B, X-XI, 81

J

Japan

första missionen öppnas, XX, 79

kyrkans framsteg i, 79–81

Jesu Kristi försoning. Se också

Jesus Kristus

för med sig glädje och lycka,
222–223

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

att verka i, 213-214

dess gudomliga bestämmelse,
209–210, 214

dess mission, 209–210

dess rykte, vilar på medlemmarnas
skuldror, 90–91
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dess utveckling, 207–213

inget kan hindra dess framåtskri-
dande, 212–213

profetior om, 210–213

skänker evigt liv åt de trofasta,
220–222

återlöser alla från döden, 220–222

Jesus Kristus. Se också Jesu Kristi 
försoning

behovet av tro på, 217

berättelsen om, förblir alltid ny, 218

besökte Joseph Smith, 15–16, 214,
218–219

de sista dagars heligas vittnesbörd
om, 217–218

grundade kyrkan, 221

Guds bokstavlige Son, 13, 218–220,
221

hans födelse, 220–221

hans jordiska mission, 220, 221

hans korsfästelse, 220, 221

hans undervisning, 220 221

hans uppståndelse, 221, 222

vägleder kyrkan idag, 223–224

världens olika uppfattningar om,
219–220

Jordelivet, en skola som förbereder
oss att bo hos Gud, 28

Joseph Smith. Se Smith, Joseph

K

Kaffe, 185, 191, 192–193. Se också

Visdomsordet

"Kom, kom Guds folk"

president Grants favoritpsalm, 127

vad psalmen lär, 127–134

Konstitution, Förenta staternas, 
instiftad av Gud, 153

Krig, XXII, 153, 159

Kyrkans möten

böner vid, 8

psalmsång på, 163, 165

Kyrkans presidenter, X–XI, 68–78. 
Se också Profeter

Kyrkans ledare. Se också Profeter

bistå föräldrar, 201–202

välsignelser av att följa, 68–69, 76–78

Kyskhet, användning av alkohol och
tobak kan leda till förlust av, 185, 191

Kärlek

alla bör vara fyllda med, 138

att hålla buden hjälper oss att vara
fyllda med, 25

får oss att dela med oss av evangeliet,
81–83

leder till kristuslikt tjänande, 138

motiverar oss att hålla buden, 23–24

prästadömsbärare måste ha, 101-102

uttrycks när vi förlåter varandra,
145–146, 149-152

L

Lycka. Se Glädje

Lydnad

en förmån snarare än ett offer, 26–27

ett skydd mot den onde, 26–27,
37–38

förbereder oss för att bo hos Gud,
28–30

grundtonen i Heber J Grants 
budskap, 23

gör det möjligt för oss att bli Guds
medarbetare, 25-26

hjälper oss att övervinna svårigheter,
26

nödvändigt för frälsning, 28–30, 37

stärker vittnesbörd, 25, 63–64

uttrycker vår kärlek till Gud, 23–24

Lärare. Se också Undervisning

bistå föräldrar, 201–202
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bön till Herren om att inspirera, 8

inflytande över den unge Heber J
Grant, 1, 3, 11, 195

M

Maeser, Karl G, 38–39, 85–86

Melkisedekska prästadömet, återställ-
lelsen av, 16–17, 66, 98–99

Missionsarbete. Se också Missionärer

för med sig äkta glädje, 83–84

kräver offer, 84–86

måste göras med Andens kraft, 84–86

vikten av exempel i, 93–95

visar kärlek till Herren och våra 
medmänniskor, 81–83

vår plikt och förmån, 81–83

Missionärer. Se också Missionsarbete

bör sjunga psalmer, 166–167

får sina vittnesbörd stärkta när de
undervisar, 65

måste fortsätta i tro när de återvän-
der hem, 181–182

Mormons bok

främsta missionsredskap vi har, 17

Heber J Grant får vittnesbörd om, 61

Joseph Smith frambringade, 17–19

Musik. Se Psalmer; Sång

Mödrar, 200. Se också Barn; Familj;
Föräldrar

N

Nephi, hans exempel, XXI, 36

O

Oberoende, 111–112

Offer

av världsliga intressen, för att utföra
tempeltjänst, s 49, 51–53

för med sig välsignelser i tid och
evighet, s 52

Omvändelse, s 38

P

Personlig uppenbarelse. Se

Uppenbarelse

Personliga upplevelser, orsak till att
berätta om, 105–107

Pionjärer. Se "Kom, kom Guds folk"

