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MORMONS BOG:  
ENDNU ET VIDNESBYRD OM  

JESUS KRISTUS



Mormons Bog, som blev bragt frem af profeten 

Joseph Smith, er en oversættelse af gamle plader 

»skrevet på befaling, og også ved profetiens og åben-

barelsens ånd – Skrevet og forseglet og skjult i Her-

ren, for at de ikke skulle blive ødelagt – Skal komme 

frem ved Guds gave og kraft for at blive oversat …

Ved Guds gave og kraft, af Simon Dewey

Hvilken skal vise resten af Israels hus, hvilke 

store ting Herren har gjort for deres fædre, og at  

de måtte kende Herrens pagter, at de ikke er for-

stødt for evigt – Og også for at overbevise jøde  

og ikke-jøde om, at Jesus er Kristus« (Mormons 

Bogs titelblad).
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Liahona,  
oktober 2011

PÅ OMSLAGET
På forsiden: Fotoillustration: John Luke; Så I 
kan vide, af Gary Kapp, med tilladelse fra Mr. 
og Mrs. David Larsen, må ikke kopieres. Bag-
siden: Kristi billede, af Heinrich Hofmann, 
med tilladelse fra C. Harrison Conroy Co.

Velkommen til dette særnummer
Få emner er værd at afsætte et helt nummer til, men Mormons Bog er 

et af dem. I dette nummer vidner fortidige og nutidige profeter, så vel som 
medlemmer over hele verden, om dette enestående skrift. Dets oprindelse er 
mirakuløs. Det er et håndgribeligt bevis på genoprettelsen. Det er vores reli-
gions slutsten. Og det er skrevet til vor tid – det forkynder Kristi lære tydeligt 
og enkelt, så det opbygger vores tro og styrker vores familie.

Selv om du ikke finder så mange af de faste artikelserier, som du er vant 
til i Liahona denne gang, så er Budskabet fra Det Første Præsidentskab (side 
4) og besøgsbudskabet (side 46) her dog. Disse budskaber såvel som de 
øvrige artikler indeholder vidnesbyrd om og lærdomme fra Mormons Bog.

Vi indbyder jer til at studere dette nummer under bøn, lægge jer budska-
berne på sinde og fortælle andre om dem og om Mormons Bog.

BUDSKABER
4 Budskab fra Det Første  

Præsidentskab: Mormons 
Bogs dyrebare løfter
Præsident Thomas S. Monson

46 Besøgsbudskabet:  
Hvis vi ikke tvivler
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oversætter af »den mest korrekte 
bog på jorden«.
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om Guds kærlighed
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Gud elsker? Så giver Mormons 
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vore familier til fremgang.

47 Musik: To tusind unge  
sønner
Bonnie Hart Murray og  
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48 Vor tids lærdomme
Levende profeter og apostle for-
kynder sandheder fra Mormons 
Bog, som kan lede os i dag.

52 Mormons Bog – vores  
religions slutsten
Præsident Ezra Taft Benson
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angående Mormons Bog.
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David A. Feitz
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betydningen af respekt for  
Mormons Bogs hellighed



60

66

Mange malerier i dette nummer 
viser en gengivelse af den Liahona, 
som Lehi modtog. Disse liahonaer 
er ikke skjult og ligner måske ikke 
den herover på en prik, men måske 
synes du og din familie, at det kunne 
være sjovt at finde ud af, hvor mange 
liahonaer I kan finde i dette nummer.

60 Hvis du virkelig gerne  
vil vide det, så får du  
det at vide
Ældste Walter F. González
Fire måder, som kan hjælpe  
dig til at vide, at Mormons  
Bog er inspireret af Gud.

65 Plakat: En røst fra støvet

66 En brænden i mit indre
Michael R. Morris
Den dag, Eduardo Contreras 
lærte at læse, var også den dag, 
hvor han fik et vidnesbyrd om 
Mormons Bog

68 Sådan forandrede Mormons 
Bog mit liv
Medlemmer vidner om, hvor-
dan Mormons Bog hjalp dem 
med at finde svar, trøst og 
omvendelse

72 Til alle tungemål og folk
Lia McClanahan
For sidste dages hellige verden 
over er der intet, som overgår 
det at have Mormons Bog på 
deres eget sprog

76 Ofte stillede spørgsmål  
om Mormons Bog
Enkle svar på de spørgsmål, 
som folk ofte stiller om  
Mormons Bog.

80 Et vidnesbyrd, en pagt og  
et vidne
Ældste Jeffrey R. Holland
Jeg vidner om denne bog lige så 
sikkert, som hvis jeg sammen 
med de tre og de otte vidner selv 
havde set guldpladerne.
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For mange år siden stod jeg ved en ung fars sygeleje, 
mens han svævede mellem liv og død. Hans fortviv-
lede hustru og deres to børn stod i nærheden.  

Han tog min hånd i sin, sendte mig et bønfaldende blik  
og sagde: »Biskop, jeg ved, at jeg skal dø. Fortæl mig,  
hvad der sker med min ånd, når jeg dør.«

Jeg bad en stille bøn om himmelsk vejledning og 
bemærkede så et eksemplar af tre-i-eneren, som lå på 
hans natbord. Jeg rakte ud efter bogen og bladrede i den. 
Pludselig opdagede jeg, at jeg uden medvirken fra min 
side havde slået op på Alma kapitel 40 i Mormons Bog. 
Jeg læste disse ord højt for ham:

»Se, det er blevet mig kundgjort af en engel, at alle 
menneskers ånder, så snart de har forladt dette dødelige 
legeme … bliver ført hjem til den Gud, der gav dem livet.

Og … de retfærdiges ånder bliver modtaget i en 
tilstand af lykke, som kaldes paradis, en tilstand af hvile, 
en tilstand af fred, hvori de skal hvile fra alle deres 
besværligheder og fra al bekymring og sorg« (Alma 
40:11-12).

Mens jeg læste om opstandelsen, så jeg en glød i den 
unge mands ansigt, og han smilede glad. Da jeg afsluttede 
mit besøg, tog jeg afsked med denne dejlige familie.

Jeg så hustruen og børnene igen ved begravel-
sen. Jeg tænker tilbage på den aften, da en ung mand 

indtrængende bad om sandhed og fik svaret på sit spørgs-
mål fra Mormons Bog.

Mormons Bog rummer andre dyrebare løfter, blandt 
andet løfter om fred, frihed og velsignelser, hvis vi »blot vil 
tjene landets Gud, som er Jesus Kristus« (Eter 2:12).

På dens sider kan vi læse løftet om »aldrig ophørende 
lykke« til »dem, der holder Guds befalinger. For se, de er 
velsignede i alt, både timeligt og åndeligt« (Mosi 2:41).

På dens sider kan vi læse løftet om »ufattelig glæde« til 
dem, der bliver »redskab[er] i Guds hænder« til et redde 
hans dyrebare sønner og døtre (Alma 28:8; 29:9).

På dens sider kan vi læse løftet om, at det spredte Israel 
skal samles – et arbejde, som vi deltager i med vores ver-
densomspændende missionering (se 3 Ne 16; 21-22).

På dens sider kan vi læse løftet om, at når vi beder til 
Faderen i Jesu Kristi hellige navn, bliver vores familie vel-
signet (se 3 Ne 18:21).

Ved studium af dens sider opfyldes det profetiske løfte, 
at »I [vil] have Herrens ånd i jeres hjem i større målestok. 
Jeres beslutning om at være lydige mod hans bud vil for-
stærkes, og I vil få et større vidnesbyrd om, at Guds søn er 
en levende virkelighed.« 1

Og på Mormons Bogs sider kan vi læse Moronis 
løfte om, at vi gennem bøn, oprigtig hensigt og tro på 
Jesus Kristus kan kende sandheden af disse løfter »ved 

MORMONS BOGS  

Præsident  
Thomas S. Monson

B U D S K A B  F R A  D E T  F Ø R S T E  P R Æ S I D E N T S K A B

dyrebare løfter
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Helligåndens kraft« (se Moro 10:4-5).
Sammen med andre sidste dages profeter vidner jeg 

om sandheden af denne »mest korrekte bog på jorden«,2 
nemlig Mormons Bog, endnu et vidnesbyrd om Jesus 
Kristus. Dens budskab strækker sig over hele verden og 
bibringer dens læsere kundskab om sandheden. Det er 
mit vidnesbyrd, at Mormons Bog ændrer menneskers 
liv. Må vi hver især læse og genlæse den. Og må vi med 
glæde forkynde vores vidnesbyrd om dens dyrebare løfter 
for alle Guds børn. ◼

NOTER
 1. Gordon B. Hinckley, »Et levende og ægte vidnesbyrd«, Liahona,  

aug. 2005, s. 6.
 2. Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 64.

UNDERVISNING UD FRA  
DETTE BUDSKAB

I skrifterne »finder vi sande principper, som 
vil løse enhver form for forvirring, ethvert 
problem og ethvert dilemma, som menne-
skeheden … vil møde« (Undervisning, den 
største kaldelse, 2000, s. 51). Bed din familie 
om at lytte efter de »dyrebare løfter«, som 
præsident Monson påpeger i Mormons Bog, 
mens du læser hans budskab for dem. Du kan 
også fortælle om et løfte fra Mormons Bog, 
som har haft betydning for dig.
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Mormons Bog er en enestående bog med 
hellig skrift. Selv om fordums profeter 
har skrevet den, så kom den ikke til os 

på samme måde som Bibelen. Bibelen blev for-
trinsvis skrevet på ruller i den gamle verden som 
individuelle bøger og i århundreder kopieret af 
skrivere. Først i det fjerde århundrede efter Jesus 
Kristus blev disse adskilte bøger samlet og præ-
senteret i et bind, som vi omtaler som Bibelen.

I modsætning hertil blev Mormons Bog ned-
skrevet af fordums profeter i den nye verden på 
metalplader, primært forkortet af en profet –  
Mormon (herfra titlen) – i det femte århundrede 
e.Kr. til en optegnelse på gyldne plader. Hans søn 
Moroni gravede senere pladerne ned, hvor de 
forblev indtil 1827, hvor Moroni som en opstanden 
person overdrog dem til en ung mand ved navn 
Joseph Smith. 

Det følgende er beretningen om, hvordan 
Joseph modtog, oversatte og udgav optegnelsen, 
der nu har titlen Mormons Bog: Endnu et vidnes-
byrd om Jesus Kristus. Frelseren selv bevidnede,  
at bogen er sand (se L&P 17:6).

Profeten 
Joseph 
Smith: 
OVERSÆTTER AF 
MORMONS BOG



 O k t o b e r  2 0 1 1  7

FR
A 

VE
N

ST
RE

: B
RO

R 
JO

SE
PH

, A
F 

DA
VI

D 
LIN

DS
LE

Y 
©

 1
99

8;
 JO

SE
PH

 S
M

ITH
 S

Ø
G

ER
 V

IS
DO

M
 F

RA
 B

IB
EL

EN
, A

F 
DA

LE
 K

ILB
O

UR
N

 ©
 1

97
5 

IR
I; 

JO
SE

PH
 S

M
ITH

S 
FØ

RS
TE

 S
YN

,  
AF

 G
RE

G
 O

LS
EN

, M
Å 

IK
KE

 K
O

PIE
RE

S;
 F

O
TO

 A
F 

SC
EN

E 
FR

A 
JO

SE
PH

 S
M

ITH
: G

EN
O

PR
ET

TE
LS

EN
S 

PR
O

FE
T :

 M
AT

TH
EW

 R
IER

 ©
 IR

I

1. I 1820 boede en 14-årig 
dreng ved navn Joseph Smith 
i nærheden af Palmyra i 
staten New York. Selv om han 
var ung, overvejede han sin 
stilling i Guds øjne, og han var 
forvirret over påstandene hos 
de forskellige kristne kirker, 
som søgte nye medlemmer 
ved at modsige de andres 
påstande. Joseph besluttede 
på baggrund af sit studium af 
Bibelen at søge visdom ved at 
spørge Gud, »som giver alle 
rundhåndet og uden bebrej-
delser« (Jak 1:5). Han gik ind i 
skoven i nærheden af sit hjem 
for at bede. 2. Da Joseph knælede ned og bad, faldt en strålende lyssøjle  

på ham. I den så han to personer. Vor himmelske Fader talte  
og sagde: »Det er min elskede Søn. Hør ham!« (JS-H 1:17).  
Herren fortalte Joseph, at han ikke skulle tilslutte sig nogen  
af kirkerne, fordi ingen af dem var sande, men han blev  
lovet, »at evangeliets fylde engang i fremtiden ville blive  
tilkendegivet for [ham].« 1

3. Tre år gik, hvor Joseph for-
talte andre om sin oplevelse 
– og blev forfulgt for det. Han 
fortalte: »Skønt jeg blev hadet 
og forfulgt, fordi jeg sagde, at 
jeg havde set et syn, så var det 
dog sandt; og … jeg [blev] til-
skyndet til at sige i mit hjerte: 
Hvorfor forfølge mig, fordi 
jeg siger sandheden? Jeg har 
virkelig set et syn, og hvem er 
jeg, at jeg kan modstå Gud, 
eller hvorfor forsøger verden 
at få mig til at fornægte, hvad 
jeg virkelig har set? For jeg 
havde set et syn; jeg vidste 
det, og jeg vidste, at Gud 
vidste det, og jeg kunne ikke 
fornægte det« (JS-H 1:25).
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6. Joseph Smith var som de fle-
ste på landet i de dage næsten 
uden uddannelse. Som hjælp 
til oversættelsen havde Gud 
givet ham et meget gammelt 
oversættelsesredskab, der 
hed Urim og Tummim. Han 
blev også hjulpet af skrivere, 
som nedskrev det, han dik-
terede, mens han oversatte. 
Blandt disse skrivere var hans 
hustru Emma, Martin Harris, 
en velstående gårdmand, 
og Oliver Cowdery, der var 
skolelærer. Hovedparten af 
oversættelsen blev færdig på 
mindre end tre måneder, efter 
at Oliver begyndte at virke 
som skriver.

Emma beskrev, hvordan 
det var at tjene som Josephs 
skriver: »Intet menneske 
kunne have dikteret manu-
skriptet, medmindre han 

Siden 1830 har millioner af mennesker læst Mormons  
Bog og tilsluttet sig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 

Hellige på grund af Mormons Bogs vidnesbyrd om 

4. Den 21. september 1823 
bad Joseph, da lys fyldte hans 
soveværelse på loftet, og en 
engel ved navn Moroni viste 
sig. Moroni fortalte Joseph 
om tekster skrevet af fordums 
profeter. Optegnelsen var ind-
graveret på gyldne plader og 
lå nedgravet i en nærliggende 
høj. Joseph fik at vide, at han 
skulle oversætte optegnelsen.

5. Joseph blev endelig, den 22. september 1827, betroet pla-
derne, og han tog dem op fra en stenkiste, som lå gemt under 
en stor sten på en høj i nærheden af Palmyra i staten New York.

Frelseren. Bogen er også bevis på, at Joseph Smith var 
Guds profet, og at Frelseren leder sin kirke i dag. Millioner 
af mennesker har undersøgt og fået bekræftet Moronis 
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7. I de 18 måneder, hvor 
Joseph havde pladerne, var 
han ikke den eneste, som 
så og håndterede dem. Tre 
mænd – Oliver Cowdery, David 
Whitmer og Martin Harris – 
vidnede formelt om, at englen 
Moroni viste dem de gyldne 
plader, og at de vidste, at pla-
derne »er blevet oversat ved 
Guds gave og kraft, for hans 
røst har kundgjort det for os.« 
Otte andre mænd vidnede 
også om, at de havde set og 
løftet på de gyldne plader.4

8. I august 1829 havde Joseph 
indgået aftale med trykkeren 
Egbert B. Grandin fra Palmyra i 
New York om at trykke bogen. 
Martin Harris pantsatte sin 
gård for at betale for tryk-
ning af bogen, og den 26. 
marts 1830 blev Mormons Bog 
udbudt til salg.

9. Den 6. april 1830 var 
omkring 60 mennesker 
forsamlet i en bjælkehytte 
i Fayette i staten New York. 
På foranledning af Herren 
Jesus Kristus stiftede Joseph 
Smith formelt Frelserens kirke, 
genoprettet som den oprin-
deligt var organiseret og ledt 
af apostle og profeter med 
myndighed til at tale på Guds 
vegne. En senere åbenbaring 
til Joseph Smith gav Kirken 
dens navn: Jesu Kristi Kirke  
af Sidste Dages Hellige (se  
L&P 115:4). ◼

NOTER
 1. Joseph Smith, i History of the 

Church, 4:536.
 2. Interview med Emma Smith  

af Joseph Smith III, feb. 1879,  
i Saints’ Herald, 1. okt. 1879,  
s. 290.

 3. Kirkens præsidenters lærdomme: 
Joseph Smith, 2007, s. 61.

 4. Se »De tre vidners vidnesbyrd«  
og »De otte vidners vidnesbyrd«  
i indledningen til Mormons Bog.

løfte til alle ærlige sandhedssøgere: »Jeg [vil] formane jer 
til, at I spørger Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om ikke 
dette er sandt; og hvis I spørger af et oprigtigt hjerte, med 

oprigtig hensigt, idet I har tro på Kristus, så vil han tilken-
degive sandheden af det for jer ved Helligåndens kraft« 
(Moro 10:4).

var inspireret, for når [jeg] 
virkede som skriver for ham, 
dikterede [Joseph] for mig 
time efter time, og når han 
vendte tilbage efter målti-
derne eller efter andre afbry-
delser, begyndte han straks, 
hvor vi var standset, uden 
hverken at se manuskriptet 
eller få nogen del af det læst 
op for sig.« 2 

Joseph forklarede om 
betydningen af fremkomsten 
af Mormons Bog. »Ved Guds 
kraft oversatte jeg Mormons 
Bog fra hieroglyfisk, hvortil 
kendskabet var gået tabt for 
verden. Om denne vidun-
derlige begivenhed var jeg 
alene, en uskolet ung mand, 
som skulle bekæmpe verdslig 
visdom og otte århundreders 
ophobet uvidenhed med en 
ny åbenbaring.« 3
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De fleste kristne er bekendt med Jesu 
Kristi karakteristika, som de står anført 
i Bibelen. De glæder sig over den kær-

lighed, som han viste de fattige, syge og under-
trykte. De, der betragter sig som hans disciple, 
stræber også efter at efterligne hans eksempel 
og følge hans elskede apostels opfordring: »Lad 
os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, 
og enhver, som elsker, er født af Gud og ken-
der Gud … for Gud er kærlighed« (1 Joh 4:7-8).

Denne lære er tydeliggjort i Mormons Bog. 
Den beskriver hvordan man fødes af Gud og 
hvordan man opnår kraft til at elske, som han 
elsker. Den påpeger tre kerneprincipper, som 
bringer kraften i Guds kærlighed ind i vores 
tilværelse.

For det første lærer Mormons Bog os, at det 
at udøve tro på Kristus og indgå en pagt med 
ham om at holde hans befalinger er nøglen til 

åndelig genfødsel. Til et folk i Mormons Bog, 
som havde indgået en sådan pagt, bemærkede 
kong Benjamin: »Og på grund af den pagt, 
I har sluttet, skal I kaldes Kristi børn, hans 
sønner og døtre; for se, i dag har han født jer 
åndeligt; for I siger, at jeres hjerte er forandret 
ved tro på hans navn; derfor er I født af ham 
og er blevet hans sønner og døtre« (Mosi 5:7).

For det andet forkynder Frelseren selv, at 
kraften til at blive som han udspringer af at 
modtage evangeliets ordinancer : »Se, dette  
er befalingen: Omvend jer, alle I jordens 
ender, og kom til mig, og bliv døbt i mit navn, 
så I må blive helliggjort ved modtagelsen af 
Helligånden, så I må stå uplettede for mig på 
den yderste dag« (3 Ne 27:20).

For det tredje formaner han os til at følge 
hans eksempel: »Hvad slags mænd burde  
I derfor være?« spørger han retorisk. Hans svar 

HVAD MORMONS BOG  
LÆRER OS OM 

Ældste  
Russell M. Nelson

De Tolv Apostles Kvorum

Nogle af de mest storslåede eksempler på Herrens  
kærlighed er nedfældet i Mormons Bog.
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lød: »Sandelig siger jeg til jer: Ligesom jeg er« 
(3 Ne 27:27). Han ønsker virkelig, at vi skal 
blive mere som ham.

Nogle af de mest storslåede eksempler på 
Herrens kærlighed er nedfældet i Mormons 
Bog. Disse eksempler kan gøre sig gældende 
i vores liv, når vi stræber efter at blive mere 
som Herren.

Det var hans kærlighed til Lehi og dennes 
familie – og deres kærlighed til ham – der 
førte dem til Amerika, deres forjættede land, 
hvor de nød fremgang.1

Det var Guds kærlighed til os, der til-
skyndede ham til for flere århundrede siden 
at befale nefitiske profeter at føre en hellig 
optegnelse om deres folk. De lektier, som 
den optegnelse rummer, har med vores frelse 
og ophøjelse at gøre. Disse lærdomme har vi 
nu adgang til gennem Mormons Bog. Denne 
hellige tekst står som et håndgribeligt vidnes-
byrd om Guds kærlighed til alle hans børn 
over hele verden.2

Det var Kristi kærlighed til hans »andre 
får«, der førte ham til Den Nye Verden.3  
Mormons Bog lærer os, at store naturkata-
strofer og tre dages mørke ramte Den Nye 
Verden efter Herrens død i Den Gamle 
Verden. Derefter nedsteg den herliggjorte 
og opstandne Herre fra himlen og betjente 
folket i Den Nye Verden.

EN PROFET VIDNER
»Mormons Bog er fremkommet ved Guds 
gave og kraft. Den taler som en røst fra 
støvet, som et vidnesbyrd om Guds Søn. 
Den taler om hans fødsel, om hans virke, 
om hans korsfæstelse og opstandelse og 

hans tilsynekomst for de retfærdige i landet Overflødighe-
den på det amerikanske fastland.

Det er noget håndgribeligt, man kan tage i hænderne, 
som kan læses, som kan efterprøves. Den bærer i sig et 
løfte om dens guddommelige oprindelse. Millioner har 
nu efterprøvet den og fundet, at den er en sand og hellig 
optegnelse.«
Præsident Gordon B. Hinckley (1910-2008), »De store ting, Gud har  
åbenbaret«, Liahona, maj 2005, s. 81.

KUNDSKAB ER KENDSKAB TIL KÆRLIGHED

Jeg er nyt medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og i mine øjne er Mormons 
Bog ikke bare en bog. Den er et håndfast bevis på, at Faderen elsker os. Den er bevis 

på, at de tidlige hellige elskede os og ønskede, at vi skulle vende hjem. Den er bevis på, at 
Guds plan for lykke findes og er fuldkommen.

At vide, at denne bog er sand, er at vide, at vor himmelske Fader og hans Søn lever. Det 
er at vide, at livet er smukt og evigt. Det er at vide, at så længe man stræber efter at gøre 
sit bedste og omvender sig, når man fejler, så bliver man altid tilgivet. Det er at kende den 
sande betydning af familien. Det er at vide, at man aldrig mister sine kære, for de venter på 
en. Det er at kende til vor himmelske Faders velsignelser. Det er at have den trøst, at uanset 
hvilke storme der rammer dig, kan du komme igennem dem, for de er til dit eget bedste. 
Det er at vide, at Helligånden er ens stadige ledsager. Kort sagt er det at kende kærlighe-
den i alle dens udtryksformer.
Emma Adesanya, Irland
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»Og se, jeg er verdens lys og liv,« fortalte 
han dem, »og jeg har drukket af det bitre 
bæger, som Faderen har givet mig, og har 
herliggjort Faderen ved at påtage mig ver-
dens synder« (3 Ne 11:11).

Han gav så plads for en af de mest nære 
oplevelser, man kunne have med ham. Han 
bød dem at mærke sårene i hans side og nag-
legabene i hans hænder og fødder, så de med 
vished kunne vide, at han er »Israels Gud, og 
hele jordens Gud og [var] blevet slået ihjel for 
verdens synder« (3 Ne 11:14).

Derefter gav Jesus sine disciple myndighed 
til at døbe, til at overdrage Helligåndsgaven 
og til at forrette nadveren. Han gav dem magt 
til at etablere sin kirke iblandt dem, ledt af 
tolv disciple.

Han gav dem nogle af de mest 

grundlæggende lærdomme, som han havde 
givet til sine disciple i Den Gamle Verden. 
Han helbredte deres syge. Han knælede og 
bad til Faderen med ord, der var så kraftfulde 
og hellige, at de ikke kunne nedskrives. Hans 
bøn var så virkningsfuld, at de, der hørte 
ham, blev overvældet af glæde. Jesus, der 
selv var overvældet af sin kærlighed til dem 
og deres tro på ham, græd. Han profeterede 
om Guds værk i de århundreder, der førte op 
til hans lovede andet komme.4

Så bad han dem om at føre deres børn hen 
til ham.

»Han tog deres små børn, et efter et, og 
velsignede dem og bad til Faderen for dem.

Og da han havde gjort dette, græd han igen;
og han talte til mængden og sagde til dem: 

Se jeres små.

Frelseren forkyn-
der selv, at kraften 
til at blive som 
han udspringer af 
at modtage evan-
geliets ordinancer.
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Og da de så op for at se dem, kastede 
de blikket mod himlen, og de så himlene 
åbne, og de så engle stige ned fra himlen, 
som var det midt gennem ild, og de kom 
ned og omgav de små, og de blev omrin-
get af ild; og englene betjente dem« (3 Ne 
17:21-24).

Sådan er Guds kærligheds renhed og kraft, 
som den åbenbares i Mormons Bog.

I disse sidste dage kan vi, der nyder pri-
vilegiet af at have Mormons Bog, at være 
medlemmer af Herrens kirke, at have hans 
evangelium og at efterleve hans befalinger, 
kende til Guds uendelige kærlighed. Vi ved, 
hvordan vi skal gøre hans kærlighed til vores. 
Når vi bliver hans sande disciple, opnår vi 
kraft til at elske, som han gør. Når vi efterle-
ver befalingerne, bliver vi mere som han. Vi 
øger omfanget af vores kærlighed og rækker 

ERKEND KRAFTEN I HANS KÆRLIGHED

Da jeg blev medlem af Kirken, mens jeg studerede, havde jeg det godt med de forandrin-
ger, som jeg foretog i min livsstil, og jeg så, hvordan evangeliet forbedrede mit liv. Men 

jeg følte snart, at min fortid hindrede mig i at gøre fremgang. Hvordan kunne vor himmel-
ske Fader bruge mig til at opbygge sit rige, når jeg havde truffet så tåbelige valg?

