
Studiebog
»Viden, som er omhyggeligt optegnet, vil altid være til rådighed, når der er brug for det. 
Følsom åndelig information bør bevares på et helligt sted, som fortæller Herren, at du 
værdsætter den. Denne vane vil fremme sandsynligheden for, at du modtager yderligere lys.«

Richard G. Scott, »At opnå åndelig vejledning«, Liahona, jan. 1994, s. 88



Nu, hvor vi mindes Jesu Kristi fødsel for to tusind
år siden, bærer vi vores vidnesbyrd om, at han
virkelig levede et enestående liv, og at hans store

sonoffer rummer uendelig kraft. Ingen anden har haft så
vidtrækkende indflydelse på alle, der har levet, og som
kommer til at leve på jorden.

Han var Det Gamle Testamentes store Jehova (Jahve)
og Det Nye Testamentes Messias. Under sin Faders ledel-
se skabte han jorden. »Alt blev til ved ham, og uden ham
blev intet til af det, som er« (Joh 1:3). Skønt han var
uden synd, lod han sig døbe for at opfylde al retfærdig-
hed. Han »færdedes overalt og gjorde vel« (ApG 10:38),
men blev foragtet for det. Hans evangelium var et bud-
skab om fred og velvilje. Han opfordrede alle til at følge
sit eksempel. Han vandrede ad Palæstinas veje, hvor han
helbredte de syge, gjorde de blinde seende og opvakte de
døde. Han forkyndte evighedens sandheder, virkelighe-
den af vores førjordiske tilværelse, formålet med vores liv
på jorden og Guds sønners og døtres muligheder i det
kommende liv.

Han indstiftede nadveren som en påmindelse om sit
store sonoffer. Han blev pågrebet og anklaget på falsk
grundlag, kendt skyldig for at stille pøblen tilfreds og dømt
til at dø på Golgatas kors. Han gav sit liv for at sone for
hele menneskehedens synder. Hans gave var en storslået
gave som stedfortræder for alle mennesker, der nogensin-
de kommer til at leve på jorden.

Vi bærer højtideligt vidnesbyrd om, at hans liv, der spil-
ler en central rolle i menneskets historie, hverken begynd-
te i Betlehem eller endte på Golgata. Han var Faderens
Førstefødte, den Enbårne Søn i kødet, verdens Forløser.

Han opstod fra graven som »førstegrøden af dem, der er
sovet hen« (1 Kor 15:20). Som den opstandne Herre
besøgte han dem, han havde elsket i dette liv. Han virke-
de også blandt sine »andre får« (Joh 10:16) i oldtidens
Amerika. I vore dage viste han og hans Fader sig for dren-

gen Joseph Smith og indvarslede den lovede »tidernes
fylde« (Ef 1:10).

Om den levende Kristus skrev profeten Joseph: »Hans
øjne var som en ildslue, hans hår var hvidt som nyfalden
sne, og hans ansigt overgik solen i klarhed. Hans røst var
som store vandes brusen, ja, Jehovas røst, som sagde:

Jeg er den første og den sidste. Jeg er den, som lever. Jeg
er den, der blev slået ihjel, og jeg er jeres Talsmand hos
Faderen« (L&P 110:3-4).

Om ham har profeten også sagt: »Og nu, efter de
mange vidnesbyrd, som er blevet givet om ham, er dette
det sidste vidnesbyrd, som vi giver om ham: at han lever!

Thi vi så ham ved Faderens højre hånd, og vi hørte
røsten, som vidnede, at han er Faderens Enbårne,

at ved ham, gennem ham og af ham, eksisterer og skab-
tes verdenerne, og at deres indbyggere er sønner og døtre,
født af Gud« (L&P 76:22-24).

Vi erklærer i al højtidelighed, at hans præstedømme og
hans Kirke er blevet gengivet til jorden – »bygget på apost-
lenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som
hovedhjørnesten« (Ef 2:20).

Vi bærer vidnesbyrd om, at han en dag vil vende tilba-
ge til jorden. »Herrens herlighed skal åbenbares, og alle
mennesker skal se den« (Es 40:5). Han skal herske som
Kongernes Konge og regere som Herrernes Herre, og hvert
knæ skal bøje sig og hver tunge skal tilbede ham. Enhver
af os skal fremstilles for Gud for at blive dømt efter vore
gerninger og vores hjertes ønsker.

