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villig og uten bebreidelse – og så skal 
han få den.” 1

Han reflekterer over dem om og 
om igjen. Det første glimt av lys tren-
ger gjennom mørket. Er dette svaret, 
veien ut av forvirring og mørke? Kan 
det være så enkelt? Be til Gud, og han 
vil svare? Omsider bestemmer han seg 
for at han må be til Gud eller for alltid 
forbli i mørke og forvirring.

Enda så engstelig som han er, 
løper han ikke til et fredelig hjørne 
og ramser opp en oppjaget bønn. 
Han er bare 14, men selv om det 
haster å få vite, er han ikke forhas-
tet. Dette skal ikke bli en hvilken 
som helst bønn. Han bestemmer 
seg for hvor han skal gå og når han 
skal gjøre det. Han forbereder seg 
til å snakke med Gud.

Og så kommer dagen. Det er “en 
skjønn og klar morgen tidlig om våren 
[1820].” 2 Han går alene inn i skogens 
stillhet i nærheten, under trærne som 
tårner over ham. Han når stedet som 
han tidligere har utpekt. Han kneler 
og uttrykker sitt hjertes ønsker.

Han beskriver det som skjer så, 
med følgende ord:

“Jeg så en lysstøtte rett over mitt 
hode, klarere enn solen, stige ned 
inntil den hvilte på meg

… Da lyset hvilte på meg, så jeg 
to personer hvis glans og herlighet 
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blikket fester seg ved et bemerkelses-
verdig skriftsted. Dette er et øyeblikk 
som kommer til å forandre verden.

Han er ivrig etter å få vite hvilken 
kirke som kan lede ham til sann-
het og frelse. Han har prøvd nesten 
alt annet, og nå vender han seg til 
Bibelen og leser disse ordene: “Om 
noen av dere mangler visdom, da 
må han be til Gud – for Gud gir alle, 
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mellom rett og galt. Jeg vet at det jeg 
har å tilby i dag er en enkel formel, 
men jeg kan vitne om hvor godt den 
fungerer for meg. Jeg anbefaler den 
for dere, og utfordrer dere til og med 
til å prøve mine ord, og hvis dere gjør 
det, lover jeg at de vil gjøre deres valg 
klare når dere blir bombardert med 
alternativer, og lede til enkle svar på 
spørsmål som forvirrer de lærde og 
dem som tror de er kloke.

Altfor ofte ser vi på lydighet som 
passivt og tankeløst å følge ordrene 
eller forskriftene til en høyere myndig-
het. Egentlig er lydighet på sitt beste 
et symbol på vår tro på den høyeste 
myndighets, eller Guds, visdom og 
kraft. Da Abraham viste urokkelig tro-
fasthet og lydighet mot Gud, selv da 
han ble befalt å ofre sin sønn, reddet 
Gud ham. Når vi viser vår trofasthet 
ved lydighet, vil Gud på lignende 
måte til syvende og sist redde oss.

De som stoler utelukkende på seg 
selv og bare følger sine egne ønsker 
og tilbøyeligheter, er svært begrenset 
i forhold til dem som følger Gud og 
benytter seg av hans innsikt, kraft og 
gaver. Det har blitt sagt at en som bare 
er opptatt av seg selv, har svært lite å 
by på. Sterk, proaktiv lydighet er alt 
annet enn svak eller passiv. Den er vårt 
middel til å erklære vår tro på Gud og 
kvalifisere oss til å motta himmelens 
krefter. Lydighet er et valg. Det er et 
valg mellom vår egen begrensede 
kunnskap og styrke, og Guds ubegren-
sede visdom og allmakt. Ifølge den 
lærdom som bestefar ga meg, er det et 
valg å oppfatte det åndelige bisselet i 
munnen og følge kuskens anvisning.

Måtte vi bli arvinger til Abrahams 
pakt og ætt ved vår trofasthet og ved 
å motta det gjengitte evangeliums 
ordinanser. Jeg lover at det evige livs 
velsignelser er tilgjengelige for alle 
som er trofaste og lydige. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
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overgår enhver beskrivelse, stå-
ende over meg i luften. En av dem 
talte til meg, kalte meg ved navn 
og sa, idet han pekte på den annen: 
[ Joseph,] dette er min elskede Sønn. 
Hør ham! ” 3

Bare 24 år senere kommer Joseph 
Smith og hans bror Hyrum til å dø på 
grunn av det som begynte her.

Motstand
Joseph sa at da han var 17, for-

talte en engel ham at hans “navn 
skulle nevnes for godt og ondt blant 
alle nasjoner”.4 Denne fantastiske 
profetien fortsetter å bli oppfylt i dag, 
når Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige har spredd seg over hele 
verden.

Motstand, kritikk og fiendskap er 
sannhetens følgesvenner. Når sannhe-
ten med hensyn til menneskets hen-
sikt og fremtid blir åpenbart, vil det 
alltid være en kraft som vil å gå imot 
den. Fra og med Adam og Eva i Edens 
hage og frem til Kristi tjenestegjerning 

og til vår tid, har det alltid vært og vil 
det alltid være en innsats for å bedra, 
avspore, motarbeide og forpurre 
livets plan.

Se etter den største støvskyen 
over den største mengden jord som 
sparkes mot én som ble mest motar-
beidet, utfordret og avvist, slått, forlatt 
og korsfestet, én som steg ned under 
alt, og der vil du finne sannheten, 
Guds sønn, hele menneskehetens 
Frelser. Hvorfor lot de ham ikke 
være i fred?

