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Han overvejer det igen og igen. 
Det første glimt af lys trænger gennem 
mørket. Er dette svaret, vejen ud af 
vildrede og mørke? Kan det være så 
enkelt? Spørg Gud, så vil han svare? 
Langt om længe beslutter han sig for, 
at han enten må spørge Gud eller for 
evigt forblive i mørke og vildrede.

Og selvom han er ivrig, så løber 
han ikke hen i et stille hjørne og rabler 
en hurtig bøn af sig. Han er kun 14, 
men i sin iver for at kende svaret for-
hastede han sig ikke. Dette er ikke en 
hvilken som helst bøn. Han beslutter 
sig for, hvor han skal hen, og hvornår 
han vil forsøge. Han forbereder sig på 
at tale med Gud.

Og så kommer dagen. Det er »en 
herlig, klar morgen, tidligt om foråret i 
[1820]«.2 Han går alene ind i stilheden 
i en nærliggende skov under træerne, 
der rager højt op over ham. Han når 
hen til stedet, som han tidligere har 
udset sig. Han knæler og udgyder sit 
hjertes ønsker.

Han siger, idet han beskriver, hvad 
der dernæst sker:

»Jeg [så] en lyssøjle lige over mit 
hoved, som var stærkere end solens 
glans, og som dalede gradvis ned, 
indtil den faldt på mig

… Da lyset hvilede på mig, så jeg 
to personer, hvis glans og herlighed 
trodser enhver beskrivelse, stående 
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Det første syn
En ung dreng læser Bibelen, og 

hans øjne stopper ved et enkelt afsnit 
i skriften. Det er et øjeblik, der vil 
ændre verden.

Han er ivrig efter at vide, hvilken 
kirke der kan føre ham til sandhed 
og frelse. Han har prøvet næsten alt 
andet, og nu vender han sig til Bibelen 
og læser disse ord: »Men hvis nogen af 
jer står tilbage i visdom, skal han bede 
om at få den af Gud, som giver alle 
rundhåndet og uden bebrejdelser, og 
så vil han få den.« 1

Profeten Joseph Smith
De åbenbaringer, der tilstrømmede Joseph Smith, bekræftede, 
at han var Guds profet.

Jeg kan anbefale den til jer og endog 
udfordre jer til at afprøve mine ord. 
Hvis I gør det, lover jeg, at de vil føre 
til klarhed omkring valg, når I bliver 
bombarderet med valgmuligheder, og 
de vil føre jer til enkle svar på spørgs-
mål, der forvirrer de lærde og dem, 
der tror, de er vise.

Alt for ofte tror vi, at lydighed er 
passivt og tankeløst at følge en højere 
autoritets ordrer og diktering. Når 
den er bedst, er lydighed faktisk et 
symbol på vores tro på den højeste 
autoritets visdom og kraft, nemlig 
Gud. Da Abraham udviste sin urok-
kelige trofasthed og lydighed mod 
Gud, selv da han blev befalet at ofre 
sin søn, reddede Gud ham. På samme 
måde vil Gud i sidste ende redde os, 
når vi viser vores trofasthed gennem 
lydighed.

De, der kun stoler på sig selv og 
følger deres egne ønsker og tilbø-
jeligheder, er så begrænsede sam-
menlignet med dem, der følger Gud 
og drager nytte af hans indsigt, kraft 
og gaver. Det er blevet sagt, at en 
stærkt selvoptaget person er et svagt 
menneske. Stærk og proaktiv lydig-
hed er alt andet end svagt og passivt. 
Det er ved de midler, vi viser vores 
tro på Gud og gør os værdige til at 
modtage himlens kræfter. Lydighed er 
et valg. Det er et valg mellem vores 
egen begrænsede kundskab og kraft 
og Guds ubegrænsede visdom og 
almægtighed. Ifølge det, min bedste-
far lærte mig, er det et valg at mærke 
det åndelige bidsel i vores mund og 
følge føreren.

Må vi blive pagtens arvinger og 
Abrahams efterkommere gennem 
vores trofasthed og ved at modtage 
det gengivne evangeliums ordinancer. 
Jeg lover jer, at det evige livs velsig-
nelser er tilgængelige for alle, der er 
trofaste og lydige. I Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼
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over mig i luften. Den ene af dem talte 
til mig, kaldte mig ved navn og sagde, 
mens han pegede på den anden: 
[ Joseph,] Det er min elskede Søn. Hør 
ham! « 3

Kun 24 år senere dør Joseph Smith 
og hans bror Hyrum på grund af det, 
som begyndte her.

Modstand
Joseph sagde, at da han var 17, 

fortalte en engel ham, at hans »navn 
skulle nævnes for godt og ondt blandt 
alle folkeslag … blandt alle folk«.4 
Denne forbløffende profeti bliver 
stadig opfyldt i vor tid, hvor Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige har 
spredt sig over hele jorden.

Modstand, kritik og fjendtlighed 
følger i sandhedens kølvand. Når 
som helst sandheden om menneskets 
formål og skæbne åbenbares, vil der 
altid være en kraft, der er imod det. 
Fra Adam og Eva i Edens have til Kristi 
tjenestegerning og op til vore dage har 

der altid været og vil der altid være 
bestræbelser på at bedrage, afspore, 
modstå og forpurre planen med livet.

Se blot hvor stor en støvsky, der 
blev hvirvlet op omkring Guds Søn, 
hele menneskehedens Frelser, der 
blev mest modarbejdet, udfordret  
og afvist, slået, forladt og korsfæstet, 
han steg ned under alt, der finder  
I sandheden. Hvorfor lod de ham 
ikke være?