Vi bærer, som hans behørigt indsatte apostle, vidnes-
byrd om, at Jesus er den levende Kristus, Guds udødeli-
ge Søn. Han er den store kong Immanuel, som i dag står
ved sin Faders højre hånd. Han er verdens lys og liv og
håb. Hans vej er den sti, der fører til glæde i dette liv og
evigt liv i den kommende verden. Vi takker Gud for den
enestående gave, som han gav os i form af sin guddom-
melige Søn.

DEN LEVENDE KRISTUS
APOSTLENES VIDNESBYRD

JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB DE TOLVS KVORUM

1. januar 2000
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Introduktion til Evangelisk 
mesterlære
I Mormons Bog underviste profeten Helaman sine 
sønner om, at »det er på klippen, vor forløser, som er 
Kristus, Guds Søn, at I skal bygge jeres grundvold« 
(Hel 5:12). At bygge sin grundvold på Jesus Kristus, 
som omfatter at forstå, tro og leve i henhold til hans 
lære, vil styrke vores omvendelse og forpligtelse som 
hans disciple, beskytte os mod modstanderens 
indflydelse og hjælpe os med at velsigne andre i 
deres liv.

En måde, at vi kan opnå dette på, er ved sammen i 
klassen at studere skriften fortløbende. En anden 
måde, hvorpå vi kan bygge vores grundvold på Jesus 
Kristus og hans læresætninger, er ved at arbejde med 
det, der kaldes Evangelisk mesterlære.

Evangelisk mesterlære fokuserer på to mål:

 1. At lære og anvende guddommelige principper for 
opnåelse af åndelig kundskab
Vor himmelske Fader har åbenbaret principper for 
opnåelse af åndelig kundskab. Disse principper 
omfatter, at vi handler i tro, undersøger begreber 
og spørgsmål ud fra et evigt perspektiv og søger 
yderligere kundskab gennem guddommeligt 
angivne kilder. Vi udvikler evangelisk mesterlære, 
når vi øver anvendelsen af disse principper og lærer 

at søge svar på lærdomsmæssige og historiske 
spørgsmål på en måde, som indbyder Helligånden 
til at styrke vores tro på Jesus Kristus og hans lære.

 2. At mestre Jesu Kristi evangeliums læresætninger og 
de skriftsteder, hvori læresætningen fremgår
Målet med Evangelisk mesterlære opnås ved:
 a. At udvikle en større forståelse af hvert af følgende 

emner og læresætningernes vigtigste pointe for 
hvert emne:

• Guddommen
• Frelsesplanen
• Jesu Kristi forsoning
• Genoprettelsen
• Profeter og åbenbaring
• Præstedømmet og præstedømmenøgler
• Ordinancer og pagter
• Ægteskab og familie
• Befalinger

 b. At vide, hvordan læresætningens pointer fremgår 
af de skriftsteder, der er knyttet til evangelisk 
mesterlære, og være i stand til at huske og finde 
disse skriftsteder.

 c. Forklare hver læresætnings pointe tydeligt ved 
at bruge de tilhørende skriftsteder knyttet til 
evangelisk mesterlære.

 d. Anvende det, vi lærer i vore daglige beslutninger 
og i vores reaktion på lærdomsmæssige, sociale 
og historiske emner samt spørgsmål.

Evangelisk mesterlære 
Hoveddokument
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Opnå åndelig kundskab
Eftersom vor himmelske Fader elsker os og ønsker, 
at vi bliver mere som ham, har han opfordret os til at 
»stræb[e] efter at lære, ja, ved studium og også ved 
tro« (L&P 88:118). I vores søgen efter sandhed kan vi 
have fuldstændig tiltro til ham, tillid til hans visdom, 
kærlighed og kraft til at undervise og velsigne os. Gud 
ved alt og er kilden til al sandhed (se Mosi 4:9). Han 
har lovet at åbenbare sandheden i vores sind og hjerte 
ved Helligånden, hvis vi søger ham flittigt (se L&P 
8:2- 3).

For at hjælpe os har vor himmelske Fader undervist 
os i opnåelsen af åndelig kundskab. Han har fastsat 
de standarder, vi må følge for at opnå en sådan 
kundskab. Hans guddommeligt ordinerede mønster 
kræver, at vi har et ægte ønske om at kende 
sandheden (se Moro 10:4- 5) og er villige til at leve i 
henhold til det, som Gud har åbenbaret (se Joh 7:17). 
Vores oprigtige ønske vil lede os til at søge sandheden 
gennem bøn (se Jak 1:5- 6; 2 Ne 32:8- 9) og et nøje 
studium af Guds ord (se 2 Tim 3:15- 17; 2 Ne 32:3).

