
Kyrkan i New York och Pennsylvania
”I början av 1800-talet var
västra delen av staten
New York huvudsakligen
ett nybyggarområde, ett
möjligheternas land för
dem som inte fruktade den
mäktiga och överväldigande
uppgiften att röja jungfrulig
mark. Bland dessa befann
sig Joseph och Lucy Mack
Smith och deras åtta barn,
vilka år 1816 bosatte sig

i närheten av Palmyra, inte långt från Rochester” (Gordon
B Hinckley, Sanningen återställd: En kortfattad berättelse om
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, s 1).

Det var i denna miljö som ett av dessa barn, Joseph Smith jr,
sökte sanningen och fick besök av Gud Fadern och hans
Son, Jesus Kristus. Denna avgörande uppenbarelse, som
öppnade himlarna efter åratal av mörker och avfall, ledde till
översättandet av Mormons bok från guldplåtarna ”genom
Guds gåva och kraft” (L&F 135:3) och återställandet av prästa-
dömet, evangeliets förordningar och Jesu Kristi kyrka till
jorden. När kyrkan hade återställts sändes missionärer ut för
att förkunna evangeliet för hela världen, trots förföljelser både
inom och utom kyrkan.

Joseph Smiths skrifter 2 består av ”utdrag ur Joseph
Smiths officiella vittnesbörd och historia, vilka han skrev
ned 1838 och som publicerades som serie [i delar] i
Times and Seasons i Nauvoo i Illinois med början den
15 mars 1842” (Inledning till Den kostbara pärlan).

Äldste John Taylor, dåvarande medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, skrev: ”Joseph Smith, Herrens profet och siare,
har gjort mera – Jesus 
allena undantagen – för
människornas frälsning i
denna världen än någon
annan människa, som levat
här” (L&F 135:3). Den
korta berättelsen i Joseph
Smiths skrifter återger, med
profetens egna ord, hur
återställelsen inleddes. Om
du är flitig och bedjande kommer dina studier av profeten
Josephs liv, de evangelieprinciper som uppenbarades genom
honom, och hans vittnesbörd om Herren Jesus Kristus att
förändra ditt liv. När du läser detta vittnesbörd och denna
historik försök då att föreställa dig vad för slags person
den unge Joseph Smith var. Vad var det hos den unge
Joseph som visade att han skulle bli återställelsens profet?

Förstå skrifterna
Joseph Smiths skrifter 2

Sekteriska världen (v 26) –
Olika kyrkor eller religioner

Brister (v 28) –
Små svagheter

Flyktighet (v 28) – Oseriös,
att inte ta något på allvar

Strå (v 37) – De torra stjälkar
som blir kvar när säd
skördats

Tänkte på det besynnerliga
(v 44) – Tänka på det
märkliga i, det unika

Föranledd (v 1) – Manad

Sekter (v 5–6) – Religiösa
grupper

Den stora nitälskan de olika
predikanterna ådagalade
(v 6) – Den entusiasm
de olika prästerna visade

Spetsfundigheter (v 9) –
Falskt resonemang, bedrägeri

Förakt (v 21) – Bristande
respekt, hånfullhet

Joseph Smiths 
skrifter 2

Joseph Smith berättar 
sin egen historia
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Joseph Smiths skrifter 2:17 – Den första synens
betydelse

Äldste James E Faust, dåvarande medlem i de tolv apostlarnas
kvorum, räknade upp vad vi vet efter Faderns och Sonens
besök till profeten Joseph Smith, som vi inte visste förut:

”Vilka lärdomar framgår av den första synen?

1. Gud Fadern finns som en person; det bevisar att människan
skapades till Guds avbild.

2. Jesus är en person, åtskild från Fadern.

3. Fadern förkunnade att Jesus Kristus var hans Son.

4. Jesus var enligt Bibeln förmedlaren av uppenbarelser.

5. Jakobs löfte att be Gud om kunskap uppfylldes.

6. Att en existerande varelse från den osynliga världen faktiskt
kom och försökte förgöra Joseph Smith.

7. Ett avfall ägde rum från den kyrka som upprättades
av Jesus Kristus – Joseph tillsades att inte gå med i någon av
sekterna, ty de förkunnade människoläror.

8. Joseph Smith blev ett vittne för Gud och hans Son Jesus
Kristus” (se Nordstjärnan, okt 1984, s 119–120).

Joseph Smiths skrifter 2:19 – ”Deras lärare voro
alla fördärvade”
Profeten Joseph Smiths upplevelse visade honom att något
var fel med lärarna (prästerna) för religionerna på hans
tid (se Joseph Smith 2:5–6, 8–10, 12, 21–23). President
J Reuben Clark jr, som var rådgivare i första presidentskapet,
förklarade:

”Detta betyder inte att det inte finns eller har funnits
miljontals människor som fruktar Gud . . . inte heller att det
under seklernas lopp inte har levt miljontals människor
som varit ärliga, sanna och rättfärdiga, enligt den kunskap
de hade . . .

Litterära insikter (v 64) –
Kunskap om forntida språk

Ordinerade (v 68, 71) –
Tillsatta genom
handpåläggning

Konfirmerade (v 72) –
Ge, gav

Ödeläggelse (v 45) –
Förstörelse

Små omständigheter (v 46) –
Fattig och behövande

Uppehälle (v 55) –
Försörjning

Inackorderad (v 57) –
Fick mat och husrum

Men det betyder att deras system är byggt på en villfarelse,
vilket var vad Herren sade till Joseph” (On the Way to
Immortality and Eternal Life [1949], s 442–443).