Så en dag slog jeg op på sidste side i mit eksemplar af Mormons Bog. Jeg læste Moronis 
afskedsord: »Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham … og hvis I fornægter jer 
selv al gudløshed, og elsker Gud af al jeres kraft, sind og styrke, da er hans nåde tilstrække-
lig for jer, så I ved hans nåde kan blive fuldkomne i Kristus; og hvis I ved Guds nåde er fuld-
komne i Kristus, kan I ingenlunde fornægte Guds kraft« (Moro 10:32). Jeg stirrede på de 
ord. Jeg fornemmede Ånden fortælle mig, at det var sandt. Jeg indså, at jeg havde begræn-
set Guds kraft ved at antage, at han ikke kunne bruge mig, som han fandt det for godt.

Jeg besluttede, at jeg fra da af ikke ville »fornægte Guds kraft«, men ville anerkende 
min fortid og skue fremad mod fremtiden. Jo mere jeg fokuserer på min fremtid i stedet for 
på min fortid og stoler på Jesu Kristi helliggørende nåde, desto mere fornemmer jeg min 
Frelsers kærlighed til mig, og desto bedre har jeg det med mig selv.
Christy Pettey, Washington i USA

ud til mennesker af alle folk, nationer, slægter 
og tungemål.

I taknemlighed for hans eksemplariske liv 
kan vi gøre dette skriftsted til vores standard: 
»Derfor, mine elskede brødre, bed til Faderen 
med hjertets hele styrke om, at I må blive 
fyldt af denne kærlighed, som han har skæn-
ket alle, som er hans Søns, Jesu Kristi, sande 
tilhængere, så I kan blive Guds sønner, så vi, 
når han viser sig, vil være som han, for vi skal 
se ham, som han er, så vi må have dette håb, 
så vi må blive renset, ja, ligesom han er ren« 
(Moro 7:48).5 ◼

NOTER
 1. Se 1 Ne 17:35-44; Mosi 7:20; Alma 9:9-11; 3 Ne  

5:20-22.
 2. Se Mormons Bogs titelblad; 1 Ne 13:35-41; 2 Ne 33:4; 

Mosi 1:2-7; Morm 8:13-41.
 3. Se Joh 10:16; 3 Ne 15:11-24.
 4. Se 3 Ne 11-14; 18-20.
 5. Sammenlign med 1 Joh 3:1-3).

Så bad han dem 
om at føre deres 
børn hen til ham. 
»Han tog deres 
små børn, det ene 
efter det andet, og 
velsignede dem og 
bad til Faderen for 
dem.«
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MORMONS BOGS 

Hvad sker der i  
Mormons Bog? Anvend 
disse billeder til at lære 
mere om profeterne  
og historierne i dette 
enestående skrift.

Lehi sendte sine sønner 
tilbage for at hente de 
skrifter, som var skrevet på 
bronzeplader. Disse plader 
rummede beretningen om 
deres forfædre og andet, 
som Herren havde bedt dem 
skrive. Lehi og Nefi passede 
godt på disse plader. De 
nedfældede også det, der 
skete med deres familie, på 
metalplader (se 1 Ne 3-5).

Herren gav Lehi et kompas, 
som kaldtes Liahona. Det 
skulle lede hans familie gen-
nem ørkenen til det forjæt-
tede land (se 1 Ne 16).

Herren gav Nefi besked på 
at bygge et skib, som kunne 
føre Lehis familie til det 
forjættede land. Nefi adlød 
sin far og Herren, men det 
gjorde Laman og Lemuel 
ikke (se 1 Ne 17).

Mormons Bog begynder med 
en profet, som hed Lehi. 
Han ville have de gudløse 
mennesker i Jerusalem til 
at omvende sig, men folket 
lyttede ikke. Herren fortalte 
Lehi, at han skulle tage 
sin familie, der omfattede 
hustruen Sariah og deres 
sønner – Laman, Lemuel, 
Sam og Nefi – med ud i  
ørkenen (se 1 Ne 1-2).

historie



99 1010 1111 1212

66 77 8855

 

 O k t o b e r  2 0 1 1  17

Kong Benjamin byggede et 
tårn for at kunne forkynde 
evangeliet for sit folk  
(se Mosi 2-6).

En gudløs konge ved navn 
Noa lod profeten Abinadi 
henrette. Men Abinadis  
forkyndelse omvendte en  
af Noas præster, som hed 
Alma (se Mosi 11-17).

Alma flygtede fra kong Noas 
hof, forkyndte evangeliet for 
andre mennesker og døbte 
dem (se Mosi 18).

Laman og Lemuel vedblev 
med at være ulydige mod 
deres far og Herren. Deres 
efterkommere er kendt som 
lamanitterne. Nefi blev ved 
med at adlyde sin far og 
Herren. Hans efterkommere 
kaldes nefitter (se 2 Ne 4-5).

Da Lehi og Nefi var døde,  
fik andre mennesker, som 
Nefis bror Jacob, ansvaret 
for at nedfælde vigtige lær-
domme og begivenheder  
på pladerne (se Jakob 1).

Enosh bad om at få tilgivelse 
for sine synder, og han blev 
tilgivet (se En 1).

Lehi og hans familie sejlede 
til det forjættede land i et 
skib, de havde bygget (se 
1 Ne 18).

Almas søn, Alma den Yngre, 
var ikke lydig. Han og hans 
venner, Mosijas sønner, var 
gudløse. Så befalede en 
engel dem at omvende sig. 
Alma og Mosijas sønner 
omvendte sig og brugte 
resten af deres liv på at  
forkynde evangeliet  
(se Mosi 27-28).
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Hærføreren Moroni skrev en 
frihedserklæring og kæm-
pede for at forsvare sit folks 
frihed (se Alma 46, 48).

Helaman ledte en hærstyrke 
på 2000 retskafne, unge, 
mænd (se Alma 53, 56-58).

En lamanitisk profet ved 
navn Samuel profeterede, 
at Jesus Kristus snart skulle 
fødes (se Hel 13-16).

En tiårig dreng ved navn 
Mormon blev udvalgt til at 
skrive på pladerne, når han 
blev ældre. Som 24-årig 
begyndte han at samle de 
vigtigste beretninger fra 
alle optegnelserne på et sæt 
metalplader (se Morm 1).

Inden Moroni døde, begra-
vede han pladerne i en høj, 
der kaldtes Cumora. Omkring 
1400 år efter at Moroni 
havde begravet pladerne, 
bad en 14-årig dreng ved 
navn Joseph Smith om at få 
at vide, hvilken kirke der var 
den rigtige (se JS-H 1:5-16).

Vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus viste sig for 
Joseph Smith og fortalte 
ham, at ingen af kirkerne 
var sande eller fuldkomne. 
Joseph skulle hjælpe med at 
genoprette Jesu Kristi kirke 
(se JS-H 1:17-20).

Mosijas søn Ammon 
omvendte mange lamanitter, 
da han havde forsvaret kong 
Lamonis hjorde og vundet 
hans tillid (se Alma 17-19).

Inden Mormon døde, gav han 
pladerne til sin søn Moroni. 
Moroni var hærfører i hæren. 
Han var den sidste nefitiske 
overlevende efter et stort 
slag mellem lamanitterne og 
nefitterne (se Morm 6, 8).
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Langt borte i Betlehem 
blev Jesus Kristus født. Han 
forkyndte sit evangelium, 
helbredte og velsignede 
mennesker og oprettede sin 
kirke. Han blev så korsfæstet 
og opstod (se 1 Ne 1, 8-10).

Moroni besøgte Joseph 
Smith og fortalte ham om 
de begravede plader. Når 
Joseph Smith blev ældre, 
skulle han få pladerne og 
oversætte dem (se JS-H 
1:27-54).

Da Joseph Smith var 21, tog 
han ud til højen Cumora og 
tog pladerne fra det sted, 
hvor Moroni havde begravet 
dem (se JS-H 1:59).

Ved Guds kraft oversatte 
Joseph Smith skriften på 
pladerne. Han udgav denne 
oversættelse. Den hedder 
Mormons Bog (se titelbladet 
og indledningen til Mormons 
Bog). ◼

Efter sin opstandelse 
besøgte han de 
retskafne nefitter og 
lamanitter. Han for-
kyndte sit evangelium 
for dem, helbredte 
dem og velsignede 
dem, ligesom han 
havde gjort i landet 
omkring Jerusalem 
(se 3 Ne 11-28).

TIL
 V

EN
ST

RE
: A

M
M

O
N

 F
O

RS
VA

RE
R 

KO
N

G
 LA

M
O

N
IS

 H
JO

RD
E,

 A
F 

AR
N

O
LD

 F
RI

BE
RG

 ©
 1

95
1 

IR
I; 

KO
M

 F
RE

M
, A

F 
W

AL
TE

R 
RA

N
E,

 U
DL

ÅN
T 

AF
 K

IR
KE

N
S 

HI
ST

O
RI

SK
E 

M
US

EU
M

; 2
00

0 
UN

G
E 

M
Æ

N
D 

DR
AG

ER
 I 

KR
IG

, A
F 

AR
N

O
LD

 F
RI

BE
RG

, U
DL

ÅN
T 

AF
 K

IR
KE

N
S 

HI
ST

O
RI

SK
E 

M
US

EU
M

; L
AM

AN
ITT

EN
 S

AM
UE

L P
RO

FE
TE

RE
R,

 A
F 

AR
N

O
LD

 F
RI

BE
RG

 ©
 1

95
1 

IR
I; 

M
O

RM
O

N
 F

O
RK

O
RT

ER
 P

LA
DE

RN
E,

 A
F 

TO
M

 LO
VE

LL 
©

 IR
I; 

KU
N

 JE
G

 E
R 

TIL
BA

G
E,

 A
F 

W
AL

TE
R 

RA
N

E,
 U

DL
ÅN

T 
AF

 K
IR

KE
N

S 
HI

ST
O

RI
SK

E 
M

US
EU

M
; M

O
RO

N
I B

EG
RA

VE
R 

PL
AD

ER
N

E,
 A

F 
TO

M
 LO

VE
LL 

©
 IR

I; 
M

IT 
HJ

ER
TE

S 
Ø

N
SK

E 
II,

 A
F 

W
AL

TE
R 

RA
N

E;
 T

IL 
HØ

JR
E:

 H
AN

 E
R 

O
PS

TÅ
ET

, A
F 

DE
L P

AR
SO

N
; K

RI
ST

US
 O

G
 B

Ø
RN

EN
E 

I M
O

RM
O

N
S 

BO
G

, A
F 

DE
L P

AR
SO

N
 ©

 1
99

5;
 E

N
G

LE
N

 M
O

RO
N

I V
IS

ER
 S

IG
 F

O
R 

JO
SE

PH
 S

M
ITH

, A
F 

TO
M

 LO
VE

LL 
©

 2
00

3 
IR

I; 
HØ

JE
N

 C
UM

O
RA

, A
F 

JO
N

 M
CN

AU
G

HT
O

N
; J

O
SE

PH
 S

M
ITH

 O
VE

RS
Æ

TT
ER

 M
O

RM
O

N
S 

BO
G

, A
F 

DE
L P

AR
SO

N
 ©

 1
99

6 
IR

I



20 L i a h o n a

1  JEREDITTER
Denne gruppe forlod 
Babelstårnet og ankom 
til det amerikanske fast-
land omkring 2.200 f.Kr. 
De havde deres storheds-
tid indtil 600 f.Kr., hvor 
krige tilintetgjorde alle 
undtagen Coriantumr  
(se Eter 1-15).

TIDSLINJE OVER MORMONS BOG

6  ZENIFF
Omkring 200 f.Kr. førte 
nefitten Zeniff en gruppe 
sydpå for at generobre 
Nefis land. Da Zeniff og 
hans gruppe nåede frem, 
gjorde lamanitterne dem 
til trælle. Senere sendte 
kong Mosija2 Ammon ud 
for at finde gruppen, og 
Ammon omvendte kong 
Limhi (se Mosi 7:9-22).

5  MOSIJA1
Omkring 225 f.Kr. var 
nefitterne blevet gudløse, 
så Mosija1 anførte en 
gruppe retskafne nefitter, 
som drog til Zarahemla 
og sluttede sig til 
mulekitterne. De kaldte 
sig nefitter. Mosija1 blev 
deres retskafne konge. 
Kong Benjamin var hans 
søn (se Omni 1:12-23).

4  MULEKITTER
Mulek, som var søn af 
kong Sidkija, anførte 
en gruppe, der drog fra 
Jerusalem omkring 587 
f.Kr. og kom til Amerika. 
De fandt Coriantumr  
(se Omni 1:14-21).

3  LAMANITTER
Efter Lehis død for-
blev de gudløse hos 
sønnen Laman og 
blev kendt som lama-
nitter (se 2 Ne 5).

2  NEFITTER
Lehis gruppe forlod 
Jerusalem omkring 600 
f.Kr. og kom til Amerika. 
Langsomt splittedes  
hans efterkommere op. 
Efter Lehis død fulgte  
de retskafne hans søn  
Nefi nordpå. De blev 
kendt som nefitter (se 
1 Ne 1-22; 2 Ne 1-5).
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11  NEFITTERNES 
UNDERGANG
Langsomt vendte gud-
løsheden tilbage, krige 
hærgede, og nefitterne 
blev tilintetgjort. Den 
eneste overlevende, 
Moroni, førte den nefiti-
ske optegnelse, som han 
begravede, inden han 
døde (se 4 Ne 1:24-28; 
Morm 8:1-8; Moro 10).

10  JESUS KRISTUS
Efter sin opstandelse i 
Jerusalem viste Frelseren 
sig på det amerikan-
ske fastland, hvor han 
betjente folket, forkyndte 
sit evangelium og organi-
serede sin kirke. I 200  
år efter hans besøg 
levede folket i fred  
(se 3 Ne 11-28).

9  GADIANTON-
RØVERNE
Denne morderiske 
bandes indflydelse var 
stærkest, når samfundet 
var gudløst, og svagest, 
når samfundet var 
retskaffent. Omkring 
350 e.Kr. udgjorde de en 
trussel mod hele folkets 
sikkerhed (se Hel 2:6; 
4 Ne 1:42-46).

8  ALMA2 OG  
MOSIJAS SØNNER
Som yngre stræbte Alma2 
og Mosijas2 sønner efter 
at ødelægge Kirken. En 
engel irettesatte dem, og 
de omvendte sig. Alma2 
blev en retskaffen leder 
(se Mosi 27-29). Mosijas2 
sønner blev missionærer 
blandt lamanitterne. Efter 
megen fremgang blev de 
og Alma2 genforenet, og 
de glædede sig meget  
(se Alma 17-26).

7  ALMA1
Alma1, der var født 
blandt Zeniffs folk, blev 
en af de ugudelige kong 
Noas præster. Profeten 
Abinadi blev slået ihjel, 
da han kaldte kong Noa 
til omvendelse. Men 
Alma1 troede på Abinadis 
forkyndelse og flygtede 
sammen med en gruppe 
troende, der siden slut-
tede sig til nefitterne (se 
Mosi 11; 17-18; 23-24).
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HVEM SKREV MORMONS BOG?

Moronis optegnelser (se 
Morm 9:30-37; omkring 385 
e.Kr. til 421 e.Kr.).

Fortidige profeter, historikere og ledere indgraverede 
deres vidnesbyrd og historie på guldplader. Senere 
oversatte profeten Joseph Smith ved Guds gave og  
kraft en forkortelse af de oprindelige plader.

Forfattere eller kilder til 
de oprindelige, fortidige 
optegnelser

Lehi (se 2 Ne 1:1-4, 11; L&P 3, 
afsnitsoverskriften); Benjamin 
(se Omni 1:12-23; MormO 1:16-
18; Mosi 1-6); Mosija2  
(se Omni 1:23-25; Mosi 6:3); 
Alma den Yngre, Mosijas  
sønner, Helaman2, Pahoran, 
hærføreren Moroni, Nefi3, Nefi4

De optegnelser, der udgjorde 
pladerne

Nefi1, Jakob, Enosh, Jarom, 
Omni og andre

Mormon

Moroni

Nefis små plader (åndelig 
optegnelse; omkring 600 f.Kr. 
til 130 f.Kr.)

Mormons ord (forbinder de 
små plader med forkortelsen  
af Nefis store plader; se vers 
1-18)

Nefis store plader (verdslige 
optegnelser og religiøs historie; 
omkring 130 f.Kr. til 321 e.Kr.).

Mormons optegnelser (omkring 
345 e.Kr. til 385 e.Kr.)

Eters Bog, de redigerede 
jereditiske optegnelser 
(omkring 2400 f.Kr. til  
600 f.Kr.).

Jereditiske optegnelser på 24 
plader, deriblandt Eters skrivel-
ser (se Eter 1:1-5).

Mormon

Labans bronzeplader  
(se 1 Ne 5:10-14).

Zeniff
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Om aftenen den 21. september 1823 viste 
englen Moroni sig for den unge Joseph Smith 
og fortalte ham om de guldplader, som skulle 
oversættes til Mormons Bog. Fire år senere fik 
Joseph lov til at tage pladerne, så han kunne 
oversætte dem (se JS-H 1:27-54).

Guldpladerne, som Joseph Smith  
modtog fra englen Moroni den  
22. september 1827

Titelblad*
Nefis Første Bog
Nefis Anden Bog
Jakob
Enosh
Jarom
Omni
Mormons Ord
Mosija
Alma
Helaman
Tredje Nefi
Fjerde Nefi
Mormon
Eter
Moroni

Mormons plader  
(optegnelser samlet  

og forkortet af  
Mormon og Moroni)

Forseglede plader  
(ikke oversat)

Oplysningerne i denne oversigt er 
hentet fra forordet til Mormons  
Bog samt selve teksten.

Mormons Bog

*Joseph Smith forklarede:  
»Mormons Bogs titelblad er en 
bogstavelig oversættelse taget  
fra den venstre side af den sidste 
plade i samlingen« (History of the 
Church, 1:71).

Den oprindelige oversættelse 
blev fuldført i 1829, trykke-
rens manuskript blev færdigt 
mellem 1829 og 1830, og de 
første 5000 eksemplarer af 
Mormons Bog blev udgivet  
i 1830.
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I overensstemmelse med den bibel-
ske lov om, at »på to eller tre vidners 
udsagn skal enhver sag afgøres« (2 Kor 

13:1), vidner både Mormons Bog og Bibelen 
om Jesus Kristus og forkynder hans evange-
liums principper. Ældste Russell M. Nelson 
fra De Tolv Apostles Kvorum har sagt, at 
»skrifternes vidnesbyrd bekræfter hinan-
den. Dette koncept blev forklaret for lang 
tid siden, da en profet skrev, at Mormons 

MORMONS BOG:  
Et vidnesbyrd 

Guds plan  
for os
Bibelen og Mormons 
Bog forkynder, at 
Gud er vor himmel-
ske Fader. Som sådan 
har han udarbejdet 
en »frelsesplan« (Alma 
24:14), hvorved vi 
kan blive frelst ved 
Jesu Kristi forsoning.

En kærlig Fader i Himlen.

Bibelen: »For i ham lever vi, ånder vi og er  
vi, som også nogle af jeres digtere har sagt:  
›Vi er også af hans slægt‹« (ApG 17:28; se også 
Sl 82:6; Hebr 12:9).

Mormons Bog: »Jeg ved, at [Gud] elsker sine 
børn« (1 Ne 11:17; se også 1 Ne 17:36).

Døden og åndeverdenen

Bibelen: »Før støvet vender tilbage til jorden, 
hvor det var, og livsånden vender tilbage  
til Gud, som gav den« (Præd 12:7; se også 
1 Pet 3:19-20; 4:6).

Mormons Bog: »Alle menneskers ånder, hvad 
enten de er gode eller onde, bliver ført hjem 
til den Gud, der gav dem livet« (Alma 40:11;  
se også versene 12-14).

Opstandelse

Bibelen: »Når min hud er skrællet af, når mit 
kød er tæret bort, skal jeg skue Gud« ( Job 
19:26; se også Ez 37:12; 1 Kor 6:14; 15:54).

Mormons Bog: For jeg ved, »at I ved, at vort 
kød må svinde hen og dø; alligevel skal vi  
i vort legeme se Gud« (2 Ne 9:4; se også  
2 Ne 9:12; Alma 11:43-45; 40:23).

Bog blev ›skrevet i den hensigt, at I må tro 
på [Bibelen]; og hvis I tror på [Bibelen], vil 
I også tro på [Mormons Bog]‹ [Morm 7:9]. 
Den ene bog henviser til den anden. Hver 
bog står som bevis på, at Gud lever og taler 
til sine børn gennem åbenbaring til sine 
profeter.« 1

Her er en liste over grundlæggende lær-
domme fra Bibelen, som Mormons Bog føjer 
et yderligere vidne til.

sammen med Bibelen
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MORMONS BOG:  

EN PROFET  
VIDNER
»Stol ikke på jer selv, 
men studér de bedste 
bøger – Bibelen og 
Mormons Bog – få 
al den viden, I kan, 
og hold så fast ved 
Gud og hold jer fri af 
fordærv og urenhed; 
da vil den Højeste være 
med jer.«
Præsident John Taylor (1808-
1887), Kirkens præsidenters 
lærdomme: John Taylor, 2002, 
s. 148.

Budene er  
en rettesnor
Bibelen lærer os, at 
Gud har givet os befa-
linger og velsigner os, 
når vi adlyder dem. 
Profeter fra Mormons 
Bog nedfældede 
og efterlevede også 
befalingerne.

Velsignelser ved lydighed

Bibelen: »Og Herren befalede os at følge alle 
disse love og at frygte Herren vor Gud til vort 
eget bedste alle dage, så han kunne holde os 
i live … Vores retfærdighed består deri, at vi 
for Herren vor Guds ansigt omhyggeligt følger 
hele denne befaling« (5 Mos 6:24-25; se også 
Ordsp 4:4; Joh 14:21).

Mormons Bog: »Han har lovet jer, at hvis  
I holder hans befalinger, skal I have fremgang 
i landet; og han afviger aldrig fra det, som han 
har sagt; hvis I derfor holder hans befalinger, 
velsigner han jer og giver jer fremgang«  
(Mosi 2:22; se også 2 Ne 1:20).

De ti bud

Bibelen: Herren åbenbarede de ti bud til 
Moses (se 2 Mos 20:1-17).

Mormons Bog: Abinadi forkyndte de ti bud 
for kong Noas præster (se Mosi 12:33-36; 
13:12-24).

Tiende

Bibelen: »Bring hele jeres tiende til forråds-
kammeret, så der kan være føde i mit hus« 
(Mal 3:10; se også 3 Mos 27:30).

Mormons Bog: »Og det var den selv samme 
Melkisedek, til hvem Abraham betalte tiende; 
ja, selv vor fader Abraham betalte tiende 
bestående af en tiendedel af alt, hvad han 
ejede« (Alma 13:15; se også 3 Ne 24:8-10).

Dåb og Helligånden

Bibelen: »Den, der ikke bliver født af vand  
og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige«  
( Joh 3:5; se også Mark 16:16; ApG 2:36-38).

Mormons Bog: »Omvend jer, alle I jordens 
ender, og kom til mig, og bliv døbt i mit navn, 
så I må blive helliggjort ved modtagelsen af 
Helligånden, så I må stå uplettede for mig  
på den yderste dag« (3 Ne 27:20; se også  
2 Ne 9:23; 31:5-9).

sammen med Bibelen
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Bar vore sorger

Bibelen: »Men det var vore sygdomme, han 
tog, det var vore lidelser, han bar« (Es 53:4;  
se også Hebr 2:18).

Mormons Bog: »Og han skal gå omkring 
og lide smerter og trængsler og fristelser af 
enhver art; … så han, hvad angår kødet, kan 
vide, hvordan han kan bistå sit folk, hvad 
angår deres skrøbeligheder« (Alma 7:11-12;  
se også Mosi 14:3-5).

Overvandt døden

Bibelen: »Men nu er Kristus opstået fra  
de døde som førstegrøden af dem, der er 
sovet hen« (1 Kor 15:20; se også Joh 14:19; 
ApG 26:23).

Mormons Bog: »Tro på Jesus Kristus, at han er 
Guds Søn, og at han blev slået ihjel af jøderne, 
og at han ved Faderens kraft er opstået igen, 
hvorved han har vundet sejren over graven« 
(Morm 7:5; se også Mosi 16:7-8; Hel 14:17).

Jesu Kristi 
mission
Bibelen og Mormons 
Bog vidner om Jesus 
Kristus, Guds Søn,  
og hans forsoning.  
De forkynder, at  
Frelseren påtog sig 
vore synder og  
overvandt døden.

Guds enbårne Søn

Bibelen: »For således elskede Gud verden, at 
han gav sin enbårne søn, for at enhver, som 
tror på ham, ikke skal fortabes, men have 
evigt liv« ( Joh 3:16; se også Matt 16:16;  
Joh 6:69).

Mormons Bog: »Jeg ved, at Jesus Kristus skal 
komme; ja, Sønnen. Faderens Enbårne, fuld af 
nåde og barmhjertighed og sandhed« (Alma 
5:48; se også 1 Ne 11:16-21; Mosi 3:5-8).

Sonede for vore synder

Bibelen: »Dette er mit blod, pagtens blod, som 
udgydes for mange til syndernes forladelse« 
(Matt 26:28; se også Hebr 9:28; 1 Pet 3:18).

Mormons Bog: »Se, han bringer sig selv som et 
offer for synd for at opfylde lovens formål for 
alle dem, der har et sønderknust hjerte og en 
angergiven ånd« (2 Ne 2:7; se også 1 Ne 11:33; 
Alma 34:8-10; 3 Ne 11:14).

EN PROFET 
VIDNER
»Mormons Bog … 
erklærer, at Bibelen er 
sand, og den beviser 
det; og de to beviser, 
at hver især er sand.«
Præsident Brigham Young 
(1801-1877), Kirkens  
præsidenters lærdomme:  
Brigham Young, 1997,  
s. 121.
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Yderligere studium
Denne oversigt er ikke udtømmende. Som 

en del af dit personlige studium eller familie-
studium kan du føje henvisninger til denne 
oversigt og søge efter flere principper, som 
forkyndes i både Mormons Bog og Bibelen, 
ved hjælp af Topical Guide eller Guide til 
Skrifterne og studieredskaberne på nettet på 
scripture .lds .org. ◼

NOTE
 1. Russell M. Nelson, »Skriftens vidner«, Liahona,  

nov. 2007, s. 43.