Sommetider opdager vi nye oplysninger eller har 
spørgsmål om Kirkens læresætninger, skikke eller 
historie, som synes svære at forstå. At stille spørgsmål 
og lede efter svar er en vigtig del af vores bestræbelse 
på at lære sandheden. Nogle af de spørgsmål, der 
kommer til os, kan være Helligåndens tilskyndelser. 
Inspirerede spørgsmål bør anses som gaver fra Gud, 
som giver mulighed for at opnå større forståelse og 
styrke vores vished om, at Herren er villig til at 
undervise os. Uanset hvad kilden til vores spørgsmål 
er, er vi blevet velsignet med evnen til at tænke og 
drage fornuftslutninger og få Herrens indflydelse til 
at udvide vores horisont og øge vores forståelse. Den 
indstilling og hensigt, hvormed vi stiller spørgsmål 
og søger svar, vil have stor betydning for vores evne 
til at lære ved Helligånden.

De følgende tre principper kan give os vejledning, 
når vi søger at lære og forstå evige sandheder og finde 
svar på spørgsmål eller udfordringer: Handl i tro, 
undersøg begreber og spørgsmål ud fra et evigt 
perspektiv og søg yderligere kundskab gennem 
guddommeligt angivne kilder.

1. Handl i tro
Vi handler i tro, når vi vælger at have tillid til Gud, og 
når vi vender os til ham først gennem oprigtig bøn, et 
studium af hans læresætninger og ved lydighed mod 
hans bud.

Når vi søger at udvikle vores forståelse og løse 
udfordringer, er det vigtigt at vi sætter vores lid til det 
vidnesbyrd, som vi allerede har om Jesus Kristus, 
gengivelsen af hans evangelium og hans ordinerede 
profeters lærdomme. Ældste Jeffrey R. Holland har 
sagt: »Når de tider kommer og de problemer dukker 
op, hvoraf løsningen ikke er umiddelbart forestående, 
så hold fast ved det, I allerede ved, og vær stærke, indtil 
mere viden kommer « (»Jeg tror«, Liahona, maj 2013, s. 
94). Herren selv har bedt os om at »se hen til [ham] 
i alle [vore] tanker; tvivl ikke, frygt ikke« (L&P 6:36).

I tider, hvor vi måske ikke straks finder svar på vore 
spørgsmål, er det en hjælp at huske, at selvom vor 
himmelske Fader har åbenbaret alt, hvad der er 
nødvendigt for vores frelse, har han endnu ikke 
åbenbaret al sandhed. Mens vi fortsat søger svar, 
skal vi leve ved tro og have tillid til, at vi med tiden 
modtager de svar, vi søger (se Ordsp 3:5- 6; Eter 12:6). 
Når vi er trofaste mod den sandhed og det lys, som vi 
allerede har modtaget, vil vi modtage mere. Svarene 
på vores spørgsmål og bønner kommer ofte »linje på 
linje, forskrift på forskrift« (2 Ne 28:30).

2. undersøg begreber og spørgsmål 
ud fra et evigt perspektiv

For at undersøge begreber, spørgsmål og 
samfundsemner ud fra et evigt perspektiv må vi 
overveje dem med frelsesplanen og Frelserens 
belæringer i tankerne. Vi søger Helligåndens hjælp for 
at se ting, som Herren ser dem. Det giver os mulighed 
for at omformulere spørgsmålet (for at se det fra en 
anden vinkel) og se på ideer ud fra Herrens standard 
for sandhed snarere end at acceptere verdens præmis 
eller forestilling (se 1 Kor 2:5, 9- 11). Vi kan gøre det 
ved at stille spørgsmål som: »Hvad ved jeg i forvejen 
om vor himmelske Fader, hans plan og hvordan han 
tager sig af sine børn?« og »hvilke evangeliske 
lærdomme kan anvendes på eller tydeliggøre dette 
begreb eller emne?«
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Selv spørgsmål, der relaterer til historiske 
begivenheder, skal muligvis granskes med et evigt 
perspektiv. Når vi står fast i vores tillid til vor 
himmelske Fader og hans frelsesplan, får vi bedre 
indsigt i emnerne. Det kan også være en hjælp at 
undersøge historiske spørgsmål med den rette 
historiske baggrund ved at overveje kulturen og 
normerne for den tidsperiode i stedet for at anvende 
nuværende fortolkninger og holdninger.

