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storeter, vindrikker og besatt av en 
ond ånd.6

Herren fortalte Joseph om hans 
fremtid:

“Jordens ender skal spørre etter 
ditt navn, og dårer skal spotte deg, 
og helvete skal rase mot deg,

mens de rene av hjertet… de vise 
og… de dydige stadig skal søke… 
velsignelser fra din hånd.” 7

Hvorfor tillater Herren at ond tale 
får jage etter det gode? Én grunn er 
at motstand mot det som er av Gud, 
sender sannhetssøkere ned på sine 
knær etter svar.8

Joseph Smith er gjenopprettelsens 
profet. Hans åndelige arbeid begynte 
med at Faderen og Sønnen viste seg, 
etterfulgt av en rekke himmelske besøk. 
Han var redskapet i Guds hender til å 
frembringe hellig skrift, forsvunnet lære 
og prestedømmets gjengivelse. Viktig-
heten av Josephs arbeid fordrer mer 
enn intellektuell overveielse. Det fordrer 
at vi, i likhet med Joseph, “ber til Gud”.9 
Åndelige spørsmål fortjener åndelige 
svar fra Gud.

Mange av dem som avfeier gjen-
opprettelsens verk, tror rett og slett 
ikke at himmelske personer taler til 
menneskene på jorden. Umulig, sier 
de, at gullplater ble overlevert av en 
engel og oversatt ved Guds kraft. På 

Av eldste Neil L. Andersen
i De tolv apostlers quorum

Under sitt første besøk til profeten 
Joseph Smith i en alder av 17, 
kalte en engel Joseph ved navn 

og sa at han, Moroni, var et sende-
bud sendt fra Guds nærhet, og at 
Gud hadde et arbeid for ham å gjøre. 
Forestill dere hva Joseph må ha tenkt 
da engelen fortalte ham at hans navn 
skulle “nevnes for godt og ondt blant 
alle nasjoner, slekter og tungemål.” 1 
Kanskje forskrekkelsen i Josephs øyne 
fikk Moroni til å gjenta at både godt 
og ondt ville bli sagt om ham blant 
alle mennesker.2

Det gode som ble sagt om 
Joseph Smith, kom langsomt: Ond 
tale begynte umiddelbart. Joseph 
skrev: “Hvor høyst forunderlig det 
var at en uanselig gutt… skulle anses 
betydningsfull nok til å tiltrekke 
seg… den bitreste forfølgelse.” 3

Samtidig som kjærligheten til 
Joseph vokste, gjorde også fiendt-
ligheten det. I en alder av 38 år ble 
han drept av en mobb bestående av 
150 menn med malte ansikter.4 Selv 
om profetens liv endte brått, hadde 
det gode og onde som ble uttalt om 
Joseph, så vidt begynt.

Burde vi bli overrasket over det 
onde som sies mot ham? Apostelen 
Paulus ble kalt gal og sinnsforvirret.5 
Vår kjære Frelser, Guds Sønn, ble kalt 

Joseph Smith
Jesus Kristus valgte en hellig mann, en rettferdig mann 
til å lede gjengivelsen av fylden av hans evangelium. 
Han valgte Joseph Smith.

Cirka en måned senere skrev hun 
følgende til meg: “Jeg syntes at de  
12 årene var å vise god tålmodighet, 
men jeg visste ikke om jeg hadde  
vært så veldig snill. Så jeg anstrengte 
meg virkelig i over en måned, og  
han ble døpt.”

Vennlighet er virkningsfullt, ikke 
minst i familien. Brevet fortsatte: “”Jeg 
prøver også å være snillere nå, fordi vi 
jobber med en tempelbesegling i år!”