Jesu Kristi kirke 
i oldtiden
Herren oprettede sin 
kirke i Jerusalem og 
på det amerikanske 
fastland. Bibelen og 
Mormons Bog vidner 
om, at han organi-
serer og leder sit folk 
gennem profeter og 
apostle.

Profeter

Bibelen: »Nej, Gud Herren gør ikke noget, 
førend han har åbenbaret sine planer for sine 
tjenere, profeterne« (Amos 3:7; se også Jer 1:7; 
7:25).

Mormons Bog: »Ved Ånden bliver alt det givet 
til kende for profeterne« (1 Ne 22:2; se også 
Jakob 4:4-6).

De Tolv

Bibelen: »Han [kaldte] sine disciple til sig, og 
blandt dem udvalgte han tolv, som han også 
kaldte apostle« (Luk 6:13; se også Ef 2:19-20; 
4:11-14).

Mormons Bog: »Velsignede er I, hvis I giver agt 
på ordene fra disse tolv, som jeg har udvalgt 
blandt jer til at betjene jer« (3 Ne 12:1; se også 
1 Ne 11:29).

Præstedømmemyndighed

Bibelen: »Det er ikke jer, der har udvalgt mig, 
men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at  
gå ud og bære frugt og blive ved med at  
bære frugt« ( Joh 15:16; se også Matt 16:19;  
Luk 9:1-2; Hebr 5:4).

Mormons Bog: »[Alma] ordinerede præster 
og ældster ved håndspålæggelse efter Guds 
orden til at præsidere og våge over menighe-
den« (Alma 6:1; se også 2 Ne 6:2; Moro 3).

EN PROFET VIDNER
»I denne tid, hvor Bibelen bliver nedvurderet af 
mange, som har blandet verdens filosofier med 
de bibelske skrifter, så deres sande betydning 
udvandes, er det heldigt, at vor evige Fader, 
som altid er bekymret for sine børns åndelig 

velbefindende, har givet os et andet helligt skrift, kendt som 
Mormons Bog, som et forsvar for Bibelens sandheder, der blev 
skrevet og udtalt af profeter efter Herrens anvisning …

Ved dette andet vidne kan vi få større klarhed over betyd-
ningen af de lærdomme, som oldtidens profeter og Herren selv 
og hans disciple forkyndte blandt mennesker, mens de levede 
på jorden. Det burde inspirere enhver, som ærligt søger efter 
sandhed, til at føje disse to hellige skrifter sammen og studere 
dem som én bog, med den forståelse, som vi har om deres 
sande forhold.«
Præsident Harold B. Lee (1899-1973), Ye Are the Light of the World, 1974, s. 89, 91.

PO
RT

RÆ
T 

AF
 H

AR
O

LD
 B

. L
EE

: D
O

YL
E 

SH
AW

, U
DL

ÅN
T 

AF
 K

IR
KE

N
S 

HI
ST

O
RI

SK
E 

M
US

EU
M



28 L i a h o n a

Sådan studerer man 

For 25 år siden fremhævede præsident Ezra Taft  
Benson (1899-1994) »tre store grunde til at sidste 
dages hellige bør gøre studiet af Mormons Bog til  

et livslangt projekt.« 1 Grundene var som følger:

•  For det første er Mormons Bog vores religions slutsten 
– slutstenen til vores vidne om Jesus Kristus, vores lære 
og vores vidnesbyrd.

•  For det andet er Mormons Bog skrevet til vor tid.
•  For det tredje hjælper Mormons Bog os med at komme 

Gud nærmere.

Disse grunde til at studere Mormons Bog antyder også 
nogle måder, hvorpå vi kan gribe studiet af dette enestå-
ende skrift an.

Vores religions slutsten
Eftersom Mormons Bog er slutstenen for vores vidnes-

byrd om Kristus og evangeliets fylde, er det vigtigt, at vi 
i vores studium lægger særligt mærke til de mange lær-
domme og vidnesbyrd om Frelseren, som den indehol-
der. Nogle har gjort det ved at købe en ny, billig udgave 
af Mormons Bog og understreget alle de vers, der hen-
viser til eller forkynder Frelseren, hans tjenestegerning 
og virke. Det giver både et dybere vidnesbyrd om Jesus 

som Guds Søn og en ny taknemlighed for det, han har 
gjort og fortsat gør for os.

Skrevet til vor tid
Mormons Bogs forfattere skrev med kommende genera-

tioner i tankerne, især dem i disse sidste dage. Da Mormon 
forkortede pladerne, skrev han, at han end ikke kunne 
medtage »en hundrededel« (se 3 Ne 5:8; se også Morm  
1:5). Moroni bemærkede: »Se, jeg taler til jer, som om I var til 
stede, og dog er I det ikke. Men se, Jesus Kristus har vist jer 
for mig, og jeg kender jeres gerninger« (Morm 8:35). Disse 
to forfattere og andre, der handlede under inspiration, skrev 
det, der ville være til størst gavn for os i de sidste dage.

Vi bør derfor studere med disse spørgsmål i tankerne: 
»Hvorfor er dette taget med? Hvordan finder det anven-
delse i dag og i mit liv?« Præsident Benson bemærkede 
for eksempel, at vi i Mormons Bog finder en anvisning 
på forberedelse til Frelserens andet komme. Vi lærer, 
hvordan Kristi disciple lever i krigstid, hvordan de tackler 
forfølgelse og frafald, udfører missionering og reagerer på 
materialismens farer.2 Vi bør, ligesom Nefi gjorde, i vores 
studium »anvende« skrifterne på os selv – det vil sige, at  
vi prøver at se, hvordan vi kan anvende det, som vi finder 
i Mormons Bog (se 1 Ne 19:23).

Ældste D. Todd 
Christofferson
De Tolv Apostles Kvorum

 MORMONS BOG
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BLIV VED MED AT STUDERE FOR  
AT BLIVE VED MED AT LÆRE

Første gang jeg læste Mormons Bog, var 
jeg ikke medlem. Jeg var 16 år, og jeg 

læste den på en uge. Hen mod slutningen 
af min læsning faldt jeg over et vers, som 
bekræftede, at hvis en kirke er Kristi kirke, 
så bærer den hans navn (se 3 Ne 27:8). I det 
øjeblik begyndte tårerne at løbe ned over 
mine kinder. Jeg vidste, at Mormons Bog var 
sand, og jeg besluttede at blive døbt.

Efter min dåb læste jeg bogen igen, men 
denne gang købte jeg en highlighterpen og 
markerede de vers eller passager, som inspi-
rerede mig. Ved senere læsninger gjorde 
jeg det samme, bortset fra at jeg nu tilfø-
jede notater i margen ud for de markerede 
vers. Næste gang tilføjede jeg en henvis-
ning til relaterede vers, enten fra Mormons 
Bog eller de andre standardværker.

Så ved et nyt års begyndelse købte jeg 
et nyt eksemplar af skrifterne, for det, jeg 
havde, var fyldt med understregninger, især 
efter at jeg havde anvendt det på min mis-
sion og forberedt mange lektioner ud fra 
det. Denne gang var mit studium og mine 
understregninger emnebaseret. Jeg valgte 
forskellige farver til forskellige emner –  
for eksempel orange til tro, grøn til omven-
delse og så videre.

Ved konstant at studere Mormons Bog 
med disse forskellige metoder, har jeg 
erfaret, at en enkelt gennemlæsning af 
Mormons Bog ikke er nok. Vi lærer linje på 
linje, når vi studerer vedvarende. Jeg har 
også erfaret, at uanset hvor mange gange, 
vi allerede har læst skrifterne, så er der altid 
noget, som får os til at sige: »Hvorfor har jeg 
ikke set det før? Det må jo have været der.«

Skrifterne – især Mormons Bog – lærer 
os om Jesus Kristus og om vor himmelske 
Fader. Studiet af skrifterne har draget mig 
nærmere dem.
Cristina Vergara Ramírez, Chile
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At komme Gud nærmere
Jeg citerer igen præsident Benson: »Det er 

ikke bare det, at Mormons Bog lærer os sand-
heden, skønt det gør den jo bestemt. Det er 
heller ikke bare det, at Mormons Bog bærer 
vidnesbyrd om Jesus Kristus, skønt det gør 
den bestemt også. Men der er mere end som 
så. Der er i den bog en kraft, der vil begynde 
at strømme ind i jeres liv i det øjeblik, I indle-
der et seriøst studium af den.« 3

til virkelig at studere bogen, i modsætning til 
at læse et bestemt antal vers eller sider hver 
dag.

Studiehjælp
I dag er vi så heldige at have en række red-

skaber, som kan lette vores studium af Mor-
mons Bog. Nogle er en del af vores skrifter 
– Topical Guide, Bible Dictionary og stikords-
registret i de engelske udgaver og Guide til 
Skrifterne på andre sprog. Og i de sidste dages 
hellige udgaver af skrifterne har vi utallige 
fodnoter og krydshenvisninger på hver side.

Andre hjælpemidler i trykt form omfatter 
søndagsskolens elevhæfter, seminarelever-
nes materiale og instituthæfterne. Som noget 
nyt i vor tid er den stadig mere omfattende 
mængde af elektroniske hjælpemidler, som 
beskrives i boksen på side 31.

Redskab til konvertering
Mormons Bog er en uforlignelig skat og 

det redskab til konvertering, som Herren har 
udtænkt og skænket os i vores uddeling. Jeg 
anerkender den som grundlaget for mit eget 
vidnesbyrd om Jesus Kristus, Joseph Smiths 
profetiske kaldelse og Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige som »Herrens rige, der 
endnu engang er blevet oprettet på jorden.« 4 
Jeg er glad for at kunne føje mit vidnesbyrd 
til Jesu Kristi vidnesbyrd om, at »så sandt jeres 
Herre og jeres Gud lever, er den sand« (L&P 
17:6). Må dit livslange studium af Mormons 
Bog styrke din omvendelse og føre dig ind  
på en direkte kurs mod evigt liv. ◼

NOTER
 1. Ezra Taft Benson, »Mormons Bog, vor religions slut-

sten”, Stjernen, jan. 1987, s. 3-5. Denne klassiske tale  
er genoptrykt i dette nummer på side 52-58.

 2. Se Ezra Taft Benson, Stjernen, jan. 1987, s. 4-5.
 3. Se Ezra Taft Benson, Stjernen, jan. 1987, s. 5.
 4. Indledningen til Mormons Bog.

EN PROFET VIDNER
»Jeg begyndte at læse Mormons Bog, før 
jeg var gammel nok til at blive diakon, og 
jeg har læst den lige siden, og jeg ved, at 
den er sand …

Det synes mig, som om intet medlem 
af denne kirke bliver helt tilfreds, før han eller hun har læst 
Mormons Bog om og om igen og omhyggeligt overvejet 
den, så vedkommende kan bære vidnesbyrd om, at den 
virkelig er en optegnelse, der er inspireret af den Almæg-
tige, og at dens historie er sand.«
Præsident Joseph Fielding Smith (1876-1972), i Conference Report,  
okt. 1961, s. 18.

Faktisk byder studiet af Mormons Bog 
Ånden ind i vores liv, og Ånden er formidleren 
af åbenbaring. Det viser os, at vi skal studere 
på en eftertænksom, mediterende måde – vi 
skal overveje, bede og måske tage notater, 
mens vi læser. Det bringer os i en tilstand, 
hvor vi kan modtage yderligere lys og kund-
skab, både om det, vi studerer, og om andre 
anliggender. Til tider kan det være nyttigt at 
studere hele Mormons Bog over en relativt 
kort periode for at få et overblik over dens 
historie og budskab. Men som regel er det 
bedst at sørge for at afsætte tid nok hver dag 



SKRIFTERNE PÅ INTERNETTET OG MOBILE ENHEDER
Udover hurtige nøgleordssøgninger og krydshenvisninger kan online-skrifterne (scriptures .lds .org) og skrifterne  
på mobile enheder (mobile .lds .org) byde på flere nye funktioner, der kan lette dit personlige studium.

Mine studienotater (notebook .lds .org)

Denne online-notesbog til skriftstudiet rummer mange af de samme redskaber, som 
man anvender i sit almindelige studium – som fx fremhævning, notater og krydshen-
visninger – men den gør det muligt at anvende og gemme dem elektronisk. Desuden 
kan du »markere« eller kategorisere dine notater og andet indhold, efterhånden 
som det kommer frem. Eftersom du logger ind på My Study Notebook med din LDS 
Account, forbliver dine notatændringer opdaterede, uanset hvor mange forskellige 
enheder, du logger på fra. Disse redskaber gør det muligt for dig at skabe dit eget 
emnearkiv til studium og undervisning i evangeliet.

Skriftformat og sprog (scripture .lds .org)

Den elektroniske tekst og indtalingen af skrifterne findes nu på LDS.org og til mobile 
apparater på mange sprog og er ved at blive indtalt på flere andre.

Udover at læse og lytte til skrifterne på nettet kan du også downloade og 
anvende lydfiler, ePub og PDF-filer offline. Kirkens seneste skrifter på nettet gør det 
også let at dele skriftsteder eller personlige notater med andre via e-mail og sociale 
medier.

Skrifterne på LDS.org er i øjeblikket tilgængelige på 21 sprog; applikationerne til 
mobile enheder findes på cirka ti sprog, alt efter platformen.

LDS Scripture Citation Index (scriptures .byu .edu)

Dette program, der er udviklet i engelsk udgave af to undervisere fra Brigham 
Young University, knytter skriftsteder med udtalelser fra nutidige profeter og 
apostle. Lad os for eksempel antage, at du gerne vil vide, hvem der har citeret  
1 Ne 3:7 ved generalkonferencen. Så klikker du på Mormons Bog-linket i venstre  
side af skærmen og ruller ned til 1 Ne 3; og der finder du svaret.

General Conference Topics Index (conference .lds .org)

En anden hjælpekilde, som kan hjælpe dig med at forbinde skriftstudium med de 
levende profeters ord, er conference .lds .org, som indeholder emnebaserede lister  
for hver generalkonference. Hvis du for eksempel studerer forsoningen i skrifterne, 
kan du finde fem taler, som omhandlede det emne ved aprilkonferencen 2011.



Lehis drøm  
Ældste  
David A. Bednar
De Tolv Apostles  
Kvorum

HOLD FAST I JERNSTANGEN
Mormons Bogs vigtigste tema – at invitere alle til at komme  

til Kristus – er det centrale i Lehis syn.
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Jeg elsker Mormons Bog. Nogle af mine tidligste 
evangeliske erindringer er om min mor, der læser 
højt fra Historier fra Mormons Bog for de små sidste 

dages hellige af Emma Marer Petersen. Gennem de barn-
domsoplevelser og under et livs fortsat personligt studium 
og bøn har Helligånden gentagne gange vidnet for min 
sjæl, at Mormons Bog er Guds ord.

Jeg vidner om, at Mormons Bog er endnu et vidne om 
Jesus Kristus. Jeg ved, at profeten Joseph Smith oversatte 
Mormons Bog med og ved Guds kraft. Og jeg vidner om, 
at Mormons Bog er »den mest korrekte bog på jorden 
og vor religions slutsten, og at et menneske ville komme 
Gud nærmere ved at efterleve dens forskrifter, end ved 
nogen anden bog.« 1

Nøglesymboler i Lehis drøm
Betydningen af at læse, studere, granske  

og overveje skrifterne i almindelighed og Mormons Bog i 
særdeleshed skinner igennem i flere af elementerne i Lehis 
drøm om livets træ (se 1 Ne 8).

Det centrale element i Lehis drøm er livets træ – der 
repræsenterer »Guds kærlighed« (se 1 Ne 11:21-22). »For 
således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne 
søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, 
men have evigt liv« ( Joh 3:16). Således er Herren Jesu 
Kristi fødsel, liv og sonoffer den største tilkendegivelse 
af Guds kærlighed til sine børn. Som Nefi bar vidnesbyrd 
om, så er denne kærlighed »yderst ønskværdig, mere  
end alt andet«, og, som englen i hans syn erklærede, LE
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»det, der glæder sjælen mest« (1 Ne 11:22-23; 
se også 1 Ne 8:12, 15). Kapitel 11 i 1 Nefi 
indeholder en detaljeret beskrivelse af  
livets træ som symbol på Frelserens liv,  
tjenestegerning og offer – »Guds velvilje« 
(1 Ne 11:16).

Træets frugt er et symbol på velsignel-
serne ved forsoningen. At spise af træets 
frugt repræsenterer modtagelse af de ordi-
nancer og pagter, hvorved forsoningen kan 
gøres virkningsfuld i vores tilværelse. Frug-
ten beskrives som »ønskværdig til at gøre 
én lykkelig« (1 Ne 8:10), og den skaber stor 
glæde og et ønske om at dele den glæde 
med andre.

Interessant nok er Mormons Bogs vigtigste 
tema – at invitere alle til at komme til Kristus – 
det centrale i Lehis syn. Af særlig interesse  
er jernstangen, som fører hen til træet (se  
1 Ne 8:19). Jernstangen er Guds ord.

At klamre sig til jernstangen modsat 
bestandigt at holde fast ved den

Fader Lehi så fire grupper af mennesker 
i sin drøm. Tre af disse grupper skyndte sig 
frem ad den lige og snævre sti for at søge 
at nå træet og dets frugt. Den fjerde gruppe 
søgte ikke efter træet, men ønskede i stedet 
den store og rummelige bygning som deres 
endelige mål (se 1 Ne 8:31).

I 1 Nefi 8:21-23 hører vi om en gruppe 
mennesker, som trængte sig frem for at 
komme til stien, som fører til livets træ.  
Men da disse mennesker mødte tåger af 
mørke, som repræsenterer »Djævelens fristel-
ser« (1 Ne 12:17) for de vild og gik tabt.

Læg mærke til, at der i disse vers ikke 
nævnes noget om jernstangen. De, som igno-
rerer eller behandler Guds ord letsindigt, har 
ikke adgang til det guddommelige kompas, 
som viser vejen til Frelseren. Tag i betragtning, 

EN PROFET 
VIDNER
»Jeg vidner for jer, at 
Mormons Bog virkelig 
er Guds ord, at kom-
munikationen mellem 
jorden og himlen er 
blevet åbnet igen, og 
at Herrens sande veje 
er blevet åbenbaret til 
mennesker på jorden, 
hvorved han har vist 
de midler, hvorigen-
nem enhver, der vir-
kelig tror på Kristus, 
kan modtage kund-
skab og velsignelser.«
Præsident David O. McKay 
(1873-1970), »Marks Poin-
ting to Authenticity of Book 
of Mormon«, Instructor, okt. 
1952, s. 318.

JEG ÆNSEDE DEM IKKE

Gennem hele mit liv har jeg opnået åndelig styrke ved vendingen »vi ænsede dem ikke« 
(1 Ne 8:33). I 1 Nefi er der nogle af dem, som er på vej hen til træet, der ikke ænser de 

spottende røster. Foragtende fingre peger ad dem, men de svigter ikke. De lytter ikke. På 
samme måde kan vi høre høje, fristende stemmer i dag. Til tider kan det være en kamp ikke 
at følge de stemmer, men Lehi viser os, at det er muligt.

Jeg har opdaget, at jeg kan dæmpe de verdslige stemmer, når jeg besøger templet, læser 
i mine skrifter, går i kirke og følger profeten. Når jeg gør de enkle ting, bliver jeg i stand til 
at høre Helligåndens røst. Det er den stemme, som er værd at lytte til. Og når jeg følger 
Åndens røst, opnår jeg større styrke til at modstå fristelse.

Når vi følger Lehis eksempel og »ikke ænser dem«, kan vi holde os på den lige og snævre 
sti og vedvarende nyde Guds kærlighed.
Melissa Heaton, Utah i USA
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at den gruppe, der var på stien og skyndte 
sig frem, udviste en grad af tro på Kristus og 
åndelig overbevisning, men de blev ledt på 
afveje af Djævelens fristelser og gik tabt.

I 1 Ne 8:24-28 læser vi om en anden 
gruppe, som fandt frem til den lige og snævre 
sti, som fører til livets træ. Denne gruppe 
»trængte sig frem gennem tågen af mørke, idet 
de klamrede sig til jernstangen, lige til de kom 
hen og spiste af træets frugt« (vers 24). Men da 
de fint klædte beboere i den store og rumme-
lige bygning hånede denne anden gruppe, 
»skammede de sig« og »faldt fra, ind på for-
budne stier, og blev væk« (vers 28). Bemærk, 
at der om denne gruppe står, at  
de »klamrede sig til jernstangen« (1 Ne 8:24; 
fremhævelse tilføjet).

Det er meget sigende, at den anden gruppe 
trængte frem med tro og forpligtelse. De nød 
også jernstangen som en yderligere velsig-
nelse, og de klamrede sig til den! Alligevel 

faldt de fra ind på forbudne stier og gik tabt, 
da de blev mødt med forfølgelse og mod-
gang. Selv med tro, forpligtelse og Guds ord 
gik denne gruppe tabt – måske fordi de kun 
periodisk læste eller studerede eller granskede 
skrifterne. At klamre sig til jernstangen antyder 
for mig kun lejlighedsvis »anfald« af studium 
eller uregelmæssige dyk i stedet for konse-
kvent, vedvarende fordybelse af Guds ord.

I vers 30 læser vi om en tredje gruppe, som 
trængte sig frem, idet de »bestandig holdt fast 
ved jernstagen, indtil de nåede frem og spiste 
af træets frugt«. Hovedsætningen i dette vers er 
bestandig holdt fast ved jernstagen.

Den tredje gruppe trængte sig også frem 
med tro og overbevisning, men der findes 
ingen antydning af, at de for vild, faldt ind på 
forbudne stier eller gik tabt. Måske har denne 
tredje gruppe af mennesker bestandigt læst 
og studeret og gransket skrifterne. Måske var 
det flid og hengivenhed i forbindelse med 

Trods tro, forpligtelse

og Guds ord fór den 

anden gruppe, der 

trængte sig frem ad 

den lige og snævre og 

holdt fast ved jern-

stangen vild – muligvis 

fordi de kun lejligheds-

vis læste eller stude-

rede eller ransagede 

skrifterne.
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»små og enkle ting« (Alma 37:6), der reddede 
denne tredje gruppe fra at gå til. Måske var 
det »kundskab om Herren« og »kundskab om 
sandheden« (Alma 23:5, 6), opnået ved trofast 
studium af skrifterne, som gav dem ydmyghe-
dens åndelige gave – således at denne gruppe 
af mennesker »faldt ned og spiste af træets 
frugt« (1 Ne 8:30; fremhævelse tilføjet). Måske 
var det den åndelige næring og styrke, som 
udsprang af konstant at »tage for sig af Kristi 
ord« (2 Ne 31:20), som gjorde det muligt for 
denne gruppe at undlade at lytte til hån og 
spot fra folkene i den store og rummelige  
bygning (se 1 Ne 8:33). Dette er gruppen,  
I og jeg skal stræbe efter at slutte os til.

Nefis brødre spurgte: »Hvad betyder den 
jernstang, som vor far så, og som førte til træet?

Og [Nefi] sagde til dem, at det var Guds ord, 
og at den, der ville lytte til Guds ord og ville 
holde fast ved det, de skulle aldrig fortabes, 
ej heller kunne Modstanderens fristelser og 

brændende pile overvælde dem, så de blev 
blinde, og føre dem bort til undergang«  
(1 Ne 15:23-24; fremhævelse tilføjet).

Nuvel, hvad er så forskellen mellem at 
klamre sig til og holde fast ved jernstangen. 
Lad mig påstå, at det at holde fast ved jern-
stangen betyder i det store og hele, at studere 
de hellige skrifter bønsomt, vedvarende og 
oprigtigt, som en sikker kilde til åbenbaret 
sandhed, og som en pålidelig vejleder på 
rejsen ad den lige og snævre sti til livets træ – 
nemlig Herren Jesus Kristus.

»Og det skete, at jeg så, at den jernstang, 
som min far havde set, var Guds ord, som 
førte til kilden til de levende vande, eller til 
livets træ« (1 Ne 11:25).

Mormons bog er til os i dag
Mormons Bog fremsætter mange sand-

heder, som er relevante og vigtige i vore 
dage og i vores situation. Moroni påpeger 

At holde fast ved 

jernstangen omfatter, 

i det store hele, den 

bønsomme, vedvarende 

og oprigtige anvendelse 

af de hellige skrifter 

som en pålidelig 

vejleder på rejsen mod 

livets træ – endog til 

Herren Jesus Kristus.
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Mormons Bogs åndelige og praktiske rele-
vans i vores tilværelse: »Se, jeg taler til jer, 
som om I var til stede, og dog er I det ikke. 
Men se, Jesus Kristus har vist jer for mig, og 
jeg kender jeres gerninger« (Morm 8:35). De 
vigtigste forfattere i Mormons Bog, der havde 
set vores tid og forhold ved Guds forudviden, 
medtog især emner og eksempler, som havde 
den største betydning for jordens indbyggere 
i de sidste dage.

Jeg vil opfordre jer til omhyggeligt og 
bønsomt at overveje følgende spørgsmål: 
Hvilken lektie kan og bør jeg lære af 
Lehis drøm om livets træ og af prin-
cippet om bestandigt at holde fast ved 
jernstangen, som gør det muligt for mig 
at stå åndeligt stærk i den verden, som 
vi lever i nu?

Når man flittigt stræber efter og søger inspi-
ration til svaret på dette vigtige spørgsmål, 
gennem Helligåndens kraft får man en stærkere 
forståelse, både i hjerte og sind, af betydningen 
bestandig at holde fast ved jernstangen. Og 
man bliver velsignet til at anvende disse lektier 
i sit eget liv og i sit hjem med tro og flid.

Må vi alle have øjne til at se og ører til at 
høre de dybereliggende lektier i Lehis drøm, 
som kan hjælpe os med at »trænge [os] frem 
med standhaftighed i Kristus og have et fuld-
kommen klart håb og en kærlighed til Gud 
og til alle mennesker. For se, hvis I trænger jer 
frem, idet I tager for jer af Kristi ord og holder 
ud til enden, se, så siger Faderen: I skal få 
evigt liv« (2 Ne 31:20). ◼
NOTE
 1. Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith,  

2007, s. 64

FORLAD IKKE DENNE STI!