Det er vigtigt at huske, at historiske detaljer ikke 
indeholder kraften til de frelsende ordinancer, pagter 
og læresætninger. Når man bliver distraheret af 
mindre betydningsfulde detaljer på bekostning af 
genoprettelsens mirakel, som udfolder sig, er det som 
at bruge tid på at analysere en gaveæske og ignorere 
selve gavens skønhed.

3. søg yderligere kundskab gennem 
guddommeligt angivne kilder

Som en del af Herrens udpegede proces for opnåelse 
af åndelig kundskab har han tilvejebragt kilder, 
hvorigennem han åbenbarer sandhed og vejledning 
til sine børn. Disse kilder omfatter Kristi lys, 
Helligånden, skriften, forældre og kirkeledere. Det 
Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum, 
Herrens profeter på jorden i dag, er en vigtig kilde 
til sandhed. Herren har udvalgt og ordineret disse 
personer til at tale på hans vegne.

Vi kan også lære sandhed gennem andre troværdige 
kilder. Men oprigtige sandhedssøgere bør være på 
vagt overfor upålidelige kilder. Vi lever i en tid, hvor 
mange »kalder det onde godt og det gode ondt« 
(Es 5:20). Satan er fader til al løgn, og han søger at 
forvanske sandhed og overtale os til at vende os fra 
Herren og hans udvalgte tjenere. Når vi vender os til 
Herrens guddommeligt udvalgte kilder for svar og 
vejledning, kan vi blive velsignet, så vi kan skelne 
mellem sandhed og vildfarelse. Når vi lærer at 
genkende og undgå upålidelige kilder, kan det 
beskytte os mod forkert information og mod dem, 
der forsøger at tilintetgøre tro.

Hjælp andre med at opnå åndelig 
kundskab
Hvordan kan vi bedst hjælpe andre i deres søgen efter 
sandhed, når de kommer til os og stiller spørgsmål 
eller undersøger Kirkens læresætninger, skikke eller 
historie? Følgende er nogle af de måder, vi kan hjælpe 
dem:

Lyt nøje og med en bøn i hjertet: Lyt nøje, inden du 
svarer, forsøg at tydeliggøre og forstå det spørgsmål, 
de stiller dig. Søg eftertænksomt at forstå det sande 
formål med deres spørgsmål, følelser og 
overbevisning.

Undervis og bær vidnesbyrd om evangeliske 
sandheder: Fortæl om passende lærdomme fra 
skriften og nutidige profeter, og fortæl, hvordan det 
har gjort en forskel i dit liv. Hjælp dem, som du taler 
med, til at undersøge eller omformulere deres 
spørgsmål på baggrund af evangeliets lærdomme 
og frelsesplanen.

Bed dem om at handle i tro: Husk, at Herren 
forventer, at vi selv søger åndelig kundskab. Vi må 
derfor indbyde andre til at handle i tro gennem bøn, 
lydighed mod buddene og ihærdigt at studere Guds 
ord ved hjælp af guddommeligt udvalgte kilder, i 
særdeleshed Mormons Bog. Hvis det er relevant, kan 
du bede dem huske på oplevelser, som de har haft, 
da de følte Helligånden, og holde fast i de evige 
sandheder, som de har lært om, indtil de modtager 
yderligere kundskab.

Følg op: Tilbyd at lede efter svar, og følg derpå op ved 
at fortælle, hvad du fandt ud af. I kan også sammen 
lede efter svar. Udtryk din tillid til Herrens løfte om at 
give personlig åbenbaring.
Henvisninger: Jeremias 1:4- 5; Amos 3:7; Matthæus 5:14- 16; 
Matthæus 16:15- 19; Johannes 15:16; Johannes 17:3; Efeserne 
2:19- 20; Efeserne 4:11- 14; 2 Nefi 2:27; Mosija 18:8- 10; 3 Nefi 18:15, 
20- 21; Lære og Pagter 1:37- 38; Lære og Pagter 18:15- 16; Lære og 
Pagter 21:4- 6

Relaterede lærdomsmæssige emner: Guddommen: Helligånden; 
Jesu Kristi forsoning: Tro på Jesus Kristus; Profeter og åbenbaring; 
Befalinger
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Læresætninger

