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Han tänker igenom dem gång på 
gång. Den första ljusglimten bryter 
igenom mörkret. Är detta svaret, vägen 
ut ur förvirring och mörker? Kan det 
vara så enkelt? Fråga Gud och han 
svarar? Slutligen bestämmer han sig för 
att han antingen måste fråga Gud eller 
förbli i mörker och förvirring.

Och fastän han är så ivrig rusar  
han inte iväg till ett tyst hörn och 
rabblar upp en hastig bön. Han är 
bara 14 år, men i sin brådska att få 
veta förhastar han sig inte. Det här 
ska inte bli vilken bön som helst. Han 
bestämmer vart han ska gå och när 
han ska göra försöket. Han förbereder 
sig för att tala med Gud.

Och så kommer dagen. Det är ”på 
morgonen en härlig, klar dag, tidigt på 
våren artonhundratjugo”.2 Han vandrar 
ensam in i den närliggande skogens 
stillhet, under träden som reser sig 
över honom. Han kommer fram till 
platsen dit han förut bestämt sig för 
att gå. Han knäböjer och uttalar sitt 
hjärtas önskan.

När han beskriver vad som hände 
sedan, säger han:

”Jag [såg] en ljuspelare alldeles  
över mitt huvud, klarare än solen,  
som sänkte sig gradvis tills den föll  
på mig …

När ljuset vilade på mig såg jag två 
personer, vilkas glans och härlighet 
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Den första synen
En ung pojke läser Bibeln och hans 

ögon stannar till vid ett visst skrift-
ställe. Det här är ett ögonblick som 
kommer att förändra världen.

Han är mycket ivrig att få veta 
vilken kyrka som kan leda honom 
till sanning och frälsning. Han har 
försökt med allt annat och nu vänder 
han sig till Bibeln och läser de här 
orden: ”Om någon av er brister i vis-
dom skall han be till Gud, som ger åt 
alla villigt och utan förebråelser, och 
han skall få den.” 1

Profeten Joseph Smith
De uppenbarelser som utgöts över Joseph Smith bekräftar  
att han var en Guds profet.

men jag kan vittna om hur väl den 
fungerar. Jag rekommenderar den, ja, 
jag uppmanar er att pröva mina ord. 
Om ni gör det så lovar jag att de ska 
leda till klarhet i fråga om vad ni ska 
välja när ni bombarderas med valmöj-
ligheter och ge er enkla svar på frågor 
som förvirrar de lärda och de som tror 
sig vara visa.

Alltför ofta ser vi lydnad som att 
passivt och utan eftertanke lyda en 
högre auktoritets befallningar. I själva 
verket är lydnaden när den är som 
bäst ett tecken på vår tro på den 
högste auktoritetens, ja, Guds visdom 
och makt. När Abraham visade att han 
var orubblig i sin tro på Gud och i sin 
lydnad mot honom, till och med när 
han fick befallning att offra sin son, då 
räddade Gud honom. På liknande sätt 
räddar Gud oss till slut, när vi visar vår 
trofasthet genom att lyda.

De som enbart litar till sig själva 
och följer sina egna önskningar och 
böjelser är så begränsade, jämfört 
med dem som följer Gud och tar 
hans insikt, kraft och gåvor till hjälp. 
Det sägs att den som är självupp-
tagen i grund och botten är mycket 
liten. Stark, aktiv lydnad är allt 
annat än svag eller passiv. Det är 
så vi uttrycker vår tro på Gud och 
uppfyller kraven för att få ta del av 
himlens krafter. Lydnad är ett val. Det 
är ett val mellan vår egen begränsade 
kunskap och makt och Guds obe-
gränsade visdom och allmakt. Enligt 
det min morfar lärde mig är det ett 
val att känna det andliga betslet i vår 
mun och att följa kuskens ledning.

Må vi bli förbundsarvingar och 
Abrahams avkomlingar genom vår 
trofasthet och genom att ta emot det 
återställda evangeliets förrättningar. 
Jag lovar er att det eviga livets väl-
signelser är tillgängliga för alla som är 
trofasta och lydiga. I Jesu Kristi namn, 
amen. ◼
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trotsar all beskrivning, stående över 
mig i luften. En av dem talade till mig 
och nämnde mig vid namn, och sade, 
medan han pekade på den andre: 
[ Joseph.] Denne är min älskade Son. 
Hör honom! ” 3

Endast 24 år senare dör Joseph 
Smith och hans bror Hyrum på grund 
av det som började här.

Motsatser
Joseph sade att när han var 17 år 

talade en ängel om för honom att hans 
”namn skulle hållas för gott och ont 
bland alla nationer … bland alla folk”.4 
Den profetian fortsätter att uppfyllas 
i dag när Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga har spritts över hela 
världen.

Motstånd, kritik och antagonism 
är sanningens följeslagare. Närhelst 
sanning uppenbaras om människans 
ändamål och bestämmelse gör alltid 
en kraft motstånd. Ända sedan Adam 
och Eva i Edens lustgård, ner till Kristi 

verksamhet och vidare till våra dagar 
finns det alltid de som arbetar för att 
bedra, vilseleda, motarbeta och hindra 
livets plan.

Se på det största dammolnet som 
väller upp från all den jord som 
sparkades mot den som blev motar-
betad, trotsad och förkastad, slagen, 
övergiven och korsfäst, den som  
steg ned under allt, och där finner  
du sanningen, Guds Son, människo-
släktets Frälsare. Varför lät de honom 
inte vara?