Min søster præsenterede mig for Kirken, og jeg syntes så godt om den, at jeg kort tid 
efter blev døbt.

Selv om jeg ikke kunne læse, slog jeg op i Mormons Bog og bladede lidt i den. Jeg havde 
et stærkt ønske om at læse ordene på siderne. Min mand, som ikke blev døbt før senere, 
undrede sig over, at jeg sad der og kiggede på bogen, og han sagde, at jeg spildte min tid.

Med stort besvær og med hjælp fra mine søstre i Hjælpeforeningen og mine børn prøvede 
jeg at læse. Det var altid min hensigt at læse Mormons Bog.

Under en særlig svær periode, hvor jeg nærede negative følelser, hørte jeg tydeligt en 
stemme sige disse ord: »Forlad ikke denne sti!« Jeg kiggede mig omkring for at se, om der 
var nogen, men det var der ikke.

En dag fortalte jeg min datter, at jeg så småt kunne læse på egen hånd. Hun troede mig 
ikke og bad mig om at vise hende det. Da jeg gjorde det, blev hun utrolig glad.

Mit mål er at læse Mormons Bog fra ende til anden. Jeg læser meget langsomt, men jeg 
kan forstå det, jeg læser, og hvad der er endnu vigtigere, jeg kan føle Ånden gennem denne 
vidunderlige bog.
Edite Feliciano de Paula, São Paulo i Brasilien.
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Mormons Bog, som er en samling 
af lærdomme fra profeter fra flere 
århundreder, blev skrevet til en 

kommende tid, hvor en gengivelse af præste-
dømmets nøgler og en storslået indsamling af 
Israels hus, skulle berede verden til Frelserens 
genkomst til jorden (se 2 Ne 25; 27; 3 Ne 21). 
Nefi beskrev den hellige tekst som »røsten fra 
en, der råber fra støvet« (2 Ne 33:13). Moroni 
erklærede: »Se, jeg taler til jer, som om I var 
til stede, og dog er I det ikke. Men se, Jesus 
Kristus har vist jer for mig« (Morm 8:35).

Mormons Bog er skrevet til vor tid og 
den tid, der ligger foran os. Der blev trykt 
omtrent en million eksemplarer af Mormons 
Bog i de første hundrede år efter genop-
rettelsen. Det omfattede 15 sprog, hvilken 
var en enestående bedrift. I de næste 50 
år (1930-1980) blev flere end 25 millio-
ner eksemplarer trykt på 41 sprog. Siden 

dengang for 30 år siden er yderligere 125 
millioner eksemplarer af Mormons Bog ble-
vet trykt på 107 sprog, deriblandt uddrag af 
Mormons Bog. Mormons Bogs indflydelse og 
påvirkning vil fortsat vokse, efterhånden som 
Guds rige føres ud til enhver nation, slægt, 
tungemål og folk.

Titelbladet, som sikkert er skrevet af 
Moroni, afslører hovedformålet med bogen: 
Det første formål har specifikt med efterkom-
merne af Lehis børn at gøre. Det endelige 
formål er »at overbevise [alle mennesker] om, 
at Jesus er Kristus, den evige Gud« (Mormons 
Bogs titelblad).

Af betydning for vor tid
Hvorfor ville endnu et vidnesbyrd om Jesus 

Kristus være så vigtigt for vor tid? Hvorfor ville 
Herren frembringe endnu et vidnesbyrd for at 
styrke Bibelens stærke erklæringer?

MORMONS BOG  

Ældste  
Neil L. Andersen

De Tolv Apostles 
Kvorum

Mormons Bog indbyder os og vores familie til at  
gribe troen på Jesus Kristus, og den rummer principper,  

som hjælper vores familie til fremgang.

Styrker vores tro på 
Jesus Kristus
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Vi lever i en tid, som adskiller sig fra alle 
andre. Videnskabelige fremskridt har skabt 
medicin, transport, komfort og bekvemmelig-
heder, som ingen tidligere generation kunne 
drømme om. Jorden er oversvømmet med 
informationer og teknologi, der letter slægts-
forskning og formidlingen af evangeliet, men 
som samtidig udbreder pornografi, virtuel 
vold og andre »onde tanker og hensigter, 
som er og vil findes i hjertet på rænkefulde 
mennesker« (L&P 89:4). I store dele af verden 
lever vi i en tid, hvor man er knyttet til mate-
rielle goder.

Disse forhold kan, hvis vi ikke er var-
somme, gøre os uopmærksomme eller lokke 
os til at fjerne os fra de principper, som er 
evige og sande for enhver generation.

Da jeg som ung var missionær i Europa 
i 1970erne, begyndte vi som regel vores 

EN PROFET 
VIDNER
»Ingen mennesker 
under himlen, om de 
var nok så opfind-
somme, kunne forfatte 
og fremlægge en 

bog som Mormons Bog for verden. 
Principperne i den er guddommelige. 
De kommer fra Gud. De kunne aldrig 
stamme fra en bedragers eller fra en 
romanforfatters hjerne. Hvorfor? Fordi 
de løfter og profetier, som den rummer, 
er ved at gå i opfyldelse for øjnene af 
hele jorden.«
Præsident Wilford Woodruff (1807-1898), Kirkens 
præsidenters lærdomme: Wilford Woodruff, 2005, 
s. 115.

I verden i dag 
finder antikristen 
Korihors arro-
gante argumen-
ter lydhøre ører. 
Men tro på Jesus 
Kristus medfører 
sand konverte-
ring, når den er 
solidt forankret  
i vores sjæl.
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undervisning med at forklare frafaldet, fordi Jesu Kristi 
guddommelighed var almindelig anerkendt. Da jeg vendte 
tilbage som missionspræsident 20 år senere, begyndte vi 
vore samtaler anderledes, fordi troen på Jesus Kristus som 
Guds Søn, der gav sit liv for vore synder og opstod på 
tredjedagen, var svundet betydeligt.

I verden i dag finder antikristen Korihors arrogante 
argumenter lydhøre ører:

»Hvorfor ser I hen til en Kristus? For ingen kan vide 
noget om det, der skal komme.

Se, det, som I kalder profetier … er jeres fædres tåbelige 
overleveringer.

… I kan ikke kende til det, som I ikke ser …
– enhver [har] fremgang i forhold til sine naturlige  

talenter, og … tilegn[er] sig i forhold til sin styrke«  
(Alma 30:13-15, 17).

Vi må have vores egen sikre og faste tro på Herren 
Jesus Kristus, og vi har brug for hjælp til at styrke vores 
familie, så denne tro kan flyde ind i hjertet på vore  
børn og børnebørn. Tro på Jesus Kristus medfører,  
når den er solidt forankret i vores sjæl, sand konverte-
ring, og i dens kølvand følger omvendelse, oprigtige 
disciple, mirakler, åndelige gaver og varig retskaffen-
hed. Det er en vigtig del af Mormons Bogs guddomme-
lige mission.

Som ung missionær havde jeg en spændende samtale 
med en præst. Han fortalte os, at han ikke kunne godtage 
Mormons Bog, fordi den åbent talte om Jesus Kristus og 
nævnte hans navn og begivenheder fra hans liv hundreder 
af år før hans fødsel. Han fandt denne åbenhed ukarakte-
ristisk i forhold til mønstret fra Det Gamle Testamente, som 
omtalte Frelseren mere nedtonet.

I mine øjne er den frimodige forkyndelse af Jesus 
Kristus netop Mormons Bogs styrke. Vi skal selvfølge-
lig have et åndeligt vidnesbyrd om, at bogen stammer 
fra Gud. Men når man har opnået det, træder Kristi 
hensigter, vitterligheden af hans liv og opstandelse og 
tydeligheden af det, der er nødvendigt for at følge ham 
og opnåelse af evigt liv med ham, meget håndgribeligt 
frem for os.

TAKKET VÆRE MORMONS BOG

Der var gået et halvt år, siden jeg var 
blevet døbt, og jeg havde ikke noget 

stærkt vidnesbyrd om Mormons Bog. En 
dag, da jeg ikke havde lyst til at læse i 
skrifterne, kom jeg i tanker om min søn-
dagsskolelærers ord: »Når I ikke har lyst 
til at læse, er det, fordi Satan ikke vil have 
jer til at læse skrifterne.« På grund af den 
advarsel slog jeg op i Mormons Bog. Jeg 
læste: »Hvem kunne have troet, at vor 
Gud ville have været så barmhjertig, at 
han ville have revet os ud af vor forfærde-
lige, syndefulde og besmittede tilstand?« 
(Alma 26:17). De ord fyldte min sjæl med 
glæde, fordi jeg huskede min tilstand, 
inden jeg blev medlem af Jesu Kristi Kirke. 
Herrens Ånd vidnede i mit hjerte om 
sandheden af Mormons Bog.

Jeg havde ikke haft lyst til at blive fuld-
tidsmissionær, men det ændrede sig efter 
den dag. Jeg følte meget stærkt, at ver-
den havde brug for at kende sandheden, 
så jeg begyndte at forberede mig. Jeg 
opsøgte mine ledere og fortalte dem om, 
at jeg gerne ville tjene. Jeg fortalte det 
til mine forældre, som boede i en anden 
by og ikke var medlemmer af Kirken. Så 
solgte jeg alt, hvad jeg havde og købte tøj 
til min mission. Det førte til, at jeg tjente 
som missionær fra 2003 til 2005.

I dag er min familie – som omfatter 
min hustru og vores datter – beseglet for 
evigt. Den velsignelse skyldes også mit 
vidnesbyrd om Mormons Bog. Jeg ved, at 
Mormons Bog er sand, for den vidner om 
Herren Jesus Kristus, og jeg kommer Gud 
nærmere, når jeg læser denne hellige bog.
Adilson Lucero dos Santos, Paraná i Brasilien
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Vidnesbyrdet om Jesus Kristus
Når læsning og overvejelse af Jesu Kristi 

prædikener fra Mormons Bog ledsages af 
Helligåndens kraft, medfører det et fast vid-
nesbyrd om sandheden af dem. Jeg nyder at 
svæve gennem Mormons Bog og tage for  
mig af Kristi stærke lærdomme. Nefis syn af 
livets træ, hvor englen spørger: »Forstår du 
Guds velvilje?« (1 Ne 11:16); Lehis vidnesbyrd 
om, at »forløsningen i og ved den hellige 
Messias, for han er fuld af nåde og sandhed« 
(2 Ne 2:6); Jakobs tilføjelse om, at han er 
»portens vogter … og han beskæftiger ingen 
tjener der« (2 Ne 9:41).

Så er vi sammen med kong Benjamin, som 
fortæller os om egenskaber i livet som disci-
pel og udsteder sin urokkelige erklæring om, 
at der »ikke skal gives noget andet navn eller 
nogen anden vej eller noget andet middel, 
hvorved frelse kan blive menneskenes børn 
til del, undtagen i og ved Kristi, Herren den 
Almægtiges navn« (Mosi 3:17).

Snart er vi sammen med Abinadi, som giver 
sit liv for det, han tror på:

»Men der er en opstandelse; derfor har 
graven ingen sejr, og dødens brod er opslugt 
i Kristus.

Han er verdens lys og liv, ja, et lyds, som  
er uendeligt, som aldrig kan formørkes«  
(Mosi 16:8-9).

Alma opfrisker de smukke lærdomme om 
forsoning, retfærdighed og barmhjertighed: 

»Og se, barmhjertighedens plan kunne ikke 
blive bragt til at virke, medmindre der blev 
foretaget en forsoning; derfor soner Gud 
selv for verdens synder for at bringe barm-
hjertighedens plan til at virke og tilfredsstille 
retfærdighedens krav, så Gud kan være en 
fuldkommen og retfærdig Gud og også en 
barmhjertig Gud« (Alma 42:15).

Så når vi til Frelserens vidunderlige besøg 
hos Lehis børn. Også vi fornemmer hans kær-
lighed, hans barmhjertighed, hans lærdomme 
og hans eget vidnesbyrd:

»Dette er det evangelium, som jeg har givet 
jer – at jeg kom til verden for at gøre min 
Faders vilje, fordi min Fader sendte mig …

Og min Fader sendte mig, så jeg kunne 
blive løftet op på korset, så jeg … kunne 
drage alle mennesker til mig, for at men-
nesker, ligesom jeg var blevet løftet op ved 
mennesker, skulle blive løftet op ved Faderen 
for at stå foran mig for at blive dømt efter 
deres gerninger, om de er gode, eller om de 
er onde« (3 Ne 27:13-14).

Til slut når vi Mormons og Moronis 
afsluttende formaninger: »Vid I, at I må … 
omvende jer fra alle jeres synder og syndig-
heder og tro på Jesus Kristus, at han er Guds 
Søn« (Morm 7:5). »Ja, kom til Kristus, og bliv 
fuldkommengjort i ham, og fornægt jer selv 
al gudløshed; og hvis I fornægter jer selv al 
gudløshed og elsker Gud af al jeres kraft, 
sind og styrke, da er hans nåde tilstrækkelig 

Ved at læse og 
overveje Jesu 
Kristi storslåede 
prædikener i 
Mormons Bog, 
kan vi opnå et 
sikkert vidnes-
byrd om, at de  
er sande.

Nefis syn Lehis vidnesbyrd Kong Benjamins prædiken Abinadis vidnesbyrd
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for jer, så I ved hans nåde kan blive fuldkomne i Kristus« 
(Moro 10:32).

Sat i familiens kreds
Det åndeligt stærke, overbevisende vidnesbyrd om, 

at Jesus Kristus sandelig er den lovede Messias – Guds 
salvede Søn, som er sendt til jorden for at udvirke opstan-
delse for alle mennesker og åndelig renselse af alle dem, 
som vil omvende sig og følge ham – er sat ind i beretnin-
gen om familier.

Mormons Bog begynder med en familie, far, mor, søn-
ner og døtre, der adlyder deres profet-fars åbenbaring om 
at forlade deres verdslige ejendele og følge Herrens plan. 
Bogens beretninger vrimler med forældre, der stræber 
efter at indgyde løftet og håbet om Jesus Kristus i deres 
børn. Ved en lejlighed hentede jeg specifikke råd fra fædre 
til sønner fra dens sider – det fyldte i alt 52 trykte sider.  
I Mormons Bog ser vi, hvordan forældre forkyndte tro på 
Kristus og lydighed mod Guds befalinger både til børn, 
der havde været lydige fra barnsben og til børn, der skulle 
finde vej tilbage – ofte i en og samme familie. Det er en 
lektie til vor tid til vore børn og til vore familier.

Kvinders og døtres særlige roller nævnes i en vis grad, 
som det er almindeligt i oldtidsskrifter. Men når vi ser bag 
det åbenlyse, skimter vi deres evige og vedvarende indfly-
delse. Vi skatter de dyrebare bidder, der omtaler kvinder 
og mødre, såsom når deres følelser beskrives som »overor-
dentlig sarte og dydige og fintmærkende for Gud« ( Jakob 
2:7), eller når Helaman omtaler, hvordan hans gode, unge 
hær var påvirket af deres mødre:

»De adlød og bestræbte sig på med nøjagtighed at 
udføre enhver kommando, der blev givet; ja, og det skete 

TO BØGER, ÉN EVIG FAMILIE

Min mand var på vej hjem, da han 
fandt en pose på gaden. Til hans 

overraskelse lå der et eksemplar af Mor-
mons Bog i den. Han tog den med hjem 
og viste mig den. En tid læste han i den 
og fandt den interessant, men så lagde 
han den væk.

Kort tid efter døde han. Jeg opsøgte 
den ene kirke efter den anden for at finde 
trøst og få at vide, om livet fortsatte efter 
døden. Jeg var opslugt af tvivl og havde 
mange ubesvarede spørgsmål.

På vej til arbejde så jeg en bog, som jeg 
genkendte, ligge på fortovet – Mormons 
Bog. Jeg tog den med mig, fordi fundet 
af den vakte minder om min elskede 
mand. Jeg nævnte fundet for en eller 
anden, som foreslog, at jeg læste den.

Dagene gik, og en aften besøgte jeg 
min søster, som var sidste dages hellig. 
Fuldtidsmissionærerne var der, og de 
sang salmen »Jeg er Guds kære barn«. 
Jeg vidste straks, at missionærerne kunne 
besvare mine spørgsmål.

Efter at være blevet undervist og have 
opnået et vidnesbyrd, blev jeg døbt. I dag 
kan jeg med stor sikkerhed vidne om, 
at Joseph Smith så Faderen og Sønnen, 
Jesus Kristus.

Jeg tror ikke, at det var et tilfælde, at 
både min mand og jeg fandt Mormons 
Bog. Selv om min mand ikke nåede at 
blive døbt i levende live, er jeg glad for, 
at han og jeg og vore to dyrebare børn, 
takket være tempelordinancerne, kan 
være sammen som familie i al evighed. 
Mormons Bog førte os sammen og gav 
vores sjæl fred.
María Mash, Guatemala
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Mormons Bogs 
beretninger vrim-
ler med forældre, 
der stræber efter 
at indgyde løftet 
og håbet om  
Jesus Kristus i 
deres børn.
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FORDUMS BEGIVENHEDER,  
NUTIDIG ANVENDELSE

Jeg kan altid finde svar i Mormons Bog. 
Jeg lærer meget af mit studium af den, 

og jeg fornemmer, at jeg ændrer mig på 
en god måde.

For nylig funderede jeg over, hvad jeg 
skulle gøre nu, hvor mine seks børn er 
sendt i vej. Jeg spekulerede over, hvad 
min himmelske Fader forventede af mig.

I mit daglige skriftstudium faldt jeg 
over en af Mormons Bogs beretninger  
om krig. Jeg blev grebet af Moronis 
opfordring til at forsvare, blandt andet, 
familien (se Alma 46:12). Nefitterne var 
fast besluttede på at beskytte deres fami-
lier. Mens jeg læste beretningen, beslut-
tede jeg, at uanset hvad der skete, så ville 
jeg have det samme mål i mit liv, nemlig 
at kæmpe for familien. Det var en dejlig, 
personlig oplevelse.

Jeg ved, at Mormons Bog er skrevet  
til vor tid. Jeg er taknemlig for, at jeg  
kan finde vejledning i denne bog. Den  
er virkelig en jernstang (se 1 Ne 8).
Eun Jung, Korea

dem helt efter deres tro, og jeg huskede de ord, som de 
sagde til mig, at deres mødre havde lært dem …

Se, sådan troede de, som jeg har talt om; de er unge, 
og deres sind er fast, og de sætter bestandig deres lid til 
Gud …

 det var blevet dem fortalt af deres mødre, at hvis de 
ikke tvivlede, ville Gud udfri dem.

Og de gentog deres mødres ord for mig, idet de sagde: 
›Vi tvivler ikke på, at vore mødre vidste det‹« (Alma 57:21, 
27; 56:47-48).

Jeg vil opfordre jer til at overveje disse spørgsmål som 
en hjælp, når I anvender Mormons Bogs lærdomme på 
jeres familie:

•  Hvilke passager i Mormons Bog fortæller os, at børn 
har behov for at se integritet og retskaffenhed i deres 
forældres tro?

•  Hvilke råd har fædre i Mormons Bog givet deres  
sønner, som vi måske kunne give til vores børn?

•  Hvad erfarer vi angående vores indsats over for børn, 
som ikke er lydige?

•  Hvordan fortæller forældre i Mormons Bog deres børn 
om deres dybfølte overbevisninger?

•  Hvad lærer vi om overførslen af tro fra generation til 
generation?

Der er intet, som det er vigtigere at dele med andre, 
end netop tro på Herren Jesus Kristus. Det giver forståelse 
midt i livets udfordringer, lykke trods vanskeligheder og 
evigt liv i den tilkommende verden.

Der er mange verdslige påvirkninger, som drager os og 
vores familie væk fra denne afgørende tro. Mormons Bog 
indbyder os og vore familier til at gribe troen på Jesus  
Kristus, og den rummer principper, som hjælper vore 
familier til fremgang.

Jeg vidner om, at Mormons Bog er sand, og at den vir-
kelig blev overdraget til profeten Joseph Smith af englen 
Moroni under Herren Jesu Kristi ledelse. Den er skrevet til 
vores tid, til vores børn og børnebørn. Når vi dagligt slår 
op i den i tro, lover jeg, at Herrens Ånd vil hvile på os, og 
vores familie bliver velsignet for evigt. ◼LE
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Fra skrifterne
Alma 53:56-58.

Hvis vi  
ikke tvivler

Gennemgå dette materiale og drøft det på passende vis 
med de søstre, du besøger. Anvend spørgsmålene som 
en hjælp til at styrke dine søstre og gøre Hjælpeforenin-
gen til en aktiv del af dit eget liv.

Hvad kan  
jeg gøre?
1. Hvordan 
kan jeg hjælpe 
mine søstre med 
at erkende og 
handle ud fra 
den kraft, som de 
har til at påvirke 
den opvoksende 
generation?

2. Hvilken inspira-
tion kan Mormons 
Bog give mig til 
at løse dagens 
udfordringer?

Tro • Familie • Tjeneste

I Mormons Bog kan vi læse om 2.000 eksempla-
riske unge mænd, der var overordentligt tapre, 

modige og stærke. »Ja, de var mænd af sandhed  
og alvor, for de var blevet formanet til at holde 
Guds befalinger og vandre retsindigt for ham« 
(Alma 53:21). Disse trofaste unge mænd hyldede 
deres mødre – deres forbilleder og lærere.

Mødrene til Helamans krigere levede i en tid, 
der ikke var ulig vores egen. Deres omstændighe-
der var vanskelige og farlige, og unge blev kaldet 
til at forsvare fysisk og åndelig frihed. I dag lever 
vi i en verden, hvor »kampen ikke [står] mod kød 
og blod, men mod myndigheder og magter, mod 
verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens 
åndemagter i himmelrummet« (Ef 6:12).

Svære tider kræver stærke forældre og forbille-
der, som forkynder den sandhed, som Helamans 
krigere kendte: »Hvis de ikke tvivlede, ville Gud 
udfri dem« (Alma 56:47). Det kræver årvågenhed 
at forkynde og efterleve den sandhed i dag. Men 
vi skal ikke frygte. Når vi ved, hvem vi er, og hvem 
Gud er, og når vi har indgået pagter med ham, kan 
vi – som mødrene til disse krigere – udøve en stor 
og positiv indflydelse.

Sandsynligvis var hver eneste af Helamans 2.060 
unge krigere påvirket af en mor. Men disse mødre 
handlede ikke alene. Disse mødre må, sammen 
med andre retskafne mænd og kvinder, have fore-
net deres tro og eksempel, så de med kraft kunne 
belære om pagterne. Datidens unge mennesker 
forstod den pagt, som deres forældre havde ind-
gået om ikke at drage i krig. Og selv da det syntes 
umuligt, gjorde en kærlig himmelsk Fader det 
muligt for disse forældre at holde deres pagt – og 
bevare deres frihed (se Alma 56:5-9). På samme 
måde skal vi ære vore pagter, så børn og unge – 
vore egne børn og de andre i vore menigheder, 
nabolag og lokalsamfund – kan forstå og støtte 
overholdelse af pagter.

B E S Ø G S B U D S K A B E T

Du kan læse mere 
på www .reliefsociety 
.lds .org.

Når vi ærer vore pagter, kan vor himmelske 
Fader bane en vej for os. Vi skal efterleve vore 
pagter minutiøst. Vi kan for eksempel være 
omhyggelige med at bede, studere skrifterne, 
have en gyldig tempelanbefaling, klæde os 
sømmeligt og helligholde sabbatten. Når vi 
gør det, kan vore børn se det og sige: »Vi tviv-
ler ikke på, at vores mødre vidste det« (Alma 
56:48).

Sidste dages hellige kvinder, som erkender, 
at deres styrke kommer fra Herrens forsoning, 
giver ikke op under vanskeligheder og tider 
med skuffelser. Som pagtsfolk udmærker vi os 
ved at opretholde, nære og beskytte børn og 
unge, så vi en dag kan sige om den opvok-
sende generation: »Aldrig [har jeg] set så stort 
et mod, nej, ikke blandt nogen af nefitterne« 
(Alma 56:45). ◼

Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident.
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Vor tids lærdomme

Herren er  
opmærksom på os

»Jeg mindes Herrens 
ord, der står i Eters 
Bog i Mormons Bog. 
Herren siger: ›I kan 
ikke krydse dette 
store dyb, medmindre 
jeg bereder jer mod 
havets bølger og de 
vinde, som er udgået, 
og de oversvømmel-
ser, som skal komme‹ 

(Eter 2:25). Mine 
brødre og søstre, han 
har beredt os. Hvis 
vi følger hans ord 
og efterlever befalin-
gerne, vil vi overleve 
denne tid med efter-
givenhed og ugude-
lighed – en tid, der 
kan sammenlignes 
med bølger, vind og 
oversvømmelser, der 
kan ødelægge. Han 
er altid opmærksom 
på os. Han elsker os 
og vil velsigne os, 
når vi gør det, der er 
rigtigt.«
Præsident Thomas S. 
Monson, »Afsluttende 
bemærkninger”, Liahona, 
nov. 2009, s. 109.

Jesus er Kristus!
»Mormons Bog er det 
stærkeste, skrevne 
vidnesbyrd, som vi 
har om Jesus Kristus. 
Hvad var det, Nefi 
sagde, var grundla-
get for at modtage 
Helligånden? Tro på 
Herren Jesus Kri-
stus. Kan sporadisk 
læsning af Mormons 
Bog sikre den tro på 
Herren Jesus Kristus? 
Det vil man næppe 

forvente, hvis man 
læser Nefi omhyg-
geligt. Han sagde, at 
dette ›er gaven … til 
alle, der flittigt søger 
ham.‹ Flittigt betyder 
regelmæssigt. Og det 
betyder helt sikkert 
også at overveje og 
bede. Og bønnen 
omfatter helt sikkert 
inderlig tryglen om 
at kende sandheden. 
Mindre end det kan 
næppe kaldes flittigt. 
Og mindre end det 
er ikke nok for jer 
eller mig.«
Præsident Henry B. Eyring, 
førsterådgiver i Det Første 
Præsidentskab, »Going 
Home«, i Brigham Young 
University 1986-1987 
Devotional and Fireside 
Speeches, 1987, s. 77-78.