Seks år senere skrev hun et nytt 
brev til meg: “Min mann ble [nettopp] 
kalt og beskikket som biskop [i menig-
heten vår].” 2

VI.
I svært mange forhold og omsten-

digheter i livet må vi leve med 
meningsforskjeller. Der det er viktig, 
skulle ikke våre synspunkter fornektes 
eller oppgis, men som Kristi etterføl-
gere skulle vi lære å leve fredelig med 
andre som ikke deler våre verdinor-
mer eller godtar læresetningene de 
bygger på. Faderens frelsesplan, som 
vi kjenner ved profetisk åpenbaring, 
setter oss i jordiske omstendigheter 
hvor vi er bedt om å holde hans bud. 
Det innbefatter å elske vår neste fra 
forskjellige kulturer og trosoppfat-
ninger slik han har elsket oss. Slik 
en profet i Mormons bok forkynte, 
må vi strebe fremover og ha “kjær-
lighet til Gud og alle mennesker” 
(2 Nephi 31:20).

Så vanskelig som det enn er å leve 
i forvirringen som omgir oss, er Frel-
serens befaling om å elske hverandre 
slik han elsker oss, sannsynligvis vår 
største utfordring. Jeg ber om at vi må 
forstå dette og prøve å etterleve det i 
alle våre forhold og aktiviteter, i Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Thomas S. Monson, “Kjærlighet – selve 

kjernen i evangeliet,” Liahona, mai 2014, 91.
 2. Brev til Dallin H. Oaks, 23. jan. 2006 og 

30. okt. 2012.
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grunn av den slags vantro forkaster 
de raskt Josephs vitnesbyrd, og noen 
synker dessverre så lavt at de bringer 
profetens liv i vanry og ærekrenker 
hans karakter.

Vi blir spesielt lei oss når noen 
som en gang aktet Joseph, trekker seg 
bort fra sin overbevisning og deretter 
sverter profeten.10

“Å studere Kirken… gjennom 
øynene til dens avhoppere,” sa eldste 
Neal A. Maxwell en gang, er “som 
å intervjue Judas for å forstå Jesus. 
Avhoppere forteller oss alltid mer om 
seg selv enn om det de har forlatt.” 11

Jesus sa: “Velsign dem som for-
banner dere… og be for dem som 
forfølger dere.” 12 La oss være vennlige 
mot dem som kritiserer Joseph Smith, 
idet vi vet i vårt eget hjerte at Joseph 
var en Guds profet og finner trøst i 
at dette ble forutsagt av Moroni.

Hvordan skulle vi svare en opprik-
tig søkende som er opptatt av negative 
kommentarer han eller hun har hørt 
eller lest om profeten Joseph Smith? 
Vi tar naturligvis alltid imot ærlige 
og oppriktige spørsmål.

På spørsmål om Josephs karak-
ter kan vi formidle ord fra tusener 
som kjente ham personlig, og som 
ga sitt liv for det verk han bidro til å 
opprette. John Taylor, som ble truffet 

av fire skudd fra mobben som drepte 
Joseph, erklærte senere: “Jeg vitner 
for Gud, engler og mennesker, at 
[ Joseph] var en god, hederlig [og] 
dydig mann… [og] at hans private 
og offentlige karakter var uklander-
lig, og at han levde og døde som 
en Guds mann.” 13

Vi kan minne den oppriktig 
søkende på at informasjon på Internett 
ikke har et “sannhetsfilter”. Noe infor-
masjon, uansett hvor overbevisende 
den er, er ganske enkelt ikke sann.

For mange år siden leste jeg en 
artikkel i tidsskriftet Time som fortalte 
om et brev som var funnet, angivelig 
skrevet av Martin Harris, som var i 
strid med Joseph Smiths beretning om 
at han fant platene til Mormons bok.14

Noen medlemmer forlot Kirken på 
grunn av dokumentet.15

Dessverre forsvant de altfor fort. 
Noen måneder senere fant eksperter 
ut (og falskneren tilsto) at brevet var 
rent bedrag.16 Dere kan godt tvile på 
det dere hører på nyhetene, men dere 
behøver aldri være i tvil om Guds 
profeters vitnesbyrd.