Varför? Därför att han är sanningen, 
och sanningen motarbetas alltid.

Och sök sedan den som förde 
fram ännu ett vittne om Jesus Kristus 
och annan helig skrift, sök den som 
var redskapet för att återställa evan-
geliets fullhet och Jesu Kristi kyrka till 
jorden, sök honom och förvänta dig 
att få se smutskastning. Varför inte 
låta honom vara?

Varför? Därför att han lärde sann-
ingen och sanningen motarbetas alltid.

Uppenbarelsens flod
De uppenbarelser som utgöts över 

Joseph Smith bekräftar att han var 
en Guds profet. Låt oss se på några 
av dem, bara se på en del av det ljus 
och den sanning som uppenbarades 
genom honom och som står i stark 
kontrast till de allmänna föreställning-
arna i hans tid och vår:

• Gud är en personlig, upphöjd 
varelse, en evig Fader. Han är vår 
Fader.

• Gud Fadern, Jesus Kristus och den 
Helige Anden är åtskilda personer.5

• Du är mer än bara en människa. 
Du är ett barn till Gud den evige 
Fadern och kan bli lik honom6  
om du tror på hans Son, omvänder 
dig, tar emot förrättningar, tar emot 
den Helige Anden och håller ut 
intill änden.7

• Jesu Kristi kyrka i dag är i grunden 
samma kyrka som den han 
organiserade under sin jordiska 
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verksamhet, med profeter och 
apostlar, melkisedekska och levi-
tiska prästadömen, äldster, hög-
präster, diakoner, lärare, biskopar 
och de sjuttio, allt så som de 
beskrivs i Bibeln.

• Prästadömets myndighet undan-
hölls jorden efter Frälsarens och 
hans apostlars död och återställdes 
igen i vår tid.

• Uppenbarelser har inte upphört 
och himlarna är inte stängda. Gud 
talar till profeter idag och han talar 
till er och till mig likaså.8

• Det finns mer efter det här livet än 
bara himmel och helvete. Det finns 
grader av härlighet, och vad vi gör  
i det här livet betyder en hel del.9

• Istället för att bara ha en passiv 
tro på Kristus ska vi ”vända oss till 
honom i varje tanke” 10, ”göra allt 
[vi] gör i Sonens namn” 11, ”alltid 
minnas honom samt hålla [hans] 
bud … så att [vi] alltid kan ha hans 
Ande hos [oss]”.12

• De miljarder människor som lever 
och dör utan evangeliet och de 
nödvändiga förrättningarna för 
frälsning är inte förlorade. Genom 
Jesu Kristi försoning kan alla män-
niskor bli frälsta, ”genom lydnad 
mot evangeliets lagar och förord-
ningar” 13, administrerade till både 
de levande och de döda 14.

• Allt började inte vid födelsen. Du 
levde förut i Guds närhet som hans 
son eller dotter och förberedde dig 
för jordelivet.15

• Äktenskapet och familjen är inte 
mänskliga avtal tills döden skiljer 
oss åt. De är avsedda att vara 
eviga genom förbund som vi ingår 
med Gud. Familjen är himlens 
mönster.16

Och detta är bara en del av den 
flod av uppenbarelser som kom till 
Joseph Smith. Var kom de ifrån, alla  

de här uppenbarelserna som ger ljus 
åt mörker, klarhet åt tvivel och som 
har inspirerat, välsignat och förbättrat 
miljontals människors liv? Vilket är 
mest troligt, att han fantiserade ihop 
allt själv eller att han hade himlens 
hjälp? Låter skrifterna han produce-
rade som en människas ord eller  
Guds ord?

Slutsats
Man kan inte tvivla på att Joseph 

Smith uträttade det han gjorde, bara 
på hur han gjorde det han gjorde och 
varför. Och det finns inte så många 
alternativ. Han var antingen hycklare 
eller profet. Antingen gjorde han det 
han gjorde ensam eller så hade han 
himlens hjälp. Se på bevisen, men se 

då på alla bevisen, den mosaik som 
hans liv utgjorde, inte bara på en 
enstaka del. Och viktigast av allt, gör 
som den unge Joseph och fråga ”Gud, 
som ger åt alla villigt och utan före-
bråelser, och [du] skall få” svar.17Detta 
är sättet att få reda på sanningen, inte 
bara om Mormons bok och Joseph 
Smith, utan det är även mönstret för 
att få veta sanningen om allting 18.

Joseph Smith var en Guds profet, 
liksom Thomas S. Monson är i dag. 
Genom Joseph Smith har ”Guds rikes 
nycklar [återigen] anförtrotts männi-
skan på jorden, och … evangeliet skall 
rulla fram … liksom stenen, som utan 
händer är uthuggen ur berget … tills 
den har uppfyllt hela jorden”.19

Gud är vår evige Fader och Jesus 
är Kristus. Vi tillber dem. Inget kan 
jämföras med deras skapelser, fräls-
ningsplanen och Guds lamms förso-
ningsoffer. I den här tidsutdelningen 
uppfyller vi Faderns plan och tar 
del av försoningens frukter endast 
genom lydnad mot evangeliets lagar 
och förrättningar, som återställdes 
genom profeten Joseph Smith. Jag 
bär vittne om dem – Gud den evige 
Fadern och Jesus Kristus, världens 
Frälsare. Och jag gör det i Jesu Kristi 
namn, amen. ◼
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