En erklæring  
om evangeliet

»De grundlæggende 
bestanddele i evange-
liets budskab findes 
i alle de hellige 
skrifter, men de er 
tydeligst forklaret for 
os i Mormons Bog 
og i åbenbaringerne 
til profeten Joseph 
Smith. Her fremlæg-
ger Jesus selv tydeligt 
sin lære og sit evan-
gelium, som Guds 
børn skal efterleve 
for at ›få evigt liv‹ 
(L&P 14:7).«
Præsident Dieter F. Ucht-
dorf, andenrådgiver i Det 
Første Præsidentskab: »Har 
vi ikke grund til at fryde 
os?« Liahona, nov. 2007, 
s. 19.



V i hører fra fordums profeter, at Mormons Bog indeholder mange »tydelige og 
dyrebare ting«, som er blevet bevaret til gavn for os i vore dage (se 1 Ne 13:40; 
19:3). Disse sandheder giver klarhed og øget forståelse af Jesu Kristi evangeliums 

fylde og hjælper den, der studerer Mormons Bog, med at navigere gennem livets udfor-
dringer med håb og styrke. I de følgende citater vidner nutidige profeter og apostle om 
disse vigtige lærdomme.

TO STYKKER 
TRÆ BLIVER  
TIL ET

Næsten siden 
fødslen har jeg 

ejet en Bibel, men 
indtil jeg modtog et 
eksemplar af Mor-
mons Bog, var jeg 
ikke bekendt med 
alle evangeliets prin-
cipper. Jeg opda-
gede, at Jesu Kristi 
evangeliums fylde 
kun er tilgængeligt, 
når man har en 
kundskab om dette 
andet »stykke træ« 
(se Ez 37:15-17). 
Da de to blev føjet 
sammen for mig, 
blev det en livsom-
væltende oplevelse 
– en større forstå-
else af, hvem jeg er, 
og af mit potentiale 
til at blive en del af 
Guds evige familie. 
Denne forudsagte 
sammenføjelse – 
»så du har ét stykke 
træ i hånden« (vers 
17) – blev mulig, 
fordi to trofaste 
søstermissionærer 
var betænksomme 
nok til at give mig 
et eksemplar af det 
andet stykke træ.

Tidligere van-
drede jeg ved ste-
arinlysets skær; nu 
er alle krinkelkroge 
oplyst af fylden af 
evangeliets velsig-
nelser. Jeg føler, at 
jeg har fået et helt 
nyt liv.
Ary Sala, British Columbia 
i Canada

Dåb af små børn
»Nogle tror, at små 
børn undfanges i 
synd og træder ind 
i dødeligheden i en 
tilstand af medfødt 
fordærv. Denne lære 
er falsk!

›For hvis jeg har 
hørt sandheden,‹ 
skrev Mormon, ›så 
har der været mund-
huggerier blandt 
jer angående dåb 
af jeres små børn‹ 
(Moro 8:5).

Han kaldte deres 
skænderier for 
›grove vildfarelser‹ 
og skrev: 

»… Lyt til Kristi, 
din forløsers, din 
Herres og din Guds 

ord. Se, jeg kom til 
verden, ikke for at 
kalde de retfærdige, 
men syndere til 
omvendelse; de raske 
har ikke brug for 
læge, men de som er 
syge; se, små børn er 
raske, for de er ikke i 
stand til at begå synd; 
derfor er Adams 
forbandelse taget fra 
dem ved mig, så den 
ikke har nogen magt 
over dem …

Og på denne 
måde tilkendegav 
Helligånden Guds 
ord for mig, derfor 
ved jeg, min elskede 
søn, at det er høj-
tidelig bespottelse 
over for Gud, hvis 
I døber små børn‹ 
(Moro 8:7-9) …

Læs hele hans 
brev. Det er den 
sande lære.«
Præsident Boyd K. Packer, 
præsident for De Tolv 
Apostles Kvorum, »Små 
børn«, Stjernen, jan. 1987, 
s. 13.

Advarsler fra  
Mormons Bog

»Blandt de lektier, vi 
lærer fra Mormons 
Bog, er årsagen til og 
resultatet af krig, og 
under hvilke omstæn-
digheder, det kan 
retfærdiggøres. Den 
fortæller om onderne 
og farerne ved hem-
melige foreninger, 
der stiftes for at få 
magt og herredømme 
over folket. Den 
fortæller, at Satan er 
virkelig, og antyder 
nogle af de metoder, 
han anvender. Den 
råder os om passende 
anvendelse af rigdom. 

Den fortæller os om 
evangeliets enkle og 
dyrebare sandheder, 
og at Kristus og hans 
sonoffer for hele 
menneskeheden er 
vitterligt og guddom-
meligt. Den fortæller 
os om indsamlingen 
af Israels hus i de 
sidste dage. Den for-
tæller os om formålet 
med og principperne 
i missionering. Den 
advarer os mod stolt-
hed, ligegyldighed, 
udsættelse, farerne 
ved falske traditioner, 
hykleri og urenhed.

Nu er det op til os 
at studere Mormons 
Bog og tage ved lære 
af dens principper 
og anvende dem i 
vores liv.«
Ældste L. Tom Perry fra 
De Tolv Apostles Kvorum, 
»Velsignelser ved at læse 
Mormons Bog«, Liahona, 
nov. 2005, s. 8.
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FAMILIEN ER EVIG

Jeg har læst Mormons Bog, siden min dåb i 1995. 
Men det var først, da jeg blev gift, at beretningen  

om Lehis sønner, der rejser frem og tilbage til Jerusa-
lem, begyndte at give mening i forbindelse med min 
egen familie.

Det synes, som om Herren ønskede, at Lehi skulle 

have en evig familie. Først sagde han, at Lehi skulle 
efterlade alt og redde sin daværende familie ved at  
føre dem til det forjættede land. Mens de stadig  
befandt sig i ørkenen, gav Herren Lehi besked på at 
sende sine sønner tilbage efter den hellige optegnelse 
over fortidige familiemedlemmer. Derefter sendte ham 
dem tilbage efter Ismael og hans døtre. Det var som 

Alt skal blive 
genoprettet

»Opstandelsens bog-
stavelige og altomfat-
tende natur beskrives 
levende i Mormons 
Bog. Profeten Amu-
lek forkyndte:

›Kristi død skal 
løse denne timelige 
døds bånd, så alle 
bliver oprejst fra 
denne timelige død.

Ånden og legemet 
skal atter blive gen-
forenet i deres fuld-
komne form; både 
lem og led skal blive 
bragt tilbage til deres 
rette skikkelse, lige-
som vi er nu på dette 
tidspunkt …

Se, denne genop-
rettelse skal blive alle 
til del, både gamle 
og unge, både trælle 
og frie, både mænd 
og kvinder, både de 
ugudelige og de ret-
færdige; og der skal 
end ikke gå så meget 
som et hår på hove-
det tabt; men alt skal 
blive bragt tilbage 
til dets fuldkomne 
skikkelse‹ (Alma 
11:42-44).

Alma sagde også, 
at i opstandelsen skal 
›alt … blive bragt til-
bage til dets rette og 
fuldkomne skikkelse‹ 
(Alma 40:23) …

Hvor er det dog 
en stor trøst at vide, 
at alle, som har haft 
skavanker i livet … 
skal opstå i deres 
›rette og fuldkomne 
skikkelse.‹«
Ældste Dallin H. Oaks fra 
De Tolv Apostles Kvorum, 
»Opstandelsen«, Liahona, 
juli 2000, s. 17.

Faren ved hemme-
lige foreninger

»Mormons Bog 
lærer os, at hemme-
lige foreninger, der 
beskæftiger sig med 
kriminalitet, udgør en 
alvorlig udfordring, 
ikke blot for den 
enkelte og familier, 
men for hele civili-
sationer. Blandt vore 
dages hemmelige 
foreninger findes ban-
der, narkokarteller og 
mafiaer. Vore dages 
hemmelige foreninger 

fungerer på mange 
måder, som Gadian-
tonrøverne gjorde på 
Mormons Bogs tid … 
Blandt deres for-
mål er at ›myrde og 
plyndre og stjæle og 
begå utugtigheder og 
al slags ugudelighed 
i modstrid med deres 
lands love og også 
deres Guds love‹ (Hel 
6:23).

Hvis vi ikke er 
varsomme, kan vore 
dages hemmelige 
foreninger opnå magt 
og indflydelse lige 
så hurtigt og lige så 
fuldkomment, som 
de gjorde på Mor-
mons Bogs tid.«
Ældste M. Russell Ballard 
fra De Tolv Apostles Kvo-
rum, »Stå for sandhed og 
ret«, Stjernen, jan. 1998, 
s. 39.

Vidnesbyrd om 
Mormons Bog fra 
andre medlemmer 
af De Tolv Apostles 
Kvorum findes på 
siderne 10, 28, 32, 
38 og 80.
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FREMAD I LYSETS SKÆR

I kapitel 2 i Eters Bog kan vi læse, at 
Jereds bror var bekymret, fordi der 

ikke var lys i deres fartøjer. Da han 
adspurgte Herren om dette, svarede 
Herren med et spørgsmål: »Hvad vil  
I have, at jeg skal berede for jer, så  
I kan have lys?« (vers 25).

Jeg har tænkt meget over den 
måde, som Jereds bror reagerede på 
Herrens spørgsmål på. Først besteg 
han et bjerg, hvor han »smeltede 
seksten små sten ud af en klippe« 
(Eter 3:1). Han bar stenene op på 
toppen af det bjerg, hvor han havde 
bedt. Han begyndte så at ydmyge 
sig for Herren. Han bad om barm-
hjertighed, og han anerkendte Her-
rens magt til at besvare hans bøn.  
Så udviste han sin tro ved at sige: 
»Vi ved, at du er i stand til at vise 
stor magt« (Eter 3:5). Jereds bror 
bad Herren om at røre stenene, så 
de kunne oplyse bådene.

Den passage har ændret min 
måde at bede på. Tidligere bad 
jeg: »Fader, hvad ønsker du, at 
jeg skal gøre?« I virkeligheden 
kræver mange situationer, at jeg 
tænker mig om, analyserer mine 
ressourcer, udtænker en plan og så 
søger Faderen og spørger ham, om 
planen er i orden – derefter beder 
jeg om de mirakler, som jeg ikke 
selv kan udvirke.
Elena Gómez de Santurión, Uruguay

forberedelse til deres fremtidige familie.
Det at knytte bånd mellem vores evige families nutid, fortid og frem-

tid er et vigtigt ansvar, som jeg skal skatte mere – ligesom Lehi gjorde. 
Det kan være, at disse erfaringer var med til at berede Lehi på at mod-
tage drømmen om livets træ og en forståelse af, at Guds kærlighed 
skal fremelskes i en evig familie.
Salte Malawi Maiwiriwiri, Hawaii i USA

Hjælp til livets 
udfordringer

»Mormons Bog inde-
holder budskaber, 
som er anbragt der 
i en guddommelig 
hensigt for at vise os, 
hvordan man kan 
korrigere indflydelsen 
fra falske overleverin-
ger, og hvordan man 
kan få del i livets fylde. 
Af den kan vi lære, 
hvordan man løser de 
problemer og klarer 
de udfordringer, som 
vi står over for i dag 
… [Herren] har … vist 
vejen til at rette de 
alvorlige fejltagelser, 
men denne vejledning 
har ingen værdi, der-
som den blot opbeva-
res i en uåbnet bog.«
Ældste Richard G. Scott fra 
De Tolv Apostles Kvorum, 
»Ægte venner der opløf-
ter«, Stjernen, jan. 1989,  
s. 64-65.

En påmindelse  
om vore pagter

»Vi bliver i Mormons 
Bog mindet om, at 
vores dåb er en pagt 
om at ›stå som Guds 
[og hans riges] vidner 
til alle tider og i alle 
ting og på alle steder, 
hvor I måtte befinde 
jer, ja, indtil døden, så 
I kan blive forløst af 
Gud og blive regnet 
blandt dem i den før-
ste opstandelse, så I 
må få evigt liv‹ (Mosi 
18:9; fremhævelse 
tilføjet).«
Ældste Robert D. Hales fra 
De Tolv Apostles Kvorum, 
»Dåbspagten: At være i 
riget og af riget«, Liahona, 
jan. 2001, s. 7.

Velsignelser  
ved lydighed

»Utallige steder i 
Mormons Bog blev 
folket lovet fremgang 
i landet, for så vidt, 
som I holder mine 
befalinger (se 1 Ne 
2:20; 2 Ne 4:4). Dette 
løfte bliver ofte efter-
fulgt af advarslen om, 
at hvis de ikke holder 
Guds befalinger, skal 
de blive forstødt fra 
hans nærhed (se 
Alma 36:30).«
Ældste Quentin L. Cook fra 
De Tolv Apostles Kvorum, 
»Håber du ved, vi havde det 
slemt«, Liahona, nov. 2008, 
s. 104.
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Mine elskede brødre og søstre! Jeg vil i 
dag gerne tale om en af de mest betyd-
ningsfulde gaver, verden har modtaget 

i nyere tid. Den gave, jeg sigter til, er af større 
vigtighed end nogen af de opfindelser, der er 
udsprunget af de industrielle og teknologiske 
revolutioner. Det er en gave, der er af større værdi 
for menneskeheden end selv de mange forunderlige frem-
skridt, vi har set inden for moderne lægevidenskab. Den 
har større værdi for menneskeheden end udviklingen af 
både flyvning og rumfart. Jeg taler om den gave, der hed-
der Mormons Bog, og som blev givet til menneskeheden 
for 156 år siden.

Denne gave er beredt ved Herrens hånd over en peri-
ode på mere end 1.000 år, hvorefter den blev skjult ved 
ham, så den kunne blive bevaret i sin renhed til vor tid. 
Der er nok intet, som vidner tydeligere om betydningen 
af dette nutidige skrift, end det som Herren selv har sagt 
om den.

Ved sin egen mund har han båret vidnesbyrd 
om, (1) at den er sand (L&P 17:6), (2) at den 
indeholder sandheden og hans ord (L&P 19:26), 
(3) at den blev oversat ved kraft fra det høje (L&P 
20:8), (4) at den indeholder Jesu Kristi evangeli-
ums fylde (L&P 20:9; 42:12), (5) at den blev givet 
ved inspiration og bekræftet ved engles betjening 

(L&P 20:10), (6) at den er bevis på, at de hellige skrifter er 
sande (L&P 20:11), og (7) at de, der modtager den i tro, 
skal modtage evigt liv (L&P 20:14).

Et andet magtfuldt vidnesbyrd om Mormons Bogs 
vigtighed får man ved at mærke sig, hvor i tidsplanen for 
den fremadskridende genoprettelse Herren anbragte dens 
fremkomst. Det eneste, der gik forud for den, var den 
første åbenbaring. Gennem denne vidunderlige tilken-
degivelse lærte profeten Joseph Smith Guds sande natur 
at kende og kom til at forstå, at Gud havde et værk, han 
skulle udføre. Mormons Bogs fremkomst fulgte umiddel-
bart efter.

MORMONS BOG –  

Ezra Taft Benson blev Kirkens 13. præsident den 10. november 1985. Han huskes  
for sit stærke vidnesbyrd om Mormons Bog og hans fremhævelse af dens betydning  

i det daglige skriftstudium, i missioneringen og i den evangeliske undervisning.  
I år fejrer vi 25 året for denne tale fra oktoberkonferencen 1986.

Præsident  
Ezra Taft Benson 

(1899-1994)
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Prøv at overveje, hvad det betyder. Mor-
mons Bogs fremkomst gik forud for præste-
dømmets gengivelse. Bogen blev udgivet 
nogle få dage før Kirken blev organiseret. 
De hellige fik Mormons Bog at læse, inden 
de modtog de åbenbaringer, der beskriver så 
store lærdomme som de tre grader af herlig-
hed, celestialt ægteskab eller arbejdet for de 
døde. Den kom før præstedømmekvorum-
mer og kirkestrukturen. Siger det ikke lidt 
om, hvordan Herren ser på denne hellige 
optegnelse?

Har vi først forstået, hvordan Herren har 
det med denne bog, bør vi heller ikke være 
overraskede over, at han højtideligt advarer 
os hvad angår den måde, vi modtager den 
på. Efter at have antydet, at de, der modtager 
Mormons Bog i tro og udvirker retfærdighed, 
modtager en krone af evig herlighed (se L&P 
20:14), følger Herren op med denne advarsel: 
»Men for dem, der forhærder hjertet i vantro 
og forkaster det, skal dette vende sig til deres 
egen fordømmelse« (L&P 20:15).

I 1829 advarede Herren de hellige om, at 
de ikke skulle tage let på det, der er helligt 
(se L&P 6:12). Mormons Bog er sandelig 
hellig, og dog tager mange let på den, eller 
med andre ord, behandler den, som om den 
var betydningsløs.

I 1832, da nogle af de tidligste missionæ-
rer vendte hjem fra deres missionsmarker, 
revsede Herren dem for at have taget let på 
Mormons Bog. Han sagde, at på grund af den 
indstilling, var deres sind blevet formørket. 
Ikke alene havde deres letsindige behandling 
af denne hellige bog medført et tab af lys for 
dem, det havde også bragt hele Kirken under 
fordømmelse, ja, alle Zions børn. Og så sagde 
Herren: »Og de skal forblive under denne 
fordømmelse, indtil de omvender sig og 
erindrer den nye pagt, nemlig Mormons Bog« 
(L&P 84:54-57).

Har den kendsgerning, at vi har haft  
Mormons Bog i over halvandet århundrede 
fået den til at virke mindre betydningsfuld 
for os i dag? Husker vi den nye pagt, nemlig 
Mormons Bog? I Bibelen har vi Det Gamle 
Nye og Det Nye Testamente. Ordet testa-
mente er en gengivelse af et græsk ord, der 
også kunne oversættes med pagt. Var det det, 
Herren mente, da han kaldte Mormons Bog 
for den »nye pagt«? Der er i sandhed endnu  
et testamente eller et vidnesbyrd om Jesus. 
Det er en af grundene til, at vi for nylig har 
tilføjet ordene »Endnu et vidnesbyrd om Jesus 
Kristus« til Mormons Bogs titel.

Hvis de første hellige blev revset, fordi de 
tog let på Mormons Bog, mon så vi er under 
mindre fordømmelse, hvis vi gør ligesådan? 
Herren bærer selv vidnesbyrd om, at den 
er af evig betydning. Kan et lille antal af 
os bringe hele Kirken under fordømmelse, 
fordi vi tager let på det hellige? Hvad vil 
vi sige på Dommens dag, når vi står foran 
ham og møder hans ransagende blik, hvis vi 
hører til dem, der har glemt den nye pagt?

Der er tre væsentlige grunde til, at de 
sidste dages hellige burde gøre studiet af 
Mormons Bog til noget, de beskæftiger sig 
med hele livet.

For det første er Mormons Bog vor religi-
ons slutsten. Sådan sagde profeten Joseph 
Smith. Han bar vidnesbyrd om, at ›Mormons 
Bog er den mest korrekte bog på jorden og 
vor religions slutsten‹ 1 En slutsten er den 
midterste sten i en hvælving. Den holder alle 
de andre sten på plads, og fjernes den, styrter 
hvælvingen sammen.

Der er tre måder, hvorpå Mormons Bog  
er vor religions slutsten. Den er slutstenen, 
når vi vidner om Kristus. Den er slutstenen  
i vores lære. Den er vidnesbyrdets slutsten.

Mormons Bog er slutstenen, når vi 
vidner om Jesus Kristus, der i sig selv er 

EN PROFET VIDNER
»Mormons Bog er 
Guds ord. Det er endnu 
et stærkt vidne om 
Kristus. Og enhver, 
der oprigtigt elsker 
Forløseren, vil da byde 
yderligere beviser på 
hans guddommelighed 
velkommen.

Der er ikke blevet 
ændret ved denne 
inspirerende bog af 
ubemyndigede over-
sættere eller partiske 
teologer, men den 
kommer til verden ren 
og direkte fra histori-
kerne og forkorterne. 
Denne bog er ikke på 
prøve – det er dens 
læsere.«
Præsident Spencer W. Kimball 
(1895-1985), The Teachings 
of Spencer W. Kimball, red. 
Edward L. Kimball, 1982,  
s. 133.
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hovedhjørnestenen i alt, hvad vi foretager os. 
Med kraft og tydelighed bærer den vidnesbyrd 
om, at han er virkelig. Modsat Bibelen, der 
har passeret gennem led efter led af afskri-
vere, oversættere og fordærvede tilhængere 
af forskellige trossamfund, der har rodet med 
teksten, kommer Mormons Bog fra skribent til 
læser i et eneste inspireret oversættelsestrin. 
Derfor fremstår dens vidnesbyrd om Mesteren 
klart, ufortyndet og kraftfuldt. Men den gør 
mere end som så. En stor del af den kristne 
verden forkaster i dag tanken om Frelserens 
guddommelighed. Man betvivler hans miraku-
løse fødsel, hans fuldkomne levned og hans 
herlige opstandelses virkelighed. Mormons 
Bog forkynder i enkle og utvetydige ven-
dinger sandheden af alle disse lærdomme. 
Den giver os tillige den mest udtømmende 
forklaring på læren om forsoningen. Denne 
guddommeligt inspirerede bog er virkelig en 
slutsten i vidnesbyrdet til verden om, at Jesus 
er Kristus.2

Mormons Bog er også slutstenen i læren 

om opstandelsen. Som jeg lige nævnte, har 
Herren selv udtalt, at Mormons Bog indeholder 
›Jesu Kristi evangelium i dets fylde‹ (L&P 20:9). 
Hermed ikke være sagt, at bogen indeholder 
ethvert lærepunkt og enhver doktrin, der nogen 
sinde er åbenbaret. Derimod betyder det, at vi 
i Mormons Bog finder fylden af de lærdomme, 
der er nødvendige for vores frelse. Og de 
forklares enkelt og ligetil, så selv børn kan lære 
frelsens og ophøjelsens veje. Mormons Bog 
giver os så meget, som udvider vores forståelse 
for frelsens lærdomme. Uden denne bog ville 
meget af det, der fremsættes i andre skrifter 
ikke være nær så enkelt og dyrebart.

Sluttelig er Mormons Bog vidnesbyrdets 
slutsten. Ligesom hvælvingen styrter sam-
men, hvis slutstenen tages bort, således står 
og falder hele Kirken med Mormons Bogs 
sandfærdighed. Det har Kirkens fjender klart 
indset. Af samme grund gør de sig så store 
anstrengelser for at forsøge at modbevise 
Mormons Bog, for kan den bringes i vanry, 
så falder profeten Joseph Smith sammen med 
den. Og det samme gælder vores påberåbelse 
af præstedømmets nøgler og åbenbaring og 
den genoprettede kirke. Men hvis Mormons 
Bog er sand – og millioner har nu vidnet om, 
at de har et vidnesbyrd fra Ånden om, at den 
virkelig er sand – så må man på samme måde 
acceptere påstanden om genoprettelsen, og alt 
det, der følger med.

Ja, mine brødre og søstre, Mormons Bog er 
vor religions slutsten – vores vidnesbyrds slut-
sten, vores læres slutsten og slutstenen i vores 
vidnesbyrd om vor Herre og Frelser.

Den anden grund til at vi må gøre Mormons 
Bog til det centrale i vore studier, er, at den 
er skrevet til vor tid. Nefitterne har aldrig haft 
bogen, og det har oldtidens lamanitter heller 
ikke. Den er bestemt for os. Mormon skrev hen 
imod slutningen af den nefitiske civilisation. 
Under inspiration af Gud, der ser alle ting fra 

I Mormons Bog 
finder vi fylden 
af de lærdomme, 
der er nødvendige 
for frelse. Og de 
forklares enkelt og 
ligetil, så selv børn 
kan lære frelsens 
og ophøjelsens 
veje.
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begyndelsen, forkortede han århundreders 
optegnelser og udvalgte blandt dem de fortæl-
linger, taler og begivenheder, der ville være os 
til størst gavn.

Hver eneste store skribent i Mormons Bog 
har båret vidnesbyrd om, at han skrev med 
henblik på fremtidige slægtled. Nefi sagde: 
»Gud Herren [har] lovet mig, at det, som jeg 
skriver, skal blive beskyttet og bevaret og 
overdraget op gennem mine efterkommere 
fra slægtled til slægtled« (2 Ne 25:21). Hans 
bror Jakob, som efterfulgte ham, skrev noget 
lignende: »For [Nefi] sagde, at hans folks 
historie skulle indgraveres på hans andre 
plader, og at jeg skulle bevare disse plader 
og overdrage dem til mine efterkommere 
fra slægtled til slægtled« ( Jakob 1:3). Enosh 
og Jarom antydede begge, at de heller ikke 
skrev til deres eget folk, men for kommende 
generationer (se En 1:15-16; Jar 1:2).

Mormon sagde: »Jeg taler til jer, I rest af 
Israels hus« (Morm 7:1). Og Moroni, den 
sidste af de inspirerede forfattere, så faktisk 
vor tid: »Se, Herren har vist mig store og 
forunderlige ting angående det, som snart 
må ske på den dag, da dette skal finde sted 
blandt jer.

Se, jeg taler til jer, som om I var til stede, 
og dog er I det ikke. Men se, Jesus Kristus har 
vist jer for mig, og jeg kender jeres gerninger« 
(Morm 8:34-35).

Hvis nu de har set vor tid og har udvalgt 
de ting, der ville være af størst værdi for os, 
fortæller det os så ikke, på hvilken måde vi 
skal studere Mormons Bog? Vi må hele tiden 
spørge os selv: »Hvorfor har Herren inspire-
ret Mormon (eller Moroni eller Alma) til at 
tage det her med i sin optegnelse? Hvad kan 
jeg lære af dette, der kan hjælpe mig i mit liv 
her og nu?«

Og der gives det ene eksempel efter det 
andet på, hvordan dette spørgsmål bliver 

besvaret. I Mormons Bog finder vi fx en anvis-
ning på forberedelse til det andet komme. Et 
større afsnit af bogen beskæftiger sig med de 
sidste årtier inden Kristi komme til Amerika. 
Et omhyggeligt studium af den pågældende 
tidsperiode vil vise os, hvad der var årsagen 
til, at visse mennesker gik til grunde under 
de grufulde straffedomme, der gik forud for 
Kristi komme, og hvad der gjorde, at andre 
kunne stå ved templet i Overflodens land og 
stikke deres hænder i sårene på hans hænder 
og fødder.