Hvorfor? Fordi han er sandhe-
den, og sandheden vil altid møde 
modstand.

Og se derefter efter en, der bragte 
endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus  
og anden hellig skrift frem, se efter en, 
der var et redskab, hvorved evangeli-
ets fylde blev gengivet og Jesu Kristi 
Kirke genoprettet på jorden, se efter 
ham og forvent at se støvet hvirvle 
rundt. Hvorfor ikke lade ham være?

Hvorfor? Fordi han underviste om 
sandheden, og sandheden vil altid 
møde modstand.

En strøm af åbenbaringer
De åbenbaringer, der tilstrømmede 

Joseph Smith, bekræftede, at han var 
Guds profet. Lad os betragte nogle 
af dem – se blot på noget af det lys 
og den sandhed, der blev åbenbaret 
gennem ham, som skinner i stærk 
kontrast til hans og vore dages almin-
delige overbevisninger:

• Gud er et personligt, ophøjet 
væsen, en evig Fader. Han er vor 
Fader.

• Gud Faderen, Jesus Kristus 
og Helligånden er særskilte 
personligheder.5

• I er ikke kun fysiske væsener. I er 
Gud den evige Faders barn, og I 
kan blive som ham,6 hvis I tror på 
hans Søn, omvender jer, modtager 
ordinancer, modtager Helligånden 
og holder ud til enden.7

• Jesu Kristi Kirke er i vore dage 
grundlæggende den samme kirke, 
som han grundlagde under sin 
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jordiske tjenestegerning med profe-
ter og apostle, Det Melkisedekske 
og Levitiske Præstedømme, ældster, 
højpræster, diakoner, lærere, 
biskopper og halvfjerdsere, altsam-
men som beskrevet i Bibelen.

• Præstedømmemyndighed blev 
holdt tilbage fra jorden efter Frelse-
rens og hans apostles død og blev 
gengivet igen i vore dage.

• Åbenbaring er ikke ophørt, og 
himlene er ikke lukkede. Gud taler 
til profeter i vore dage, og han vil 
også tale til jer og mig.8

• Der er mere efter dette liv end kun 
himmel og helvede. Der er grader 
af herlighed, og hvad vi gør i dette 
liv har stor betydning.9

• Snarere end blot at nære en passiv 
tro på Kristus bør vi »se hen til 
[ham] i alle [vore] tanker,« 10 »gøre 
alt, hvad [vi] gør, i Sønnens navn,« 11 
og »altid erindre ham og holde hans 
befalinger … så [vi] altid må have 
hans Ånd hos [os]«.12

• De milliarder, der lever og dør 
uden evangeliet og de ordinancer, 
der er nødvendige for frelse, er ikke 
fortabt. »Hele menneskeheden [kan] 
i kraft af Kristi forsoning … blive 
frelst ved lydighed mod evangeliets 
love og ordinancer«,13 udført for 
både de levende og de døde.14

• Alt begyndte ikke ved fødslen. 
Inden da levede I i Guds nærhed 
som hans søn eller datter og forbe-
redte jer til dette liv på jorden.15

• Ægteskab og familie følger ikke 
menneskets traditioner med kun 
at vare til døden os skiller. De er 
beregnet til at vare evigt ved de 
pagter, vi indgår med Gud. Fami-
lien er himlens byggesten.16

Og det er en kun en del af den 
strøm af åbenbaringer, der blev 
udgydt gennem Joseph Smith. 
Hvor kom det alt sammen fra, disse 

åbenbaringer, der oplyser mørket, 
opklarer tvivl, og som har inspireret, 
velsignet og hjulpet millioner af men-
nesker? Hvad er mest sandsynligt, at 
han selv fandt på det hele, eller at 
han fik hjælp fra himlen? Lyder de 
skrifter, han frembragte, som et men-
neskes ord eller som Guds ord?

Konklusion
Der er ingen tvivl om, hvad Joseph 

Smith udrettede, kun omkring hvor-
dan han gjorde det, han gjorde, og 
hvorfor. Og der er ikke mange mulig-
heder. Han var enten bedrager eller 
profet. Enten udførte han det, han 
gjorde, alene, eller også fik han hjælp 
fra himlen. Se på beviserne, men se på 

alle beviserne, hele hans livs mosaik, 
ikke blot et enkelt stykke. Og endnu 
vigtigere, så gør som den unge Joseph 
og bed til »Gud, som giver alle rund-
håndet og uden bebrejdelser, og så 
vil [I] få den«.17 Det er ikke kun sådan 
I kan lære sandheden om Mormons 
Bog og Joseph Smith at kende, det er 
også måden, hvorpå I kan lære sand-
heden af alt.18

Joseph Smith var Guds profet, lige-
som Thomas S. Monson er det i dag. 
Gennem Joseph Smith er nøglerne til 
Guds rige atter »overdraget til men-
neskene på jorden, og … evangeliet 
[skal] rulle frem … ligesom den sten, 
der uden hænder er blevet hugget 
ud af bjerget … indtil den har opfyldt 
hele jorden.« 19

Gud er vores evige Fader, og Jesus 
er Kristus. Vi tilbeder dem. Der er 
intet, der kan sammenlignes med det, 
de har skabt, deres frelsesplan og 
Guds Lams sonoffer. I denne udde-
ling opfylder vi kun Faderens plan og 
tager del i forsoningens frugter ved at 
adlyde lovene og ordinancerne i det 
evangelium, der er gengivet gennem 
profeten Joseph Smith. Jeg vidner om 
dem – Gud den evige Fader og Jesus 
Kristus, verdens Frelser. Og det gør jeg 
i Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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