Plikt

att be, 173–174

att försörja vår familj, 123

att sprida evangeliet, 81–83

att stödja lagen, 156–159

att söka och följa Herrens vilja, 25,
182–183

att undervisa evangeliet med Anden,
5–6

att undervisa om grundläggande
evangelieprinciper, 4–5

att undervisa våra barn, 198–204

att vara ett rättfärdigt exempel, 92–93

att återlösa våra döda, 54

enda vägen till trygghet, 30

försummelse att utföra, får Anden att
dra sig undan oss, 27

Gud ger oss styrka att utföra, 35–38

uppfyllelse av, hjälper oss att förlåta,
149

utföra dagens, förbereder oss för
morgondagens arbete, 109–110

Profeter

kallade av Herren, 69–74

vägleds av uppenbarelse till välsig-
nelse för kyrkan, 68–75

välsignelser av att följa, 68–69, 76–78

Prästadömet

dess förordningar, 98

dess helande kraft, 97, 99–100

rättfärdigt utövande av, 100–103

återställelsen av, 16–17, 66, 97,
98–99
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Psalmer. Se också Sång

bör användas i hemmet och i kyrkan,
163–165

för med sig ett fridfullt inflytande i
vårt liv, 164–167

är böner till Herren, 163–164

R

Regering

bör grundas på moraliska principer,
159–160

stöd lokal, 155–157

välj goda ledare till, 158–159

Röstning, 158–159

S

Satan, kan inte leda oss vilse när vi gör
vår plikt, s 26–27, 38

Skulder

en träldom, 118–119

Heber J Grants ansträngningar att bli
fri från, XIV, 115, 117

nedslående följder av, 118

Släktforskning. Se också De dödas 
återlösning; Tempeltjänst

få Herrens hjälp med, 54–58

utbredd önskan att inhämta kunskap
om förfäder, 53–54

värdet med uppteckningar över 
förfäder, 53–54

Smith, Joseph

evangeliet återställt genom, s 13–19

hans första syn, 97, 99–100

kallad av Herren, 69–70

profeterade att de heliga skulle utdri-
vas till Klippiga bergen, 210–211

uppenbarelse om prästadömet 
mot-tagen av, medan han satt i
fängelse, 101

vittnade om Jesus Kristus, 220–221

vittnesbörd om, nödvändigt för ett
vittnesbörd om evangeliet, 13–15

Smith, Joseph F, s X, XX, 74, 75, 76,
113, 115

Snow, Lorenzo, X, 72–73, 74, 75, 76,
113

Sprida evangeliet. Se Missionsarbete

Stora depressionen, XXII, 153

Sång. Se också Psalmer

i hemmet, 164–165.