Af Mormons Bog kan vi lære, hvordan 
Kristi disciple skal leve i krigstid. I Mormons 
Bog ser vi de gruopvækkende følger af 
hemmelige sammenslutninger afbildet uhyg-
geligt livagtigt og realistisk. I Mormons Bog 
lærer vi, hvad vi skal stille op mod forfølgel-
ser og frafald. Vi lærer meget om, hvordan 
man missionerer. Og i højere grad end noget 
andet sted ser vi i Mormons Bog farerne ved 
materialisme og vore hjerters hengivenhed 
over for de verdslige ting. Kan nogen tvivle 
på, at denne bog er bestemt for os, og at vi 
kan finde stor styrke, stor trøst og stor beskyt-
telse deri?

Den tredje årsag til at Mormons Bog er af 
så stor værdi for de sidste dages hellige, fin-
des i den samme udtalelse af profeten Joseph 
Smith, som tidligere citeret. Han sagde: »Jeg 
fortalte brødrene, at Mormons Bog var den 
mest korrekte bog på jorden og vor religions 
slutsten, og at et menneske ville komme Gud 
nærmere ved at efterleve dens forskrifter, 
end ved nogen anden bog.« Det er den tredje 
grund til, at man bør studere denne bog. Den 
hjælper os med at komme Gud nærmere. Er 
der ikke dybt i vores hjerte noget, der længes 
efter at komme Gud nærmere, at ligne ham 
mere i vor daglige adfærd, og hele tiden at 
føle hans nærvær? Hvis det er tilfældet, så 
kan Mormons Bog hjælpe os med at opnå 

EN PROFET VIDNER
»Mormons Bog er en 
hellig optegnelse, der 
indeholder oplysninger, 
der ikke findes i nogen 
anden bog. Herren har 
befalet os at dele det 
evigtvarende evangeli-
ums sandheder, som er 
blevet åbenbaret, med 
hans børn, så de kan 
beredes en plads i det 
celestiale rige …

Det fylder mit hjerte 
med glæde, at enhver, 
som læser Mormons 
Bog under bøn, enhver, 
som ønsker at vide, om 
den kommer fra Gud 
eller ej, har det løfte, 
som ikke stammer 
fra Joseph Smith eller 
noget andet levende 
væsen, men er vor 
himmelske Faders løfte, 
nemlig at de skal få 
vished om, at den er 
fra Gud.«
Præsident George Albert 
Smith (1870-1951), i Confe-
rence Report, apr. 1936,  
s. 13-14, 15.
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det, mere end nogen anden bog.
Det er ikke kun det, at Mormons Bog 

lærer os sandheden, skønt den jo bestemt gør 
det. Det er heller ikke kun det, at Mormons 
Bog bærer vidnesbyrd om Kristus, skønt 
den bestemt også gør det. Men der er mere 
end som så. Der er i bogen en kraft, der vil 
begynde at strømme ind i jeres liv i det øjeblik, 
I indleder et seriøst studium af den. I vil finde 
større styrke til at stå imod fristelser. I vil finde 
styrke, så I kan undgå at blive bedraget. I vil 
finde styrke til at blive på den lige og snævre 
sti. Skrifterne betegnes som »livets ord« (se L&P 
84:85), og det gælder ingen steder mere end 
for Mormons Bogs vedkommende. Når  
I begynder at hungre og tørste efter de ord,  
vil I finde liv i stadigt rigere mål.

Vores elskede bror, præsident Marion G. 
Romney … vidnede om de velsignelser, som 
kan tilstrømme dem, der læser og studerer 
Mormons Bog. Han sagde:

»Jeg er overbevist om, at hvis foræl-
dre i vore hjem vil læse i Mormons Bog 

regelmæssigt og under bøn, både for sig selv 
og sammen med deres børn, så vil ånden i 
denne storslåede bog gennemtrænge vore 
hjem og alle, som bor der. Ærbødighedens 
ånd vil øges, gensidig respekt og hensyntagen 
til hinanden vil vokse. Stridbarhedens ånd 
vil forsvinde. Forældre vil rådgive deres børn 
med større kærlighed og visdom. Børnene 
vil blive mere modtagelige og lytte til deres 
forældres råd. Retfærdigheden vil tage til. Tro, 
håb og kærlighed – Kristi rene kærlighed – 
vil fylde vores hjem og vores tilværelse og i 
kølvandet bringe fred, glæde og lykke.« 3

Disse løfter – øget kærlighed og harmoni i 
hjemmet, større respekt mellem forældre og 
børn, øget åndelighed og retfærdighed – er 
ikke tomme løfter. Det er nemlig akkurat det, 
profeten Joseph Smith mente, da han sagde, 
at Mormons Bog hjælper os til at komme Gud 
nærmere.

Brødre og søstre, jeg bønfalder jer af hele 
mit hjerte højtideligt om at overveje betyd-
ningen af Mormons Bog for jer personligt og 
for Kirken som helhed.

For mere end ti år siden kom jeg med føl-
gende udtalelse om Mormons Bog:

»Hviler der evige konsekvenser på vores 
reaktion på denne bog? Ja, enten til vores 
velsignelse eller vores fordømmelse.

Enhver sidste dages hellig bør gøre studiet 
af denne bog til et livslangt projekt. Ellers 
bringer han sin sjæl i fare og forsømmer det, 
der kunne give hele hans tilværelse åndelig 
og intellektuel helhed. Der er forskel på den 
omvendte, som bygger på Kristi klippe gen-
nem Mormons Bog og holder fast ved den 
jernstang, og den, der ikke gør det.« 4

Jeg bekræfter de ord her i dag. Lad os ikke 
forblive under fordømmelsen med dens svøbe 
og dom ved at behandle den store og vidun-
derlige gave, som Herren har givet os, letsin-
digt. Lad os i stedet vinde de løfter, som er 

Kan nogen tvivle 
på, at denne bog 
er bestemt for os, 
og at vi kan finde 
stor styrke, stor 
trøst og stor beskyt-
telse deri?



58 L i a h o n a

I 25 ÅR

Selv om jeg har været trofast medlem af 
Kirken siden 1965, var det en bestemt 

begivenhed i 1986, som grundfæstede 
mit vidnesbyrd om det gengivne evange-
lium mere end noget andet.

I oktober det år tog jeg hen til kirken 
i Cornwall i England for at se transmis-
sionen af generalkonferencen. Da jeg 
havde hørt præsident Ezra Taft Bensons 
epokegørende tale: »Mormons Bog – Vor 
religions slutsten«, vidste jeg, at jeg kunne 
forbedre min indsats med at læse Mor-
mons Bog.

Da jeg kom hjem den aften, knælede 
jeg og indgik pagt med Herren om, at jeg 
aldrig igen ville tage let på Mormons Bog. 
I dag, 25 år senere, kan jeg oplyse, at der 
ikke er gået en eneste dag, hvor jeg ikke 
har læst i Mormons Bog.

De velsignelser, som jeg har modtaget 
på grund af denne beslutning, er utallige. 
Der er en særlig ånd i Mormons Bog, som 
man ikke finder noget andet sted, end 
ikke i andre hellige skrifter. Jeg har for-
nemmet Helligåndens nærhed, og den har 
hjulpet mig med at føle trøst i alle livets 
udfordringer, især da min hustru gennem 
næsten 50 år døde i februar 2007.
Alistair Joseph Welsh, Skotland

forbundet med at skatte den i vores hjerte.
I Lære og Pagter, afsnit 84, versene 54 til 58, 

kan vi læse:
»Og jeres sind har tidligere været formørket 

på grund af vantro, og fordi I har behandlet 
det, som I har fået, letsindigt –

hvilken stolthed og vantro har bragt hele 
Kirken under fordømmelse.

Og denne fordømmelse hviler over Zions 
børn, ja, dem alle.

Og de skal forblive under denne fordøm-
melse, indtil de omvender sig og erindrer den 
nye pagt, nemlig Mormons Bog og de tidligere 
befalinger, som jeg har givet dem, og ikke blot 
at sige, men at gøre i overensstemmelse med 
det, som jeg har skrevet,

for at de må frembringe frugt, som er deres 
Faders rige værdig; ellers venter der dem en 
svøbe og dom, som skal udøses over Zions 
børn.«

Siden sidste generalkonference har jeg 
modtaget mange breve fra hellige, både unge 
og gamle, fra hele verden, som har taget 
imod udfordringen til at læse og studere 
Mormons Bog.

Jeg har glædet mig over at læse deres beret-
ninger om, hvordan deres liv er blevet ændret, 
og hvordan de er kommet Herren nærmere 
som følge af deres hengivenhed. Disse herlige 
vidnesbyrd har bekræftet Joseph Smiths ord 
for min sjæl, nemlig at Mormons Bog virke-
lig er »vor religions slutsten«, og at mænd og 
kvinder »kommer Gud nærmere ved at studere 
dens forskrifter end ved nogen anden bog«.

Det er min bøn, at Mormons Bog må blive 
vores livs slutsten. ◼
Retskrivning er gjort tidssvarende.

NOTER
 1. Indledningen til Mormons Bog.
 2. Se Mormons Bogs titelblad
 3. Marion G. Romney, »Mormons Bog«, se Den danske 

Stjerne, okt. 1980, s. 109-115.
 4. Ezra Taft Benson, »Mormons Bog er Guds ord«,  

se Den danske Stjerne, aug. 1975, s. 43-45.

Der er i bogen 
en kraft, der 
vil begynde at 
strømme ind i 
jeres liv i det øje-
blik, I indleder et 
seriøst studium 
af den.
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En aften bankede min missionærkam-
merat og jeg på hos en ung mand, 
som var udvekslingsstudent på et af 

Londons mange universiteter. Han inviterede 
os indenfor, og vi forklarede, at vi var missi-
onærer fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige. Han syntes ivrig efter at høre mere 
om evangeliets gengivelse, så vi vidnede om 
profeten Joseph Smith og fortalte ham om 
en hellig bog fra vor himmelske Fader, en 
bog ved navn Mormons Bog. Vi fremhævede, 
at den var hellig, fordi den vidner om Jesus 
Kristus.

Vi forklarede ham, at han selv kunne finde 
ud af, om den var sand, og tilbød ham et 
eksemplar. Da jeg rakte ham Mormons Bog, 
rejste han sig og forlod stuen uden et ord. Jeg 
stod et øjeblik med Mormons Bog i hånden, 
og min kammerat og jeg stirrede på hinanden 
og overvejede, hvad vi skulle gøre. Jeg lagde 
bogen på bordet.

Vi kunne se, at vores unge ven stod ude 
i køkkenet og vaskede sine hænder og tør-
rede dem i et rent håndklæde. Han kom ind 
i stuen igen og tog Mormons Bog fra bordet, 
mens han blot sagde: »Mit folk vasker altid 
hænder, inden de rører ved noget helligt.« 
Jeg fik tårer i øjnene, mens jeg så denne 
unge mand slå op i Mormons Bog for første 
gang og vende dens hellige sider med rene 
hænder.

Alma har lært os, at skrifterne er hellige og 
er bevaret for at bringe vores sjæl frelse. Han 
sagde til sin søn Helaman: »Gud har betroet 
dig disse ting, som er hellige, og som han har 
holdt hellige, og som han også vil beskytte 
og bevare med det, som han anser for et vist 
formål, for at han kan vise sin magt for kom-
mende slægter« (Alma 37:14).

Jeg blev sendt på mission for at undervise 
folk om Jesu Kristi gengivne evangelium, men 
det var mig, der blev undervist af denne unge 
mand med hans rene hænder. Hos mange 
kulturer – blandt andet min egen – er det ikke 
nødvendigt at vaske hænder, inden man læser 
i skrifterne, men hans enkle, respektfulde 
gestus var en ærbødig og stærk påmindelse 
om Mormons Bogs hellighed. ◼

Et helligt værk
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Han var 
modtage-
lig over for 
alt, hvad vi 
underviste 
i. Så hvorfor 
ville han ikke 
tage imod 
Mormons 
Bog, da jeg 
rakte ham 
den?

David A. Feitz
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Jeg var 18 år gammel, da jeg blev med-
lem af Kirken. Mormons Bog spillede en 
afgørende rolle i min konvertering. På det 

tidspunkt søgte jeg efter nye tanker, der kunne 
forklare verden omkring mig. Jeg kan huske, 
at mine collegeprofessorer anlagde meget 
materialistiske tilgange til deres undervisning. 
Jeg begyndte at hælde til agnostiske tanker om 
Guds eksistens.

En dag fik jeg øje på en himmelblå bog, 
som et par missionærer havde efterladt i vores 
hjem omkring seks år tidligere. Det var Mor-
mons Bog. Sammen med bogen havde de 
efterladt en pjece om profeten Joseph Smith 
og nogle instruktioner om, hvordan man 
skulle bede til Gud.

Jeg begyndte at læse i Mormons Bog. Jeg 
var kun nogle få vers inde i bogen, i Første 
Nefi, da jeg fornemmede noget anderledes. Jeg 
begyndte at debattere mellem mine følelser og 
min forstand. Så jeg besluttede at bede til Gud.

Det var første gang i mit liv, at jeg havde 
ligget på mine knæ og bedt. Den oplevelse, 

som fulgte, blev en af de mest hellige i mit liv. 
Jeg blev fyldt af en så overvældende følelse af 
glæde, at jeg i mit hjerte vidste, at Mormons 
Bog var mere end bare en bog. Det var en 
bog med guddommelig oprindelse. Den måtte 
være Guds ord. Jeg fik senere en forståelse 
af, at den følelse var Ånden, der vidnede om 
bogens sandhed.

Skønt nogle har haft lignende oplevelser, så 
er der mange forskellige måder, hvorpå vi kan 
få at vide, at Mormons Bog er sand.

Hvordan kan du vide det?
1. Nogle får svaret ved at høre. Du kan høre 

til dem, der ved det ved simpelthen at lytte til 
det, som bogen forkynder. Mormons Bog for-
tæller om tusinder, som hørte Mosijas sønner 
forkynder evangeliet om Jesus Kristus og »blev 
omvendt til Herren« (se Alma 23:5-6). I dag 
forkynder missionærer det samme evange-
lium, som findes i Mormons Bog. Nogle ved, 
at Mormons Bog er Guds ord blot ved at høre 
andre forkynde dens budskab.

Ældste  
Walter F. González
De Halvfjerds’ Præsidium

Jeg føler mig evigt taknemlig  
for Mormons Bog. Den har 
ændret mit liv for stedse, og jeg 
ved, at den kan ændre dit.

så får du det at vide
HVIS DU 

VIRKELIG GERNE 
VIL VIDE DET, 
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2. Nogle får svaret ved at læse. Du kan høre 
til dem, der får det at vide ved blot at læse 
Mormons Bog med et oprigtigt ønske om at 
kende sandheden. Det var tilfældet med min 
hustru. Hun var 12 år gammel, da hun tog 
imod opfordringen til at læse Mormons Bog fra 
ende til anden. Da hun gjorde det, vidste hun, 
at den var sand. Den følelse var så stærk, at 
hun, mens hun læste, besluttede altid at følge 
Frelseren. Hun forblev tro mod det, hun følte.

3. Nogle får svaret ved at handle. Du hører 
måske til dem, der ved det ved simpelthen at 
gøre det, som bogen forkynder. Nogle men-
nesker får deres vidnesbyrd ved at handle  
(se Joh 7:17). Nefi, en profet fra Mormons 
Bog, forstod dette princip. Han skrev at for, at 
jeg »mere fuldt ud kunne formå dem til at tro 
på Herren, deres forløser … anvendte [jeg] alle 
skrifter på os, så det kunne blive os til gavn 
og lærdom« (1 Ne 19:23; fremhævelse tilføjet). 
Ved selv at anvende eller efterleve Mormons 
Bogs lærdomme kan du også blive overbevist 
om dens guddommelige oprindelse.

4. Nogle får svaret ved at spørge Gud. Du 
kan høre til dem, der får svaret ved at læse i 
Mormons Bog og så spørge vor himmelske 
Fader i bøn, om bogen er sand. Det var det, 
jeg oplevede. Det er det sublime løfte, som 
udstikkes af en anden af Mormons Bogs pro-
feter, nemlig Moroni, til alle oprigtige sand-
hedssøgende: »Og når I modtager dette, vil 
jeg formane jer til, at I spørger Gud, den evige 
Fader, i Kristi navn, om ikke dette er sandt; 
og hvis I spørger af et oprigtigt hjerte, med 
oprigtig hensigt, idet I har tro på Kristus, så vil 
han tilkendegive sandheden for jer ved Hel-
ligåndens kraft« (Moro 10:3-4). Jeg vidner om, 
at hvis du læser og beder angående Mormons 
Bog i overensstemmelse med Moronis vejled-
ning, så vil du få at vide, at den er sand. FO
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MORONIS LØFTE

Sidst i Mormons Bog lover en profet ved navn Moroni, at hvis vi læser Mormons 
Bog, overvejer dens budskab i hjertet og beder til Gud for at få at vide, om den  

er sand, så vil Gud svare os gennem Helligåndens kraft (se Moro 10:3-5).
Personlig åbenbaring er personlig. Den kommer på forskellige måder og på for-

skellige tidspunkter til enhver af os i overensstemmelse med Herrens vilje. Ved  
at forstå følgende principper kan du selv få vished.

1. Tænk over det.
Inden Moroni opfordrer os til at bede, opfordrer han os til at overveje. At overveje 

er at tænke dybt over tingene. Spørg jer selv: Hvad føler jeg, når jeg læser i Mormons 
Bog? Hvorfor føler jeg sådan? Hvad har jeg lært? Er det godt?

Herren forkyndte dette princip for Oliver Cowdery: »Du er gået ud fra, at jeg ville 
give dig det, uden at du gjorde dig nogen tanke ud over at spørge mig. Men se, jeg 
siger dig, at du må gennemtænke det i dit sind, dernæst må du spørge mig, om det  
er rigtigt« (L&P 9:7-8; fremhævelse tilføjet).

2. Bed flittigt
Det kræver en mental indsats at fokusere vore tanker og koncentrere os om Hellig-

åndens stille svar. Måske var det derfor at Enosh i Mormons Bog omtalte sin bøn som 
en »kamp … foran Herren« (En 1:2).

Når du læser, overvejer eller beder, så find et tidspunkt og et sted, hvor du bliver 
forstyrret mindst muligt. Find en stilling, som hjælper dig med at koncentrere dig.  
At bede lydeligt kan hjælpe dig til at koncentrere dine tanker.

3. Stil de rigtige spørgsmål
Herren fortalte Oliver Cowdery, at han ikke bare skulle spørge, men i stedet spørge 

om det, han overvejede, var rigtigt. Ofte, især når vi er uerfarne med at modtage 
svar fra vor himmelske Fader, er det lettere at forstå svaret på et enkelt ja eller 
nej-spørgsmål.

»En nøgle til bedre bønner er at lære at stille de rigtige spørgsmål,« sagde ældste 
Richard G. Scott fra De Tolv Apostles Kvorum.1

4. Hvad har du i sinde?
En af nøglerne til Moronis løfte er, at vi skal bede med »oprigtig hensigt«. Da den 

14-årige Joseph Smith gik ud i skoven for at bede, »bad han i den hensigt ikke alene 
at lytte, men også at adlyde,« sagde præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det 
Første Præsidentskab. »… Og takket være hans trofasthed blev hans bønner i de  
kommende dage og måneder besvaret med en strøm af lys og sandhed.« 2

5. Gå ikke glip af det
Ikke alle åbenbaringer er spektakulære. Nogle mennesker har drømme, syner og 

himmelske besøg. Men de fleste af os oplever noget stille og diskret, såsom en varm, 
fredfyldt følelse.

Præsident Spencer W. Kimball (1895-1985), Kirkens 12. præsident, sagde: »Forven-
ter man det usædvanlige, er man måske ikke fuldt ud klar til den stadige strøm af 
åbenbaringer, der kommunikeres.« 3

NOTER
 1. Richard G. Scott, »Anvend bønnens himmelske gave«, Liahona, maj 2007, s. 8.
 2. Henry B. Eyring, »Bøn«, Liahona, jan. 2002, s. 18.
 3. Kirkens præsidenters lærdomme: Spencer W. Kimball, 2006, s. 245.

EN PROFET 
VIDNER
»Mormons Bog 
er Guds ord. Vi 
opfordrer jer til 
at læse denne 

vidunderlige optegnelse. Det er 
den mest bemærkelsesværdige 
skrift, som findes i dag. Læs det 
omhyggeligt og under bøn, og 
når du gør det, vil Gud give dig 
et vidnesbyrd om sandheden  
af det, som Moroni har lovet  
(se Moro 10:4).«
Præsident Howard W. Hunter (1907-
1995), The Teachings of Howard W.  
Hunter, red. Clyde J. Williams, 1997, s. 54.

EN PROFET 
VIDNER
»Jeg er en, som 
har modtaget 
den stærkeste 
åbenbaring fra 

Herren angående sandheden af 
genoprettelsen og deriblandt 
Mormons Bog. Den bekræftelse 
forblev stærk hos mig time efter 
time; og uanset hvad der sker i 
mit liv, så vil denne fuldkomne 
kundskab forblive hos mig, så 
længe min erindring varer.«
Præsident Lorenzo Snow (1814-1901),  
i Conference Report, okt. 1900, s. 61.
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SÅDAN VED JEG DET

Skønt jeg blev døbt som niårig, var min familie ikke 
aktiv i Kirken. Men da jeg var 13, inviterede missio-

nærerne mig til at komme i kirke, og det gjorde jeg så. 
Jeg deltog også i seminar. Emnet var Lære og Pagter, 
som virkede forvirrende på mig. Især havde jeg det 
svært med Joseph Smith og Mormons Bog. Jeg ville 
gerne finde Gud, men jeg var ikke sikker på hvordan 
eller hvor.

Som tiden gik, tænkte jeg meget over mine samta-
ler med missionærerne. Jeg tænkte over seminar. Jeg 
tænkte på samtaler, jeg havde haft med medlemmer af 
andre kristne trossamfund. Af og til bad jeg for at få at 
vide, hvad der var rigtigt, men det var mere en forbigå-
ende tanke, end et oprigtigt spørgsmål. Så en aften 
besluttede jeg at bede med »oprigtig hensigt«.

Jeg fortalte min himmelske Fader, at jeg ønskede at 
lære ham at kende og være en del af hans sande kirke. 

Gud har lovet, at du kan vide det
Hvis du virkelig vil vide, så får du at vide, at 

Mormons Bog er sand. Gud har lovet at give 
denne kundskab til dem, der oprigtigt søger 
sandheden, og han er »en sanddru Gud og 
kan ikke lyve« (Eter 3:12).

En anden profet fra Mormons Bog, nem-
lig Alma, lærte sin søn, at Gud har lovet, at 
han »ville bevare disse ting med det, som han 
anser for et vist formål, for at kunne vise sin 
magt for kommende slægter. Og se nu, ét 
formål har han opnået, nemlig atter at bringe 
mange tusinder af lamanitterne til kundskab 
om sandheden; og han har vist sin magt ved 
dem, og han vil også stadig vise sin magt 
ved dem for kommende slægter, derfor skal 
[denne bog] bevares« (Alma 37:18-19).

Den samme overbevisende kraft findes  

i dag i dette enestående skrift, og Herren vil 
vise den til enhver, som oprigtigt søger at vide 
det. Det kan jeg med vished sige, når jeg ser 
tilbage på de dage, hvor jeg lærte om Kirken. 
Takket være Mormons Bogs overbevisende 
kraft kan jeg i dag vidne om, at Mormons Bog 
er Guds ord, og at den forkynder, at Jesus 
er Kristus, den hellige Messias. Bogen er et 
håndgribeligt bevis på, at gengivelsen af hans 
evangelium har fundet sted, og at Joseph 
Smith er Guds profet.

Hvis du hører til dem, der oprigtigt søger 
sandheden, har Herren lovet, at du kan få det 
at vide. Du kan få det at vide ved at lytte til 
bogens lærdomme, ved at læse bogen, ved at 
gøre, som bogen siger, ved at bede om at få 
sandheden at vide eller ved en kombination af 
disse elementer. Men du får det at vide. ◼

Jeg lovede: »Hvis du vil lade mig vide, om Joseph Smith 
er en rigtig profet eller ej, og om Mormons Bog er sand 
eller ej, så vil jeg gøre alt, hvad du ønsker, jeg skal gøre. 
Hvis Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er den 
sande kirke, vil jeg følge den og aldrig opgive den.«

Jeg fik ikke nogen overvældende manifestation, 
men jeg følte fred og gik i seng. Flere timer senere våg-
nede jeg med en klar tanke i hovedet: »Joseph Smith 
er en sand profet, og Mormons Bog er sand.« Tanken 
var ledsaget af en ubeskrivelig fred. Jeg faldt i søvn 
igen, blot for at vågne senere med nøjagtig samme 
tanke og følelse.

Siden dengang har jeg aldrig tvivlet på, at Joseph 
Smith er en sand profet. Jeg ved, at dette er Frelserens 
værk, og at vor himmelske Fader vil besvare vore oprig-
tige bønner.
Rodolfo Armando Pérez Bonilla, El Salvador



Mormons Bog taler sandhed til verden i vore dage.  
Lad den bringe lys og sandhed ind i dit liv.  

(Se Moro 10:27).

EN RØST  
FRA STØVET
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»Min bedstefar sagde altid: ›Hvis vi vil blive til 
noget, må vi lære at læse‹,« siger Eduardo 
Contreras. »Min bedstefar havde ret.«

Men for Eduardo blev vejen til læsefærdighed lang. Som 
et af fem børn, der blev opdraget af en mor, der var enke, i 
Cordoba i Argentina, gik han ud af skolen, da han var otte 
år og begyndte at arbejde for at hjælpe familien.

»Vi var meget fattige,« mindes han. For at hjælpe med at 
forsørge familien måtte Eduardo pudse sko, lave lersten, 
plukke tomater, sælge aviser og andre småjobs, indtil han 
som ung mand fik fast arbejde i bystyret.

Som årene gik, blev Eduardo gift og stiftede sin egen 
familie. Da de fleste af hans fem børn begyndte at flytte 
hjemmefra, havde han stadig ikke lært at læse og havde 
kun ringe håb om at lære det nu. Det ændrede sig, en 
dag hvor han gennede en flok lokale drenge væk, fordi 
de generede to sidste dages hellige missionærer uden for 
hans hus. Han inviterede missionærerne ind, og inden 
længe var han og hans hustru, María, grebet af deres 
undervisning.