Joseph Smiths skrifter 2:66 – ”En av dem som sänt
barn till skolan”
Det var brukligt i detta område på den tiden att skolläraren
bodde i sina elevers hem under en tid som en del av sin
lärarlön.

Joseph Smiths skrifter 2:68–72 – Varför ordinerade
profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery
varandra till prästadömet efter dopet, trots att de
redan fått det?
President Joseph Fielding Smith förklarade att när Johannes
döparen ”hade förlänat prästadömet så befallde han Joseph
och Oliver att gå ner i vattnet och döpa varandra. Därefter
skulle de lägga händerna på varandra och på nytt förläna det
prästadöme som han hade förlänat 
dem. Det finns två anledningar
till varför de blev befallda att göra
detta. För det första, att förläna
prästadömet före dopet strider mot
ordningen i den organiserade
kyrkan. Därför blev de befallda att
förläna varandra prästadömet
på det regelrätta sättet efter att de
blivit döpta. För det andra gjorde
ängeln något för dem som de inte
själva kunde göra. Det fanns ingen
levande människa på jorden som
innehade prästadömets nycklar och därför var det nödvändigt
att denne budbärare, som innehade nycklarna till det aronska
prästadömet i tidernas mitt, sändes för att förläna denna makt.
Det strider mot himlens ordning att de som har gått över
på andra sidan slöjan ska officiera och verka för de levande på
jorden. Detta sker endast när den jordiska människan inte
kan verka. Det blir då nödvändigt för dem som har genomgått
uppståndelsen att verka för dem. Annars skulle Johannes ha
följt den bestämda ordning som praktiseras i kyrkan och först
döpt Joseph Smith och Oliver Cowdery och därefter förlänat
dem det aronska prästadömet” (Essentials in Church History,
27:e uppl [1950], s 57–58).

Susquehannafloden
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Studera skrifterna
Gör fyra av följande aktiviteter (A–G) när du studerar Joseph
Smiths skrifter 2.

Lär känna Joseph Smith den yngre

Läs noggrant igenom Joseph Smiths skrifter 2:1–20 och gör
följande i din anteckningsbok:

1. Skriv upp namnen på Joseph Smiths föräldrar och syskon.

2. Förklara varför Joseph började fundera över vilken kyrka
som var sann.

3. Sök upp det skriftställe som inspirerade Joseph att vända
sig till Herren i bön. Du vill kanske markera det i din bibel.
Förklara med egna ord vad det betyder.

4. Skriv upp tre sanningar som vi lär oss genom den första
synen och som är viktiga för dig. Förklara varför de
gör intryck på dig (om du behöver hjälp kan du använda
dig av ”Förstå skrifterna”).

Kunskap om nyckelskriftställen –
Joseph Smiths skrifter 2:15–20

Begrunda profeten Joseph Smiths redogörelse för den första
synen i Joseph Smiths skrifter 2:14–20, och diskutera sedan
med en förälder eller ledare i kyrkan vilka möjligheter,
välsignelser och glädjeämnen som du skulle ha gått miste
om ifall Joseph Smith inte hade bett om vägledning den där
vårdagen 1820. Redogör skriftligen för er diskussion.

Ta reda på fakta

Läs noggrant igenom Joseph Smiths skrifter 2:27–54 och
besvara följande frågor:

1. Hur lång tid hade gått sedan den första synen, enligt
vers 27?

2. Vad förväntade sig Joseph Smith skulle hända när han
vände sig till Herren i bön den 21 september 1823?
Vad säger detta dig om hans tro?

3. Vad hette den budbärare som uppenbarade sig för honom
den natten?

4. Vad profeterade han om Joseph Smiths namn? Hur uppfylls
detta?
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5. Hur visste Joseph Smith hur han skulle finna den plats där
plåtarna låg nedgrävda?

6. Hur många gånger uppenbarade sig budbäraren för
honom den natten och påföljande dag? Varför tror ni att
han uppenbarade sig så många gånger?

Gör en egen frågesport

Gå igenom Joseph Smiths skrifter 2:66–75 och den fotnot i
vilken Oliver Cowdery beskriver händelserna. Skriv fem
frågor som kan besvaras genom dessa verser och skriv ner
svaret efter varje fråga.

Skriv ner ditt vittnesbörd

När du har läst Joseph Smiths skrifter 2 skriver du ett eller två
stycken om hur du känner för profeten Joseph Smith och allt
han gjorde för oss som Jesu Kristi tjänare.

Skriv i dagboken

När du har läst om Moronis besök i Joseph Smiths skrifter
2:27–54, läs Moroni 1:1–4 och 10:1–6. Skriv i dagboken om hur
du kanske skulle ha känt dig om du hade varit Moroni som
besökte Joseph Smith efter att ha väntat i över 1 400 år på att
plåtarna skulle tas fram och översättas.

Illustrera en händelse

Fundera över de olika händelser som finns upptecknade i
Joseph Smiths skrifter 2 och rita en bild som föreställer en
händelse som har gjort intryck på dig. Förklara vad det var
som gjorde intryck på dig.
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