kan vara en bön till Herren, 163–164

undvik sånger som lär ut falska 
lärdomar, 164

är en härlig del av gudsdyrkan, 163

T

Taylor, John, X, XX, 71–72, 74, 75, 76,
112, 146–149, 165–166

Te, 189, 191. Se också Visdomsordet

Tempeltjänst. Se också Släktforskning;
Dödas återlösning, de

byggandet av tempel, XXII, 18, 49,
207, 208

ta dig tid till, 52–53

vikten av att gifta sig i templet, 51–52,
195

återlösa de döda, 49, 53, 54, 58, 214

Tionde. Se också Fasteoffer; Ekonomi

ärlig betalning av, leder till ekono-
misk trygghet, 119–122

ärlig betalning av, skänker frid och
glädje, 121–122

Tjänande

ihärdighet i, 38–39

lyfter upp och uppmuntrar andra,
139–140

nyckeln till lycka i livet, 140–141

visar vår kärlek till Herren och våra
medmänniskor, 138

Tobak, 185, 191, 192–193. Se också

Visdomsordet
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Tro

de sista dagars heliga pionjärernas,
127–134

en Guds gåva, 76, 203

lär barn att ha, 122, 197–199, 213

på Gud Fadern och Jesus Kristus,
stort behov av, 217

utan gärningar är död, 24, 37, 94,
108, 120

visas genom vårt sätt att leva, 93–94

är till hjälp när anhöriga dör, 43–47

ökar när vi gör vår plikt, 27, 214

Tröst

evangeliets principer skänker, 4, 43–44

försoningen skänker, 222–223

från Mormons bok, 61

genom att lyda visdomsordet, 190

när nära och kära dör, 41–48

som svar på bön, 174

U

Undervisning. Se också Lärare

föräldrars ansvar, 197–201, 203–204

genom Anden, 1, 3, 5–6, 8–9, 84–85,
202, 203

genom exempel, 88, 93–95, 123,
175, 203–204

grundläggande evangelieprinciper,
4–5

Uppenbarelse. Se också Vittnesbörd

fordringar för att kunna få, 179–182

hjälper oss att veta Herrens vilja med
oss, 182–183

kommer ofta som en mild och stilla
röst, 179

vägleder oss i våra ansvarsåliggan-
den, 179

Upphöjelse. Se Evigt liv

Uppståndelsen, 44–45, 220–221

Uthållighet

hjälper oss att uppnå goda mål,
32–35

håller oss kvar på stigen mot evigt liv,
35–37

nödvändigt i våra ansträngningar att
hjälpa andra, 38–39

Uthärda till slutet. Se Uthållighet

V

Visdomsordet

be om hjälp att lyda, 193

definition av, 185

ett brev från Herren, 190–191

Heber J Grant förbinder sig att
bekämpa alkohol och tobak, 185

Heber J Grants liv räddat på grund av
att han lydde, 185–187

lag för liv och hälsa, 188–190

lydnad mot, för med sig timliga och
andliga välsignelser, 187–190

olydnad mot, försvagar oss fysiskt
och andligt, 190–191

varje sista dagars helig kan lyda,
192–193

Vittnesbörd. Se också Helige Anden,
den; Uppenbarelse

erhålls genom den Helige Andens
kraft, 62–63

erhålls och stärks genom trofasthet,
25, 63–64, 197

ger oss mod och styrka, 65–66

som svar på bön, 18, 64

stärks när man delar med sig av det,
64–65

utveckling av Heber J Grants, 61

Välfärdsprogram, XXIII–XXIV, 111–112

W

Widtsoe, John A, om Heber J Grant, 88,
138, 218
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Woodruff, Wilford, X, 68–69, 72, 74, 75,
76, 112–113, 211

Y

Young, Brigham, X, 64–65, 69, 70–71,
74, 75, 76, 111–112, 131, 167, 169

Ä

Äktenskap, evigt

förbund, stärker familjer, 52

vikten av att gifta sig i templet, 51–52

Ärlighet

en väsentlig egenskap hos de styrande
i regeringen, 158

Heber J Grants rykte om, XIII–XIV,
XXV

i att betala tionde och offergåvor,
XIX, XXI, 26–27, 77, 117, 119–122

i bön, 172–174

vara ett exempel på, 91, 93–95, 138,
208

Ö

Ödmjukhet

att betala tionden och offergåvor
hjälper oss att utveckla, 123–124

bön hjälper oss att vara fyllda med,
172–173

föräldrars behov av, i undervisningen
av barn, 203

hjälper lärare att få inspiration, 6

hjälper oss att få välsignelser från
Gud, 25

leder till större tro, 27
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