Vi kan minne den søkende på at 
en del informasjon om Joseph, selv 
om den er sann, kan tas helt ut av 
sammenheng med dens egen tid 
og situasjon.

Eldste Russell M. Nelson illustrerte 
dette poenget. Han sa: “Jeg var råd-
giver for USAs myndigheter ved det 
nasjonale senteret for sykdomskontroll 
i Atlanta, Georgia. En gang mens jeg 
ventet på en taxi som skulle kjøre meg 
til flyplassen etter møtene våre, la jeg 
meg ned på plenen for å suge til meg 
noen kjærkomne solstråler før jeg 
vendte tilbake til Utahs vintervær… 
Senere fikk jeg et bilde i posten tatt av 
en fotograf med telelinse, som fanget 
mitt øyeblikks avkobling på plenen. 
Under det sto bildeteksten: ‘Statlig 
konsulent ved det nasjonale senteret.’ 
Bildet var sant, bildeteksten var sann, 
men sannheten ble brukt til å skape et 
falskt inntrykk.” 17 Vi forkaster ikke noe 
vi vet er sant, på grunn av noe vi ennå 
ikke forstår.

Vi kan minne den søkende på at 
Joseph ikke var alene om englebesøk.

Vitnene om Mormons bok skrev: 
“Vi erklærer høytidelig at en Guds 
engel kom ned fra himmelen… [og 
la dem] så vi kunne se og betrakte 
platene.” 18 Vi kunne ha sitert mange 
andre også.19

En oppriktig sannhetssøker skulle 
se på spredningen av det gjengitte 
evangelium som frukten av Herrens 
verk gjennom profeten.

Det er nå mer enn 29 000 forsam-
linger og 88 000 misjonærer som 
underviser evangeliet over hele ver-
den. Millioner av siste- dagers- hellige 
ønsker å følge Jesus Kristus, leve heder-
lig, hjelpe de fattige og gi av sin tid og 
sine talenter for å hjelpe andre.

Jesus sa:
“Et godt tre kan ikke bære dårlig 

frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære 
god frukt…

Derfor skal dere kjenne dem på 
deres frukter.” 20

Disse forklaringene er overbevi-
sende, men den oppriktig søkende 
skulle ikke stole utelukkende på dem 
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for å stille i sin søken etter sannhet.
Alle troende trenger en åndelig 

bekreftelse på Frelserens guddomme-
lige misjon og profeten Joseph Smiths 
karakter. Dette gjelder for enhver 
generasjon. Åndelige spørsmål fortje-
ner åndelige svar fra Gud.

Da jeg var på østkysten av USA 
nylig, fortalte en hjemvendt misjonær 
meg om en venn som hadde blitt skuf-
fet over informasjon han hadde fått 
om profeten Joseph Smith. De hadde 
snakket sammen flere ganger, og den 
hjemvendte misjonæren syntes å tvile 
litt selv som følge av samtalene.

Selv om jeg håpet at han kunne 
styrke vennen sin, var jeg bekymret 
for hans eget vitnesbyrd. Brødre og 
søstre, la meg gi dere en advarsel: 
Dere vil ikke være mye til hjelp for 
andre om deres egen tro ikke er 
trygt forankret.

For noen uker siden gikk jeg 
ombord på et fly til Syd- Amerika. 
Flyverten rettet vår oppmerksom-
het mot en sikkerhetsvideo. “Det er 
lite sannsynlig,” ble vi advart, “men 
hvis kabintrykket forandrer seg, vil 
panelene over setene åpne seg og 
gi tilgang til oksygenmasker. Hvis 
det skjer, tar dere masken og trekker 
den mot dere. Plasser masken over 
nese og munn. Fest strikken over 
hodet, og tilpass masken om nødven-
dig.” Så denne advarselen: “Pass på 
å justere deres egen maske før dere 
hjelper andre.”