Hvorfor? Fordi han er sannheten, 
og sannheten vil alltid møte motstand.

Se så etter en som frembragte et 
annet testamente om Jesus Kristus og 
andre skrifter, se etter en som var red-
skapet hvorved fylden av evangeliet 
og Jesu Kristi Kirke ble gjenopprettet 
på jorden, se etter ham, og regn med 
at jorden spruter. Hvorfor ikke la ham 
være i fred?

Hvorfor? Fordi han forkynte sann-
heten, og sannheten vil alltid møte 
motstand.

Strømmen av åpenbaring
Åpenbaringene som ble utøst over 

Joseph Smith, bekrefter at han var 
en Guds profet. La oss bare se på 
noen av dem – noe av det lys og den 
sannhet som ble åpenbart gjennom 
ham, som skinner i sterk kontrast til 
de gjengse oppfatningene på hans 
og vår tid:

• Gud er en personlig, opphøyet 
person, en evig Fader. Han er 
vår Fader.

• Gud Faderen, Jesus Kristus og Den 
hellige ånd er adskilte personer.5

• Dere er mer enn mennesker. Dere 
er barn av Gud den evige Fader, 
og kan bli ham lik 6 hvis dere vil 
ha tro på hans Sønn, omvende 
dere, motta ordinanser, motta Den 
hellige ånd og holde ut til enden.7

• Jesu Kristi Kirke er i dag i bunn 
og grunn den samme Kirken han 
organiserte under sitt jordiske 
virke, med profeter og apostler, 
Det melkisedekske og Det levittiske 
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prestedømme, eldster, høypres-
ter, diakoner, lærere, biskoper og 
syttier, alt sammen som beskrevet 
i Bibelen.

• Prestedømmets myndighet ble 
holdt tilbake fra jorden etter drapet 
på Frelseren og hans apostler, og 
ble gjengitt på nytt i vår tid.

• Åpenbaring har ikke opphørt, og 
himmelen er ikke lukket. Gud taler 
til profeter i dag, og han vil tale til 
dere og meg også.8

• Det finnes mer etter dette liv enn 
bare himmel og helvete. Det finnes 
grader av herlighet, og det betyr 
veldig mye hva vi gjør i dette liv.9

• Istedenfor bare å ha passiv tro på 
Kristus, skulle vi “se hen til [ham] 
i enhver tanke”,10 “gjøre alt hva [vi] 
gjør i Sønnens navn”,11 og “alltid 
minnes ham og holde hans bud 
som han har gitt [oss], så hans 
Ånd alltid kan være hos [oss].” 12

• De milliarder som lever og dør 
uten evangeliet og ordinansene 
som er nødvendige for frelse, er 
ikke fortapt. Gjennom Kristi forso-
ning kan hele menneskeheten “bli 
frelst ved å adlyde evangeliets lover 
og ordinanser” 13, som forrettes for 
både de levende og de døde.14

• Alt begynte ikke ved fødselen. 
Dere levde før sammen med 
Gud som hans sønn eller dat-
ter, og forberedte dere til dette 
jordelivet.15

• Ekteskap og familie er ikke 
bare avtaler mellom mennesker 
til døden skiller oss. Det er menin-
gen at vi skal gjøre dem evige ved 
pakter vi inngår med Gud. Familien 
er himmelens mønster.16

Og dette er bare en del av den 
strøm av åpenbaring som ble utøst 
over Joseph Smith. Hvor kom alt 
sammen fra, disse åpenbaringene som 
gir lys i mørket, klarhet i tvil, og som 

har inspirert, velsignet og forbedret 
millioner av mennesker? Hva er mest 
sannsynlig, at han diktet det opp på 
egen hånd eller at han fikk hjelp fra 
himmelen? Høres skriftstedene han 
utarbeidet ut som menneskers eller 
Guds ord?

Konklusjon
Det finnes ingen uenighet om hva 

Joseph Smith utrettet, bare hvordan 
han gjorde det han gjorde og hvorfor. 
Og det finnes ikke mange alternati-
ver. Han var enten en sjarlatan eller 
en profet. Enten gjorde han det han 
gjorde alene, eller så fikk han hjelp 

fra himmelen. Se på bevisene, men 
se på alle bevisene, hele mosaikken 
av hans liv, ikke bare en liten del. 
Men gjør først og fremst som den unge 
Joseph, og “be til Gud, han som gir 
alle villig og uten bebreidelse – og så 
skal [dere] få den.” 17 Det er ikke bare 
slik dere kan få vite sannheten om 
Mormons bok og Joseph Smith, det er 
også mønsteret for å få vite sannheten 
i alle ting.18

Joseph Smith var en Guds profet, 
slik Thomas S. Monson er det i dag. 
Gjennom Joseph Smith er Guds rikes 
nøkler igjen “overgitt mennesket på 
jorden, og… evangeliet [vil] rulle 
frem… likesom stenen som rives løs 
fra fjellet, men ikke med hender… 
inntil det har fylt hele jorden.” 19

Gud er vår evige Fader, og Jesus 
er Kristus. Vi tilber dem. Ingenting kan 
sammenlignes med deres skaperverk, 
frelsesplanen og Guds Lams sonoffer. 
I denne evangelieutdeling kan vi bare 
oppfylle Faderens plan og ta del i for-
soningens frukter ved å adlyde lovene 
og ordinansene i det evangelium som 
ble gjengitt gjennom profeten Joseph 
Smith. Jeg bærer vitnesbyrd om dem – 
Gud den evige Fader og Jesus Kristus, 
verdens Frelser. Og det gjør jeg i Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼
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