EN  brænden  
I MIT INDRE

Den dag, Eduardo Contreras 
lærte at læse, var også den dag, 
hvor han fik et vidnesbyrd om 
Mormons Bog.

»Jeg havde haft svært ved at forstå noget af det, de sagde, 
fordi de talte så elendigt spansk,« mindes Eduardo, »men de 
viste mig en pjece, som indeholdt billeder af Frelseren og 
profeten Joseph Smith i den hellige lund. Jeg syntes, at de 
billeder, de viste os, og det, de lærte os, var smukt.«

Kort tid efter blev disse missionærer erstattet af andre, 
blandt andet en, hvis modersmål var spansk. Eduardo og 
María, som havde mistet en spæd datter nogle år tidligere, 
blev dybt rørt af filmen Families Are Forever. De blev snart 
døbt sammen med deres yngste søn, Osvaldo.

Efter Eduardos dåb i 1987 opstod et ønske om at styrke 
sit vidnesbyrd ved at læse Mormons Bog. »Hvordan skal 
jeg lære at læse?« spurgte han sin kone. María sagde, at han 
skulle kigge på bogstaverne, sætte dem sammen i tan-
kerne, prøve at sige ordene og så forsøge at læse højt. Hun 
forsikrede ham om, at han med en vis øvelse ville kunne 
lære at læse.

Eduardo, som da var 45, kendte mange bogstavers lyde, 
men han havde ikke forsøgt at læse, siden han gik ud af 
skolen fire årtier tidligere.

Michael R. Morris
Kirkens Tidsskrifter

For Eduardo Contreras, der ses herover sammen med sin 
hustru, María, blev Mormons Bog døren til læsefærdighed. 
»Jeg fornemmer Ånden, hver gang jeg slår op i den for at 
læse,« siger han.
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Jeg følte en ild
Med en bøn i hjertet satte Eduardo sig ned en varm 

sommerdag på et skyggefuldt sted i sin baghave. »Der,« 
siger han, »besluttede jeg mig for at gøre forsøget.«

María siger, at hun aldrig kunne have forestillet sig 
det, der så skete. Mens hun arbejdede i køkkenet, lyt-
tede hun af og til, mens Eduardo forsøgte at fremsige 
bogstaver og ord. »Pludselig hørte jeg ham tale hurtigt,« 
siger hun. »Jeg lyttede og blev klar over, at han læste – 
flydende. Der var gået mindre end en halv time, og nu 
kunne han læse!«

Eduardo var så fordybet i sit forsøg, at han ikke var klar 
over, at han faktisk læste. Men han mindes, at mens han 
læste, følte han en brænden i sit indre. Skræmt og overra-
sket råbte Eduardo til sin hustru: »María, hvad er det, der 
sker med mig?«

»Det er Herrens Ånd,« svarede María. »Du læser 
flydende!«

Da María tænker på oplevelsen, siger hun: »Det er 
noget, som vi aldrig kan fornægte.«

Eduardo tilføjer: »Den dag, hvor jeg lærte at læse, var 
også den dag, hvor jeg fik et vidnesbyrd om Mormons Bog 
og dens kraft.«

Fra da af begyndte Eduardo at stå op kl. 4 om mor-
genen for at læse i Mormons Bog, inden han skulle på 
arbejde. Derefter læste han Lære og Pagter og siden Bibe-
len. Contreras’ hjem rummer nu et pænt bibliotek, hvor 
der inden 1987 kun fandtes få bøger.

Da Eduardos og Marías kundskab om evangeliet vok-
sede, styrkedes deres vidnesbyrd. Da deres søn Osvaldo 
omkom efter et færdselsuheld i 2001, hjalp deres vidnes-
byrd – kombineret med stærke åndelig oplevelser under 
bøn og i templet i Buenos Aires i Argentina, hvor de og 
Osvaldo var blevet beseglet – dem med at tackle deres tab.

»Nogle forældre var måske blevet vanvittige,« siger 
Eduardo, »men vi følte en ro, der sagde: ›Jeres søn har 
det godt‹. Selvfølgelig græd vi. Han var en god søn, og vi 
savner ham. Men vi er blevet beseglet i templet, og vi ved, 
hvor han er.«

Læsefærdighedens lys
Takket være undervisning fra et medlem af menigheden 

lærte Eduardo også at skrive. »Tidligere,« siger han, »kunne 
jeg end ikke skrive mit navn.«

I læsefærdighedens lys fik Eduardo en klar forståelse af 
sandheden af hans bedstefars ord.

»Vi er sat her på jorden, for at vi kan udvikle os en 
smule hver eneste dag,« siger han. Han siger, at han ved 
at lære at læse og skrive viser sine børn og børnebørn, at 
det aldrig er for sent at lære, forbedre sig og blive det, som 
Gud ønsker, at vi skal blive. »Fordi jeg kan læse, lærer jeg 
noget nyt hver eneste dag,« siger han.

I dag kan bror Contreras læse alt, hvad han gerne vil 
læse, deriblandt de aviser, han solgte som barn, da han var 
analfabet. Skrifterne er hans yndlingsbøger, især Mormons 
Bog. Han har læst den fra ende til anden otte gange.

»For mig var Mormons Bog døren,« siger han og er 
stadig taknemlig for den måde, hvorpå læsefærdighed og 
evangeliet ændrede hans liv. »Mormons Bog betød alt for 
mig. Den er alt for mig. Jeg fornemmer Ånden, hver gang 
jeg slår op i den.« ◼

EN KILDE TIL  
INSPIRATION  
OG KRAFT

»Hvad betyder Mormons Bog for dig? Har 
den været en kilde til inspiration og kraft i 
dit liv? Bliver den ved med at være det?

Hvis du endnu ikke har drukket dybt af 
denne kilde til ren sandhed, så opfordrer jeg 
dig af hele min sjæl til at gøre det nu. Lad 
ikke et vedvarende studium af Mormons 
Bog være en af de ting, som du har til  
hensigt at gøre, men aldrig får gjort. 
Begynd i dag.«
Ældste Richard G. Scott fra De Tolv Apostles Kvorum, 
»The Power of the Book of Mormon in My Life«, Ensign, 
okt. 1984, s. 11.
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HVOR KUNNE 
JEG FINDE 
SVAR?

Da jeg var 21 år, underviste mis-
sionærer fra Jesu Kristi Kirke af 

Sidste Dages Hellige i engelsk i mit 
område i Rusland. Til begynde med 
kom jeg for at lære sprog, men ret 
hurtigt blev jeg hængende for at høre 
de åndelige tanker, som ældsterne 
kom med efter lektionerne, og jeg 
stillede dem spørgsmål.

Jeg var opdraget i den fremher-
skende religion i mit land, men havde 
mange ubesvarede religiøse spørgs-
mål. Missionærerne og medlemmer af 
deres kirke besvarede spørgsmål, som 
ingen tidligere havde kunnet besvare 
til min tilfredshed.

Efter en engelsk-lektion, hvor 
jeg følte mig særlig modig, bad jeg 
missionærerne om et eksemplar af 
Mormons Bog. Men da jeg kom hjem, 
stillede jeg den ulæst op på hylden.

Men der fik den imidlertid ikke lov 
til at stå længe. Jeg hørte medlemmer 
af Kirken, som deltog i engelskkurset, 
sige, at skrifterne rummede løsninger 
på problemer. Så når jeg stødte på 
personlige udfordringer eller proble-
mer, tog jeg Mormons Bog ned fra 
hylden og begyndte at læse. Jeg fandt 
altid svar – den slags svar, der sagde 
mig præcis det, som jeg havde brug 
for at vide.

På det tidspunkt begyndte jeg at 
føle, at jeg ikke kunne leve uden Kir-
ken. Det var der, jeg gerne ville være. 

Det var der, jeg følte, at jeg hørte til.
Men jeg ville gerne være helt sik-

ker, så jeg spurgte Gud. Problemet var 
bare, at jeg boede i en lille etværel-
seslejlighed, som jeg delte med min 
husvært, en ældre kvinde, og der var 
ikke noget sted, hvor jeg kunne bede 
i fred. Men en aften smuttede jeg ud i 
køkkenet – som var en smule adskilt 
fra resten af hjemmet – og spurgte min 
himmelske Fader, om Kirken var sand. 
Jeg modtog så stærk en følelse som 
svar, at jeg vidste, hvad jeg skulle gøre.

Jeg blev døbt kort tid efter, og min 
tid som medlem af Kirken har været 
den lykkeligste i hele mit liv. Der, 
hvor jeg tidligere havde spørgsmål, 
har jeg nu svar. Der, hvor jeg følte mig 
tom, føler jeg mig nu fyldt op.

Jeg er vor himmelske Fader tak-
nemlig for, at han ikke lader os stå 
uden svar. Jeg ved, at han vil tale til 
os, både gennem bøn og gennem 
skrifterne. ◼

Olga Ovcharenko, Sverdlovsk Oblast  
i Rusland ILL
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En aften smuttede jeg ud i køkkenet – som var en smule adskilt fra resten af 
hjemmet – og spurgte min himmelske Fader, om Kirken var sand.

S Å D A N  F O R A N D R E D E  M O R M O N S  B O G  M I T  L I V
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JEG FØLTE EN 
ILD I MIT INDRE
Da jeg voksede op, gik jeg i 

søndagsskole i en kirke, der lå 
lige ved siden af mit barndomshjem i 
Michigan i USA. Jeg havde en pragt-
fuld lærer, som indgød mig en kærlig-
hed til Jesus Kristus.

Hver uge uddelte hun små kort, 
som illustrerede begivenheder fra 
Frelserens liv, deriblandt principper, 
han forkyndte, og mirakler, som han 
udførte. Hver uge limede jeg kortene 
ind i en scrapbog og læste historierne 
i Bibelen. Da jeg blev ældre, blev jeg 
ved med studere evangeliet i Det Ny 
Testamente.

Flere år senere, i sommeren 1968, 
besøgte missionærer fra Jesu Kristi 
Kirke af Sidste Dages Hellige en 
slægtnings hjem. Han afslog ældster-
nes tilbud om at lære mere om Kir-
ken, men sendte dem hjem til mig.

Ved vores første møde fortalte  
missionærerne mig, at der var sket  
et »frafald« fra den kirke, som Jesus 
Kristus havde oprettet (se 2 Thess 
2:3). Det, som de forkyndte, svarede 
til det, jeg selv havde læst, så da de 
spurgte, om de måtte besøge mig 
igen, sagde jeg ja.

Da de kom næste gang, havde jeg 
en liste med spørgsmål. Døbte sid-
ste dages hellige ved nedsænkning? 
Troede de på præstedømmemyndig-
hed? Troede de på helbredelse af de 
syge? Deres svar understøttede det, 
jeg havde læst i Det Ny Testamente. 
Inden de gik, gav de mig en bog, som 

angerfuld ånd« som offer. Jeg bad min 
himmelske Fader om hjælp, og han 
gav mig den. Da min mand var blevet 
undervist af missionærerne, gav han 
tilladelse til, at jeg blev døbt.

Hvor er jeg dog min himmelske 
Fader taknemlig for den dyrebare og 
stærke oplevelse, som jeg havde som 
ung mor, da jeg læste Mormons Bog. 
Det førte mig til Jesu Kristi gengivne 
evangelium. Som følge deraf er Hel-
ligåndens påvirkning, som jeg følte 
under de nætter i 1968, nu en kon-
stant gave – noget, der har vejledt mig 
gennem mere end 40 år som medlem 
af Kirken. ◼
Claudia Williams, Florida i USA

de sagde vidnede om Jesus Kristus.
Jeg lagde bogen på mit fjernsyn 

og gik i seng. Men midt om natten 
blev jeg vækket af en stærk følelse, 
som jeg senere genkendte som Hel-
ligånden. Jeg følte mig tilskyndet til at 
begynde at læse, så jeg læste i halv-
anden time, inden jeg gik i seng igen. 
Kort tid efter vågnede jeg med samme 
følelse, så jeg læste lidt mere.

Dette mønster gentog sig de næste 
to aftener. Jeg nød det, som jeg læste, 
og erkendte, at Mormons Bog vid-
nede om Jesus Kristus.

Jeg besluttede at bede Gud om 
vejledning. For første gang siden jeg 
var en lille pige, knælede jeg og bad. 
Jeg spurgte min himmelske Fader, 
hvad jeg skulle gøre ved den ild, som 
jeg følte inden i mig. Da jeg havde 
afsluttet min bøn, følte jeg mig til-
skyndet til at genlæse beretningen 
om Lamanitternes omvendelse i 3 Ne 
9. Jeg læste, at de »blev døbt med ild 
og med Helligånden, og de vidste det 
ikke« (vers 20).

Vendingen »de vidste det ikke« 
talte til mig. Tanken slog mig: »Jesu 
Kristi kirke er virkelig på jorden!« 
Jeg var ivrig efter at tale med 
missionærerne om det, jeg havde 
læst, og det, jeg nu vidste. Men da 
de besvarede mine spørgsmål med 
en dåbsinvitation, fortalte jeg dem, 
at det ikke gik. Det ville min mand 
ikke kunne forstå.

Men da jeg overvejede det vers, 
indså jeg, at det indeholdt en klar 
vejledning til mig om at bringe 
»et sønderknust hjerte og en ILL
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Jeg lagde 
bogen på mit 
fjernsyn og 
gik i seng. 
Men midt om 
natten følte 
jeg mig til-
skyndet til  
at begynde  
at læse.
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Da vores yngste barn, Angela, 
var to år gammel, fik hun 

konstateret leukæmi. Det var van-
skeligt at pleje hende, og hendes 
kræft blev ikke slået ned af kemo-
terapien. Så skulle hun have en 
knoglemarvstransplantation.

Mens min mand og to sønner var 
hjemme i Utah, blev jeg hos Amanda 
i en anden stat fra september til først 
i januar. Vi fik ikke fejret jul sammen, 
men da efterbehandlingen var færdig, 
vendte vi hjem.

Ved vores første kontrolbesøg på 
hospitalet efter at være vendt hjem, 
fandt lægerne igen leukæmiceller i 
Amandas blod. Transplantationen var 
slået fejl. Da jeg fik den besked, føltes 
det, som om jeg sank ned gennem 
gulvet. Vores familie havde været gen-
nem en masse bekymringer, arbejde, 
adskillelse og vanskelige tider. Nu så 

store skabers barmhjertige plan, må 
der nødvendigvis være en kraft til 
opstandelse …

O, hvor stor er ikke vor Guds 
godhed, han, som bereder en vej for 
vor flugt fra dette forfærdelige uhyres 
greb; ja, dette uhyre, døden …

Og han kommer til verden, så han 
kan frelse alle mennesker, hvis de vil 
lytte til hans røst; for se, han lider alle 
menneskers smerter, ja, hver eneste 
levende skabnings smerter, både 
mænds, kvinders og børns, som hører 
til Adams slægt.

Og han lider dette, for at opstan-
delsen kan blive alle mennesker til 
del, for at alle kan stå foran ham på 
den store dag, dommens dag« (2 Ne 
9:3, 4, 6, 10, 21-22).

Da jeg læste de ord, fyldte Hellig-
ånden stuen. Jeg følte, at min him-
melske Fader kendte den besked, jeg 
havde fået den dag. Jeg følte, at de 
ord, som profeten Jakob havde skre-
vet for mere end 2000 år siden, var 
skrevet til mig på den dag, og at de 
kom direkte fra Frelseren. Han kendte 
den smerte og sorg, som jeg følte, da 
jeg havde hørt, at vores datter skulle 
dø. Og han var der for at trøste vores 
familie med løftet om, at han havde 
beredt en vej, og at vi en dag, ved 
opstandelsens kraft, »i vort legeme 
[skal] se Gud«.

Amanda levede i næsten et år 
mere, men jeg har aldrig glemt den 
dag, hvor Mormons Bogs ord talte 
til mig i min nød, og Herren gav mig 
håb, trøst og indsigt i hans plan. ◼
Gina Baird, Utah i USA

det ud til, at vi alligevel skulle miste 
vores datter.

Den eftermiddag vendte jeg hjem 
til mine to sønner. Mens vi ventede 
på, at min mand skulle komme hjem 
fra arbejde, fandt vi vores eksem-
plarer af Mormons Bog frem og 
begyndte at læse. Vi var i 2 Ne 9. 
Mens vi læste, talte de følgende ord 
til mig:

»Jeg taler dette til jer, for at I kan 
fryde jer og løfte hovedet for evigt på 
grund af de velsignelser, som Gud 
Herren skal skænke jeres børn.

For jeg ved, at I, mange af jer, har 
søgt meget efter at få kundskab om 
det tilkommende; derfor ved jeg, at 
I ved, at vort kød må svinde hen og 
dø; alligevel skal vi i vort legeme se 
Gud …

For eftersom døden er blevet alle 
mennesker til del for at opfylde den 

Da jeg  
læste, fyldte 
Helligånden 
stuen. Jeg 
følte, at min 
himmelske 
Fader kendte 
den besked, 
jeg havde  
fået den  
dag.

MORMONS BOG TALTE TIL MIG



 O k t o b e r  2 0 1 1  71

JEG SATTE 
MORONIS 
LØFTE PÅ 
PRØVE
For et par år siden var jeg hjemme 

hos en ven, da jeg traf to vel-
klædte unge mænd, som præsen-
terede sig som sidste dages hellige 
missionærer. Jeg syntes, at det var 
sært, at de var kommet hele vejen til 
Italien for at omvende mennesker, 
som allerede troede på Frelseren.

Senere bad jeg dem om at besøge 
mig. »Hvis I har lyst, kan I besøge 
mig, så vi kan tale om vore kulturer,« 
sagde jeg. »Men jeg tvivler på, at jeg 
skifter religion.«

Da vi mødtes den følgende aften, 
talte missionærerne om Mormons 
Bog. Jeg syntes, at det var underligt, 
at jeg aldrig havde hørt om den før. 
Jeg inviterede dem tilbage, men efter 
deres andet besøg, mente min hustru, 
Anna Maria, at de var skøre, og hun 
forlod huset, når de underviste. Mis-
sionærerne forekom også mig en 
kende usædvanlige, men jeg var nys-
gerrig efter at vide, hvad de havde at 
sige og blev derfor ved med at mødes 
med dem.

En aften da Anna Maria kom hjem, 
hørte hun os tale om evigt ægteskab. 
Det interesserede hende meget, og vi 
besluttede, at vi igen skulle undervi-
ses sammen. Hun havde et indgående 
kendskab til skrifterne og havde altid 
en lang liste med spørgsmål. Æld-
sterne besvarede nogle af dem med 

det samme, men andre var de nødt til 
at gå hjem og undersøge. Hver uge 
vendte de tilbage med svar, og hver 
uge havde Anna Maria en ny liste 
med spørgsmål.

Kort tid efter at vi havde fuldført 
undervisningen, overraskede Anna 
Maria mig ved at bede om min tilla-
delse til at blive døbt. Jeg sagde, at jeg 
ikke havde noget imod det, hvis hun 
virkelig var overbevist. Jeg overværede 
hendes dåb den 5. marts 1995 og nød 
den dejlige stemning under mødet.

Jeg blev ved med at læse indgå-
ende om Kirken, og missionærerne 
blev ved med at opmuntre mig. Så 
besluttede jeg endelig at sætte Moro-
nis løfte på prøve (se Moro 10:4). Jeg 
ville vide, om Mormons Bog kom fra 
Gud, eller om den bare var en god 
roman.

En dag i juni 1995, hvor jeg var 
alene hjemme, knælede jeg ved 
benenden af min seng og spurgte min 
himmelske Fader: »Er Mormons Bog 
sand, og hvis den er, hvornår skal jeg 

så lade mig døbe?« Pludselig følte jeg i 
mit sind og i mit hjerte en tydelig røst, 
som sagde: »Mormons Bog er sand.« 
Jeg fik så en klar tilkendegivelse af, 
hvornår jeg skulle døbes. En uge 
senere bad jeg igen og modtog det 
samme svar. Mit hjerte svulmede af 
glæde. Jeg vidste, at Gud havde talt 
til mig: Mormons Bog var inspireret 
af Gud, og Joseph Smith var en sand 
profet.

Endelig, den 17. september 1995, 
trådte jeg ned i dåbens vande, halv-
andet år efter at jeg var begyndt at 
mødes med missionærerne. Snart 
efter blev vores datter, Aba Chiara, 
interesseret i Kirken og blev også 
døbt. I januar 1997 blev vores familie 
beseglet i templet i Bern i Schweiz.

Vi ved, at dette er den sande kirke, 
der ledes af Jesus Kristus gennem en 
profet og præstedømmet. Vi er Herren 
taknemlige for hans kærlighed, for at 
han førte os til missionærerne, og for 
vores kundskab om evangeliet. ◼
Francesco Ferraresi, Lombardiet i Italien

Jeg spurgte min himmelske Fader: »Er Mormons Bog sand, og hvis den er, hvornår 
skal jeg så lade mig døbe?«
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Da profeten Alma 
fra Mormons 
Bog overdrog sit 

folks optegnelser til sin 
søn Helaman, gav han sin 
søn besked om, at Herren 
havde »et vist formål« med 
at bevare skrifterne (Alma 
37:12). Han sagde følgende 
om optegnelserne: »De 
skulle blive bevaret og 
overdraget fra én slægt til 
den næste og blive beskyt-
tet og bevaret ved Herrens 
hånd, indtil de skal udgå 
til alle folkeslag, stammer, 
tungemål og folk« (Alma 
37:4).

I 1827 modtog Joseph 
Smith disse optegnelser, 
og i 1829 havde han fuld-
ført oversættelsen af dem 
til engelsk ved Guds gave 
og kraft. Bogen, der blev 
udgivet i 1830, var et stærkt 
missionærredskab, der 
kunne overbevise læserne 
om Jesu Kristi evangeliums 

sandhed. Men med et 
oprindeligt oplag på 5000 
eksemplarer syntes det at 
sende Mormons Bog ud 
til »alle folkeslag, stammer, 
tungemål og folk« meget 
langt borte.

Men Herren bekræf-
tede denne profet over for 
Joseph Smith i 1833, da han 
forudsagde den dag, hvor 
»enhver skal høre evange-
liets fylde på sit eget tun-
gemål og på sit eget sprog« 
(L&P 90:11). Mormons Bog, 
som »indeholder … fylden 
af Jesu Kristi evangelium« 
(L&P 20:9), spiller en afgø-
rende rolle i opfyldelsen af 
den profeti.

I midten af 1800-tallet 
bragte missionærer evan-
geliet til Europa. Mormons 
Bog blev udgivet på dansk 
i 1851, fulgt af udgaver 
på fransk, tysk, italiensk 
og walisisk i 1852. I dag 
er den fulde udgave af 

Til alle tungemål 
og folk

Mormons Bog tilgængelig 
på 82 sprog og en udgave 
med udvalgte kapitler på 
yderligere 25 sprog. Profe-
tien om, at alle mennesker 
skal høre evangeliet på 
deres eget sprog nærmer 
sig mere og mere sin opfyl-
delse, når oversættelser 
og missionering skrider 
fremad.

Oversættelsesarbejdet
Processen med at over-

sætte Mormons Bog fra 
engelsk til et nyt sprog 
tager nogle gange flere 
år at fuldføre. Processen 
begynder først når Det 
Første Præsidentskab og 
De Tolv Apostles Kvorum 

har godkendt projektet, og 
når der er nok medlemmer, 
som taler det pågældende 
sprog og kan fungere som 
oversættere. Oversættere 
og gennemlæsere får 
omhyggelige retningslinjer 
og få besked på at holde 
sig tæt til Ånden, når de 
oversætter. Når oversættel-
sen er fuldført, går teksten 
videre til et separat kirkeligt 
gennemsyn.

Når den nye udgave 
er trykt, kan medlemmer 
bestille den fra distribution-
scentret. Mange af disse 
medlemmer har tidligere 
kun haft udvalgte kapitler 
af Mormons Bog på deres 
eget sprog, eller i nogle til-
fælde kun missionærernes 
vidnesbyrd.

Mormons Bog  
og missionering

Når et geografisk 
område først åbnes for 
missionering, kan sprog-
barrierer udgøre en 
væsentlig udfordring. Når 
der ikke findes noget trykt 
kirkemateriale på områdets 
sprog, må missionærerne 
lære sproget og bære 
vidnesbyrd ved Ånden. 
I nogle egne af verden 
taler mange mennesker 
også et andet sprog, så 
missionærerne kan give 

Lia McClanahan
Kirkens Tidsskrifter

Den første udgave af  
Mormons Bog kom i et 
oplag på 5000.
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EN PROFET VIDNER
»Jeg kan ikke forstå, 
hvordan noget intelli-
gent menneske kan tro, 
at nogen uden Herrens 
hjælp kunne have frem-
bragt Mormons Bog, som 
nu har været hos os i over 
100 år og i al den tid har 
stået sin prøve, til trods 
for den latterliggørelse, 
som den af den ene eller 
anden grund har været 
genstand for. Denne bog, 
som Joseph Smith over-
satte som et redskab for 
Herren, er i dag særdeles 
fremtrædende. I dag er 
det den største missionær, 
som vi har til at forkynde 
evangeliet; der er intet, 
som kan sammenlignes 
dermed.«
Præsident Heber J. Grant (1856-
1945), Gospel Standards, red. 
G. Homer Durham, 1941, s. 15.

dem Mormons Bog på det 
sprog. Inden Mormons Bog 
for eksempel blev oversat 
til mongolsk, læste mange 
medlemmer i Mongoliet 
den russiske udgave.

Men evangeliet forstås 
bedst på ens eget sprog, 
som er velkendt og tydeligt. 
Eric Gemmell, som tjente 
i den slovenske Ljubljana-
mission fra 2001 til 2003, så 
på nærmeste hold, hvilken 
forskel det gør for med-
lemmer og undersøgere 
at have Mormons Bog på 
deres modersmål. Han 
tjente de første 18 måneder 
af sin mission, inden Mor-
mons Bog var tilgængelig 
på slovensk.