De negative kommentarene om 
profeten Joseph Smith vil bli flere og 
sterkere når vi nærmer oss Frelserens 
annet komme. Halvsannheter og 
underfundig bedrag vil ikke avta. Det 
vil være familiemedlemmer og venner 
som vil trenge deres hjelp. Det er nå 
dere må justere deres egen åndelige 
oksygenmaske slik at dere er beredt til 
å hjelpe andre som søker sannheten.21

Et vitnesbyrd om profeten Joseph 
Smith kan komme på forskjellig vis 
for oss alle. Det kan komme når dere 
kneler i bønn og ber Gud bekrefte 
at han var en sann profet. Det kan 
komme mens dere leser profetens 
beretning om det første syn. Et vit-
nesbyrd kan falle som dugg på deres 
sjel mens dere leser Mormons bok 
om og om igjen. Det kan komme 
mens dere bærer deres eget vitnes-
byrd om profeten, eller når dere står 
i templet og tenker på at gjennom 
Joseph Smith ble den hellige beseg-
lingskraft gjengitt til jorden.22 Med tro 
og ærlig hensikt vil deres vitnesbyrd 
om profeten Joseph Smith bli ster-
kere. De stadige vannballongene som 
kastes fra sidelinjen, kan iblant gjøre 
dere våte, men de behøver aldri, aldri 
slukke deres brennende tro.

Til de unge som hører på i dag, 
eller som leser disse ordene i dagene 
fremover, gir jeg en konkret utfor-
dring: Oppnå et personlig vitnesbyrd 
om profeten Joseph Smith. La deres 
røst bidra til å oppfylle Moronis pro-
fetiske ord om å tale godt om profe-
ten. Her er to forslag: For det første: 
Finn skriftsteder i Mormons bok 
som dere føler og vet er fullstendig 
sanne. Del dem så med familie og 
venner på familiens hjemmeaften, 
i Seminar og i deres klasser i Unge 
menn og Unge kvinner, og bekreft at 
Joseph var et redskap i Guds hender. 
Les deretter profeten Joseph Smiths 
vitnesbyrd i Den kostelige perle eller 
i dette heftet, nå på 158 språk. Dere 
finner det på Internett på LDS.org, 
eller dere kan få det av misjonærene. 
Dette er Josephs eget vitnesbyrd om 
det som faktisk skjedde. Les det ofte. 
Vurder å spille inn Joseph Smiths 
vitnesbyrd med deres egen røst,  
og lytte til det regelmessig og dele 
det med venner. Å lytte til profetens 
vitnesbyrd med deres egen røst,  
vil bidra til å bringe vitnesbyrdet 
dere søker.

Vi har store og strålende dager 
foran oss. President Thomas S. 

Juster din egen åndelige oksygen-
maske slik at du er beredt til å hjelpe 
andre som søker sannheten.

Profeten Joseph Smiths vitnesbyrd finnes nå på 158 språk.
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Monson har sagt: “Denne store sak… 
vil fortsette å gå frem, og forandre 
og velsigne liv… Ingen makt i hele 
verden kan stoppe Guds verk. Til tross 
for det som kommer, vil denne store 
sak gå fremover.” 23

Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at 
Jesus er Kristus, vår Frelser og For-
løser. Han valgte en hellig mann, en 
rettferdig mann til å lede gjengivelsen 
av fylden av hans evangelium. Han 
valgte Joseph Smith.

Jeg vitner om at Joseph Smith var 
en ærlig og god mann, en disippel av 
Herren Jesus Kristus. Gud Faderen og 
hans Sønn Jesus Kristus viste seg for 
ham. Han oversatte virkelig Mormons 
bok ved Guds gave og kraft.

I vårt samfunn bakenfor dødens 
slør vil vi tydelig forstå profeten 
Joseph Smiths hellige kall og guddom-
melige misjon. Den dagen, som ikke 
er så langt unna, skal dere og jeg og 
“[millioner andre] se broder Joseph 
igjen.” 24 I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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 4. Se Lære og pakter 135:1.
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