Arbejdet var vanskeligt. 
Den første gren af Kirken 
var blevet oprettet blot 
ti år tidligere. Slovenien 
havde for nylig opnået 
sin uafhængighed og var 
ved at udfase det tidligere 
statssprog, serbokroatisk. 
Missionærerne medbragte 
eksemplarer af Mormons 
Bog på serbokroatisk og 
engelsk, som de fleste 
unge havde lært i skolen. 
Men som regel afslog folk 
at modtage bogen, fordi 
de ikke forstod nogle af 
sprogene. Eric kan huske, 
hvor hult det føltes at bære 
vidnesbyrd om storheden 
og betydningen af Mor-
mons Bog – og så bagefter 

fortælle folk, at han ikke 
havde et eksemplar på 
deres sprog.

Et halvt år før Eric rejste 
hjem, kom den første sen-
ding af Mormons Bog på 
slovensk. Grenen holdt et 
møde, hvor hvert medlem 
og missionær fik et eksem-
plar. »Der herskede en sær-
lig ånd,« mindes Eric. Han 
skrev i sin dagbog, hvor-
dan det føltes at stå med 
så dyrebar og længe ventet 
en bog. »Det var, som at 
holde selve guldpladerne,« 
skrev han. Efter det møde 
tog missionærerne de 
resterende bøger til anven-
delse i missioneringen. 
Eric og hans kammerat 

Efterhånden som over-
sættelsesarbejdet skrider 
fremad, oplever medlem-
mer over hele verden, 
som Lea og Flora Lotric i 
Slovenien, glæden ved for 
første gang at stå med et 
eksemplar af Mormons Bog 
på deres eget sprog.FO
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var så begejstrede, at da 
de kom hjem til deres 
lejlighed, åbnede de kas-
serne, spredte bøgerne 
på gulvet og tog bille-
der for at kunne mindes 
begivenheden. De kunne 
knap vente med at give 
bøgerne til folk. Bevæb-
net med den slovenske 
udgave af Mormons Bog 
havde missionærerne ikke 
blot mere fremgang, når 
de talte med folk, men de 
kunne nu også genoplive 
vidnesbyrdet hos mindre 
aktive medlemmer, som 
ikke havde været i kirke  
i årevis.

I de sidste seks måne-
der af sin mission så Eric 
de slovenske medlemmers 
vidnesbyrd blomstre op. 
»Da de fik Mormons Bog 
på deres modersmål,« 
siger han, »forstod de den 

virkelig. Den sank dybt 
i deres hjerte.« Tidligere 
måtte talere og undervisere 
ved Kirkens møder læse 
skriftsteder på serbokroa-
tisk og få nogen til at over-
sætte og forklare nogle af 
ordene. »Det føltes som at 
halte af sted med lånte ord 
fra et andet sprog,« mindes 
Eric. Da medlemmerne 
begyndte at læse Mormons 
Bog på deres modersmål, 
»øgedes deres forståelse  
af evangeliets straks,«  
siger Eric.

På deres eget sprog
Mojca Zheleznikar er 

et af de medlemmer, som 
sluttede sig til Kirken i 
Slovenien, før den slo-
venske udgave af Mor-
mons Bog var tilgængelig. 
Hendes vidnesbyrd om 
evangeliet opstod ved at 

EN PROFET VIDNER
»Der er i bogen en 
kraft, der vil begynde at 
strømme ind i jeres liv i 
det øjeblik, I indleder et 
seriøst studium af bogen. 
I vil finde større styrke  
til at stå imod fristelser.  
I vil finde styrke, så I kan 
undgå at blive bedraget.  
I vil finde styrke til at  
blive på den lige og 
snævre sti.«
Præsident Ezra Taft Benson 
(1899-1994), »Mormons Bog, vor 
religions slutsten«, Stjernen, jan. 
1987, s. 5; også i dette nummer 
på side 52.

lytte til missionærerne og 
studere Mormons Bog på 
kroatisk og engelsk. Da 
den slovenske oversæt-
telse lå klar, læste Mojca 
den oversatte tekst og 
følte kraften i hendes 
modersmåls ord. »Jeg 
fornemmede sandheden 
blive udlagt for mig i tyde-
lig enkelhed og renhed,« 
mindes hun. »Det var som 
min Skabers stemme, der 
talte til mig på mit eget 
sprog, det sprog, min mor 
havde talt til mig.«

Medlemmer verden 
over har oplevet lignende 
følelser, når de har mod-
taget Mormons Bog på 
deres eget sprog. I 2003, 
da Mormons Bog var 
blevet oversat til kekchi, et 
sprog, som tales af maya-
befolkningen i Guatemala 
og Belize, gennemgik 
oversætterne oversættel-
sen med en gruppe lokale 
medlemmer. En oversætter 
mindes: »Vi havde samlet 
en gruppe pionermed-
lemmer i kirkebygningen 
i Senahú til gennemlæs-
ning, og når vi afsluttede 
hver passage, herskede 
der ærbødig stilhed i 
lokalet. Forståelsen var 
fuldstændig, og Ånden var 
stærk. Det var en hellig 
oplevelse.«

Når oversættelsen er 
færdig, bliver medlemmer, 
som taler det pågældende 
sprog, bedt om at gen-
nemgå teksten. Fra ven-
stre: Walter Barillas Soto, 
Mike Peck, Sulenny Ruby 
Cucul Sierra, John Bring-
hurst og Josefina Cucul 
Tiul gennemgår kekchi- 
udgaven af Mormons Bog  
i Cobán i Guatemala.
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EN PROFET VIDNER
»Ved Guds gave og kraft oversatte 
Joseph Smith denne bog (Mormons 
Bog) fra dens oprindelige sprog og  
fra indgraveringerne på guldpladerne 
til et sprog, som vi nu læser inden  
for denne bogs omslag, og den 

indeholder det evige evangeliums fylde. Den vil føre 
mennesker til at opnå den viden om sandheden,  
hvorigennem de kan blive frelst og blive bragt tilbage  
i Guds nærhed og få del i hans herlighed og evigt liv.«
Præsident Joseph F. Smith (1838-1918), Kirkens præsidenters  
lærdomme: Joseph F. Smith, 1999, s. 42.

TILGÆNGELIGE FORMATER
Mormons Bog fås i andre formater end blot det trykte 
ord, så den kan indpasses i folks forskellige måder at 
studere og lære på.

Internet- og mobiludgaver
Mormons Bog kan nu læses på internettet (scripture .lds 
.org) og på mobile enheder (mobile .lds .org). Lige nu 
er 21 sprog tilgængelige på nettet, og flere er på vej. 
Krydshenvisninger og søgefunktioner online gør det 
muligt at studere skrifterne på forskellige måder og 
derved opnå ny indsigt.

Indtalinger
Der findes for øjeblikket indtalinger af Mormons Bog 
på engelsk, japansk, koreansk, portugisisk og spansk. 
Du kan downloade optagelserne fra scripture .lds 
.org gratis eller købe cd’er 
gennem Distribution Servi-
ces (store .lds .org). Udvalgte 
kapitler fås også på lydbånd 
på cakchiquel, mam, navajo, 
quiche og tzotzil. Der arbejdes 
på at fremstille indtalinger på 
andre sprog.

Andre udgaver
Historier fra Mormons Bog, som indeholder farverige 
illustrationer og forenklet tekst, lægger vægt på visuel 
læring for dem, der er ved at lære at læse. Den er trykt 
på over 70 sprog. Historier fra Mormons Bog findes 
også på nettet på scripturestories .lds .org. Det er også 
muligt at få en dvd-udgave på amerikansk tegnsprog 
fra Distribution Services, 
samt en magnaprint-ud-
gave (på engelsk, por-
tugisisk og spansk) og 
en engelsk udgave med 
blindeskrift.

Et af medlemmerne, der 
var til stede ved det møde, 
Elvira Tzí, er taknemlig 
for kekchi-oversættelsen 
af Mormons Bog på grund 
af de velsignelser, den 
bringer til kommende 
generationer. Hun siger, 
at oversættelsen gør det 
muligt for yngre med-
lemmer at »opnå en gen-
nemgribende forståelse 
af Herrens ord og respekt 
for det, som Herren 
forlanger«.

For de medlemmer af 
Kirken, der studerer Mor-
mons Bog på deres eget 
sprog, er det en kilde til 
utallige velsignelser. Det 
Første Præsidentskab har 
sagt: »Når medlemmerne 
med en bøn i hjertet lærer 
og underviser ud fra skrif-
terne, vil deres vidnesbyrd 
styrkes, deres kundskab 
øges, deres kærlighed til 
familien og andre vokse, 
deres evne til at tjene 
andre forbedres, og de vil 

opnå større styrke til at 
modstå fristelse og for-
svare det, der er sandt  
og retfærdigt.« 1

Vidtrækkende 
velsignelser

De rige velsignelser, 
som Mormons Bog tilfører 
dem, der studerer den, 
giver en stærk motiva-
tion til at dele denne bog 
med andre, så profetien 
opfyldes yderligere. Hvert 
år distribueres omkring 
fire millioner eksem-
plarer af Mormons Bog 
på verdensplan på 100 
sprog, når medlemmer og 
missionærer, en efter en, 
bærer deres vidnesbyrd 
om Jesus Kristus. Det »vise 
formål«, som Alma talte 
om i fordums tid, åbenba-
res i den globale spred-
ning af Mormons Bog  
og i hver eneste foran-
drede liv. ◼
NOTE
 1. Brev fra Det Første Præsident-

skab, 15. okt. 2008.Ø
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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 
OM MORMONS BOG

Hvad er Mormons Bog, 
og hvordan kan den 
sammenlignes med 
Bibelen?

Mormons Bog er et  
helligt skrift ligesom  
Bibelen. Det er endnu  
et vidnesbyrd om Jesus 
Kristus.1 Bibelen omhand-
ler hovedsagligt livet og 
lærdomme i oldtidens 
Israel. Mormons Bog inde-
holder skrivelser fra flere 
grupper, som kom til Ame-
rika, deriblandt en familie, 
som forlod Jerusalem i år 
600 f.Kr. Disse mennesker 
var også efterkommere 
af Israels hus. Således er 
Bibelen og Mormons Bog 
skrevet af folk med samme 
arv, men i forskellige dele 
af verden.

Ligesom Bibelen er 
Mormons Bog mere end 
en historisk beretning. 
Den indeholder »fylden 
af Jesu Kristi evangelium« 
(L&P 20:9). De lærdomme, 
doktriner og profetier, 
som vidner om Gud Fade-
ren og hans Søn, Jesus 
Kristus.

Profeten Joseph Smith 
forklarede os, at Mormons 
Bog »fortæller os, at vor 
Frelser viste sig på dette 
fastland efter sin opstan-
delse; at han forkyndte sit 
evangelium her i al dets 
fylde og rigdom og styrke 
og velsignelse; at de havde 
apostle, profeter, præster, 
lærere og evangelister; den 
samme orden, det samme 
præstedømme, de samme 

ordinancer, gaver, kræfter 
og velsignelser, som man 
kunne glæde sig over på 
den østlige halvkugle … at 
den sidste af de profeter, 
som fandtes blandt dem, 
fik befaling om at skrive 
en forkortelse af deres 
profetier, historie osv., og 
at gemme den i jorden, så 
den kunne komme frem og 
blive forenet med Bibelen 
for at fuldende Guds hen-
sigter i de sidste dage.« 2

Medlemmer af Kirken 
studerer både Bibelen og 
Mormons Bog. Faktisk 
består to af fire år i søn-
dagsskolens studieprogram 
af studiet af Bibelen. (Du 
kan læse mere om dette 
emne på siderne 16, 24 og 
52 i dette nummer).

Vi bliver alle 
stillet spørgsmål 
om Mormons 
Bog, enten fra 
venner, fami-
lie, oprigtigt 
søgende eller 
modstandere. 
Her er nogle 
mulige svar.



 O k t o b e r  2 0 1 1  77

FO
TO

ILL
US

TR
AT

IO
N

ER
: R

O
BE

RT
 C

AS
EY

Hvem skrev  
Mormons Bog?

Fortidige profeter, 
såsom Nefi, Jakob, Mor-
mon og Mormons søn, 
Moroni, var de primære 
forfattere. Mormon sam-
lede og forkortede de 
optegnelser, som pro-
feterne havde ført over 
deres historie, profetier og 
lærdomme. Han tilføjede 
også nogle af sine egne 
skrivelser. Mormon indgra-
verede denne optegnelse 
på sammenhæftede metal-
plader – der var gyldne i 
farven – som ofte omtales 
som guldpladerne.

Efter Mormons død fuld-
førte Moroni optegnelsen 
og begravede den i en høj, 
så den kunne blive bevaret 
indtil vor tid. I 1823 viste 
Moroni sig som en engel 
for Joseph Smith og viste 
ham, hvor optegnelsen lå 
begravet. Fire år senere fik 
Joseph lov til at tage opteg-
nelsen. Han »oversatte 
optegnelsen ved Guds 
gave og kraft« til engelsk 
fra det oldtidssprog, som 
den var skrevet på.3 Deref-
ter udgav og omdelte han 

otte vidners tilfælde holdt 
de også pladerne. Deres 
vidnesbyrd findes forrest 
i hver eneste udgave af 
Mormons Bog.

Disse mænd står  
som stærke vidner om 
Mormons Bog, måske især 
fordi nogle af dem »for en 
tid blev fjendtligt indstillet 
over for Joseph«, bekræfter 
ældste Jeffrey R. Holland 
fra De Tolv Apostles Kvo-
rum. Ikke desto mindre 
»vidnede de til deres død 
om, at de havde set en 
engel og havde rørt ved 
pladerne. ›De er blevet 
os vist ved Guds og ikke 
noget menneskes kraft‹ 
erklærede de. ›Derfor ved 
vi med vished, at værket er 
sandt.‹« 4

Hvem 
så ellers 
guldpla-
derne?

Mormons Bog. (Du kan 
læse mere om dette emne 
på siderne 22 og 72 i dette 
nummer).

Hvad blev der af den 
oprindelige optegnelse 
– guldpladerne?

Joseph Smith fik guld-
pladerne i september  
1827 og havde dem indtil 
foråret 1829. Da han skrev 
sin historie i 1838, forkla-
rede han, hvad der var sket 
med pladerne: »Da sende-
budet [Moroni] som aftalt 
kom efter dem, afleverede 
jeg dem til ham, og han 
har dem i sin varetægt ind-
til denne dag, som er den 
anden dag i maj, et tusinde 
otte hundrede og otteog-
tredive« ( JS-H 1:60).

Hvem så ellers 
guldpladerne?

Udover Joseph Smith så 
flere andre mænd og kvin-
der pladerne og vidnede 
om, at de fandtes. Især 
elleve mænd, der er kendt 
som de tre vidner og de 
otte vidner, nedskrev 
deres vidnesbyrd om at 
have set pladerne, og i de 
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Findes der fysiske  
beviser på, at Mormons 
Bog er sand?

Skønt vi ikke bygger 
vores tro på fysiske beviser, 
så er der sproglige, histori-
ske og arkæologiske bevi-
ser for Mormons Bog. For 
eksempel blev tanken om 
at skrive på metalplader lat-
terliggjort, men i de senere 
år er utallige eksempler på 
hellige optegnelser skrevet 
på metalplader – hvoraf 
nogle var gemt i stenkister 
– er blevet fundet.

Lingvister har bemær-
ket, at ord og vendinger i 
Mormons Bog, som lyder 
kluntede på engelsk, giver 
god mening på hebra-
isk og andre beslægtede 
sprog, som var kendt af 
folkene i Mormons Bog 

Jeg er lidt forvirret på 
grund af Åb 22:18, som 
siger, at vi ikke må føje 
noget til Guds ord.

En af vore nøglelær-
domme er, at Gud altid har 
åbenbaret sin vilje til sine 
børn på jorden og altid vil 
gøre det. Vi tror, at Bibelen 
er Guds ord, men vi tror 
ikke, at den indeholder 
alle de åbenbaringer, som 
Gud har givet eller vil give 
til sine profeter. Selv i dag 
åbenbarer han sin vilje 
gennem levende profeter 
og apostle, Jesu Kristi Kirke 
af Sidste Dages Helliges 
grundvold (se Ef 2:20).

Da apostlen Johannes 
skrev Åbenbaringen, var 
det ikke Bibelens sidste 
bog. Det Gamle og Det Ny 
Testamente blev ikke sam-
let i et enkelt skrift – som i 
dag kaldes Bibelen – før i 
det tredje århundrede e.Kr.

På samme måde fortæl-
ler 5 Mos 4:2 os, at vi ikke 
må føje noget til Moses’ 
ord. Selvfølgelig sætter 
dette vers, som findes tidligt 
i Det Gamle Testamente, 
ikke resten af Bibelen ud af 
kraft. Hverken Moses eller 

– sprog, som Joseph Smith 
ikke kendte.

Men det er ikke den 
slags beviser, der overbe-
viser os om sandheden af 
Mormons Bog. Det er et 
spørgsmål om tro og per-
sonlig åbenbaring.

Hvordan kan jeg vide om 
Mormons Bog er sand?

Den eneste sikre måde, 
du selv kan finde ud af 
det på, er gennem Hellig-
åndens kraft. Det sidste 
kapitel i Mormons Bog 
indbyder enhver, der  
læser den, overvejer  
den og oprigtigt ønsker  
at få at vide, om den er 
sand, til at spørge vor 
himmelske Fader i Jesu 
Kristi navn. De, der følger 
den metode, får gennem 
Helligåndens kraft at  
vide, at bogen er sand  
(se Moro 10:3-5). Millioner 
af medlemmer af Kirken 
har bedt og ved Hellig-
åndens vidnesbyrd fået 
at vide, at Mormons Bog 
er sand. (Du kan læse 
mere om dette emne på 
siderne 4, 60 og 80 i dette 
nummer).

LÆR MERE OM 
MORMONS BOG

Der findes mange 
oplysninger på 

nettet på flere sprog, 
som kan bidrage til at 
give dig større viden 
om Mormons Bog og 
dele den viden med din 
familie og dine venner.

•  Du kan læse  
Mormons Bog på 
nettet på scripture 
.lds .org/ bm.

•  Hvis du vil lære 
mere om Mormons 
Bog, stille spørgs-
mål eller chatte 
med missionærer, 
kan du gå ind 
på mormon .org/ 
book-of-mormon.

•  Du kan anmode  
om et gratis eksem-
plar på mormon 
.org/ free-book-of-
mormon.

•  Yderligere oplys-
ninger, artikler og 
forklaringer findes 
på lds .org/ study/ 
topics/ book-of-
mormon?lang=eng.
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Johannes kunne have hen-
vist til ændringer i et værk, 
som endnu ikke eksiste-
rede; i stedet advarede de 
om at ændre på evangeliets 
sande lære.

Mormons Bog, der 
rummer evangeliets fylde, 
ændrer ikke på Guds ord, 
men bekræfter det deri-
mod. (Du kan læse mere 
om dette emne på siderne 
24 og 38 i dette nummer).

Jeg har hørt, at der er 
blevet foretaget ændrin-
ger i Mormons Bog, 
siden den først blev 
udgivet. Hvad var det 
for ændringer, og hvor-
for blev de foretaget?

Svaret på det spørgsmål 
kræver en forståelse af, 
hvordan oversættelsen og 
udgivelsen af Mormons 
Bogs fandt sted.

1. Da Joseph Smith 
oversatte guldpladerne 
ved Guds kraft, dikterede 
han ordene til en skriver. 
Skriverne lavede af og til 
stavefejl og grammatiske 
fejl, mens de nedskrev hans 
ord. I 1 Ne 7:20 for eksem-
pel blev de engelske ord 
»were sorrowful« nedskrevet 

det kom til at svare til det 
originale manuskript, som 
profeten havde oversat fra 
guldpladerne.

5. Andre ændringer 
omfattede nye kapitel- og 
versinddelinger og fodnoter 
med krydshenvisninger.

Giv et eksemplar væk
Uanset hvilke spørgs-

mål folk har om Mormons 
Bog, er bogen altid sin 
egen bedste forsvarer. Du 
kan bære vidnesbyrd om 
bogen, give et eksemplar 
væk og opfordre andre til 
at bede angående bogen. 
Hvis et menneske har et 
oprigtigt hjerte og virkelig 
ønsker at vide, om bogen 
er sand, vil Herren »tilken-
degive sandheden af det 
for [det menneske] ved 
Helligåndens kraft« (Moro 
10:4). ◼

NOTER
 1. Se for eksempel, Boyd K. 

Packer, »Mormons Bog: Endnu 
et vidnesbyrd om Jesus Kristus«, 
Liahona, jan. 2002, s. 71.

 2. Kirkens præsidenters lær-
domme: Joseph Smith, 2007,  
s. 64

 3. Lærdomme. Joseph Smith,  
s. 60.

 4. Jeffrey R. Holland, »Sikkerhed 
for sjælen«, Liahona, nov. 
2009, s. 90.

som »ware sarraful«. Skri-
verne var ikke uuddannede, 
men retskrivningen var ikke 
standardiseret dengang.

2. Det originale hånd-
skrevne manuskript blev så 
kopieret for at fremstille et 
nyt håndskrevet manuskript 
til trykkeren. På dette tids-
punkt blev nogle af stave-
fejlene og de grammatiske 
fejl rettet, og tegnsætningen 
blev indføjet. Men der ind-
sneg sig også nye fejl, da 
ord blev forkert afskrevet.

3. Trykkeren gjorde sit 
bedste for at sætte satsen 
korrekt. Men han føjede 
nu og da andre fejl til. For 
eksempel fejllæste han 
i Alma 57:25 ordet »joy« 
(glæde) og satte det som 
»foes« (fjender).

4. Profeten Joseph Smith 
gennemgik omhyggeligt de 
tre første udgaver af Mor-
mons Bog, og han blev ved 
med at foretage forbedrin-
ger og tilpasninger. Men 
nogle fejl blev først fundet 
i senere udgaver. I 1981 
blev en af trykkerens fejl 
i Alma 16:5 endelig rettet, 
så »whether« blev ændret 
til »whither« – hvorved 

Hvordan 
kan jeg 
vide om 
Mormons 
Bog er 
sand?
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De hellige bekræftelser, som jeg har 
modtaget angående Frelseren og hans 
genoprettede kirke, kom først til mig 

som ung mand, da jeg læste Mormons Bog. 
Det var, mens jeg læste dette hellige værk, at 
jeg – igen og igen – fornemmede Helligån-
dens ufornægtelige hvisken, som vidnede om 
sandheden for min sjæl.

Læsningen af bogen var begyndelsen til 
mit lys. Den var kilden til min første åndelige 
vished om Guds eksistens, om at han er min 
himmelske Fader, og om at lykkens plan blev 
tilrettelagt for mig i evighederne. Det fik mig 
til at elske Bibelen og Kirkens øvrige stan-
dardværker. Den lærte mig at elske Herren 
Jesus Kristus, at få et glimt af hans barmhjer-
tige omsorg, og at overveje hans sonoffers 
nåde og storhed.

Fordi jeg erfarede for mig selv, at Mormons 
Bog er et sandt vidne – et andet vidnesbyrd 
og en ny pagt – at Jesus er Kristus, forstod jeg 
også, at Joseph Smith var og er Guds profet. 
Som min tiptipoldefar sagde i genoprettelsen 
tidligste dage: »Ingen ugudelig mand kunne 
skrive en bog som denne; og ingen god mand ville 
skrive den, medmindre den var sand, og Gud befalede 
ham at gøre det.« 1

Til min første overbevisning er nu tilføjet alle de andre 
oplysende øjeblikke og helliggørende manifestationer, 
som nu giver større dybde i dagligdagen, indhold i mit 
liv og en solid grundvold for mit vidnesbyrd.

Jeg sejlede ikke med Jereds bror. Jeg hørte 
ikke kong Benjamin holde sin englebetjente 
prædiken. Jeg stod ikke i den nefitiske skare, 
som rørte ved den opstandne Herres sår, ej 
heller græd jeg sammen med Mormon og 
Moroni over en civilisations undergang. Men 
mit vidnesbyrd om denne optegnelse og den 
fred, som den indgyder i menneskers hjerte 
– givet til mig ved Helligåndens hvisken, 
ligesom den gives til jer – er lige så bindende 
og uimodsigeligt som deres. Jeg vidner om 
denne bog med samme vished, som hvis jeg, 
sammen med de tre vidner, havde set englen 
Moroni, eller sammen de otte vidner havde 
rørt ved guldpladerne.

Jeg vidner yderligere om, at ingen af os kan 
opnå en fuldstændig tro på dette sidste dages 
værk og derved opnå den største fred og trøst 
i vor tid, før man anerkender Mormons Bogs 
guddommelighed og Herren Jesus Kristus, om 
hvem den vidner. Det, som Mormon sagde til 
Moroni i en af deres mest krævende stunder, 
vil jeg gentage i vore krævende tider: »Vær 
trofast i Kristus … Og måtte nåden fra Gud 
Faderen, hvis trone er høj i himlene, og fra 
vor Herre Jesus Kristus, som sidder ved hans 
magts højre hånd … være og forblive hos dig 
for evigt« (Moro 9:25-26).

Mormons Bog er det hellige udtryk for 
Kristi sidste, store pagt med menneskeheden. Det er en 
ny pagt, et nyt vidnesbyrd fra Den Nye Verden til hele 
verden. Det lys, som jeg vandrer ved, er hans lys. Hans 
nåde og storslåethed leder mig – og jer – når vi vidner 
om ham over for verden. ◼
NOTE
 1. George Cannon, citeret i »The Twelve Apostles«, i Andrew Jenson, 

red., The Historical Record, 6:175.
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»Har I nogen blandt jer, som er syge? Bring dem herhen …

for jeg ser, at jeres tro er tilstrækkelig til, at jeg kan helbrede jer.

Og det skete, at da han således havde talt, kom hele mæng-

den, alle som én, frem med deres syge og deres plagede og deres 

Og han helbredte dem hver især, af Gary Kapp

lamme og med deres blinde og med deres stumme og med alle 

dem, der på en eller anden måde var plaget; og han helbredte 

dem hver og en, efterhånden som de blev ført frem for ham« 

(3 Ne 17:7-9).



»Og se … alle I jordens ender, lyt til disse ord 
og tro på Kristus; og hvis I ikke tror på disse 
ord, så tro på Kristus. Og hvis I vil tro på 
Kristus, vil I tro på disse ord, for de er Kristi 
ord, og han har givet dem til mig, og de lærer 
alle mennesker, at de skal gøre godt.

Og hvis de ikke er Kristi ord, døm selv – for 
på den yderste dag vil Kristus med kraft og 
stor herlighed vise jer, at de er hans ord« 
(2 Ne 33:10–11).
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