1. guddommen
Guddommen består af tre særskilte personer: Gud 
Faderen, hans Søn, Jesus Kristus, og Helligånden. 
Faderen og Sønnen har et legeme af kød og knogler, 
men Helligånden er en person, der består af ånd (se 
L&P 130:22- 23). De er et i formål og er fuldkomment 
forenede i at tilvejebringe vor himmelske Faders 
frelsesplan.
Henvisninger: 1 Mosebog 1:26- 27; Lukas 24:36- 39; Joseph Smith–
Historie 1:15- 20

Gud Faderen
Gud Faderen er det allerhøjeste væsen, som vi 
tilbeder. Han er vores ånds Fader (se Hebr 12:9). Han 
er fuldkommen, har al magt og ved alt. Han er også 
retfærdig, barmhjertig og venlig. Gud har fuldkommen 
kærlighed til alle sine børn, og alle er lige for ham 
(se 2 Ne 26:33). Guds gerning og herlighed er at 
tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket.
Henvisninger: Johannes 17:3; Mosija 4:9; Moses 1:39

Jesus Kristus
Jesus Kristus er Faderens Førstefødte i ånden og er 
Faderens Enbårne i kødet. Jesus har skabt himlen og 
jorden under Faderens ledelse. Han er Jahve i Det 
Gamle Testamente og Messias i Det Nye Testamente.
Jesus gør Faderens vilje i alt. Han levede et syndfrit 
liv og sonede for hele menneskehedens synder (se 
3 Ne 11:10- 11). Hans liv er det fuldkomne eksempel 
på, hvordan vi bør leve (se 3 Ne 12:48). Han var den 
første af vor himmelske Faders børn, der opstod. I vore 
dage, som i fordums tider, er han sin kirkes overhoved. 
Han vil komme igen i magt og herlighed og vil regere 
på jorden i tusindårsriget (se L&P 29:10- 11). Han vil 
dømme hele menneskeheden.
Eftersom Jesus Kristus er vor Frelser og vor Formidler 
hos Faderen, bør alle bønner, velsignelser og 
præstedømmeordinancer ske i hans navn (se 3 Ne 
18:15, 20- 21).
Henvisninger: Esajas 53:3- 5; Lukas 24:36- 39; 1 Korinther 15:20- 22; 
Johannes’ Åbenbaring 20:12; Alma 7:11- 13; Alma 34:9- 10; Helaman 
5:12; Moroni 7:45, 47- 48; Lære og Pagter 1:30; Lære og Pagter 6:36; 

Lære og Pagter 18:10- 11; Lære og Pagter 19:16- 19; Lære og Pagter 
76:22- 24

Relateret emne: Jesu Kristi forsoning

Helligånden
Helligånden er det tredje medlem af Guddommen. 
Han er en åndelig person og har ikke et legeme 
af kød og knogler. Han omtales ofte som Ånden, 
Helligånden, Guds Ånd, Herrens Ånd eller 
Talsmanden.
Helligånden vidner om Faderen og Sønnen, åbenbarer 
sandheden om alt samt helliggør dem, der omvender 
sig og bliver døbt. Gennem Helligåndens kraft kan 
vi modtage åndelige gaver, som er velsignelser eller 
evner fra Herren, som er til vores egen fordel, og som 
hjælper os til at tjene og velsigne andre.
Henvisninger: Johannes 3:5; 1 Korinther 2:5, 9- 11; 2 Nefi 32:3; 2 Nefi 
32:8- 9; Mosija 3:19; Mosija 18:8- 10; 3 Nefi 27:20; Moroni 7:45, 47- 
48; Moroni 10:4- 5; Lære og Pagter 8:2- 3; Lære og Pagter 130:22- 23

Relaterede emner: Opnå åndelig kundskab; Ordinancer og pagter

2. Frelsesplanen
I den førjordiske tilværelse præsenterede vor 
himmelske Fader en plan for at gøre os i stand til at 
blive som ham og opnå udødelighed og evigt liv (se 
Moses 1:39). For at opfylde denne plan og blive mere 
som vor Fader i himlen, må vi komme til ham og hans 
Søn, Jesus Kristus, og besidde en korrekt forståelse af 
deres væsen og egenskaber (se Joh 17:3).

Skriften omtaler vor himmelske Faders plan som 
frelsesplanen, den store plan for lykke, 
forløsningsplanen og barmhjertighedens plan. Denne 
plan omfatter skabelsen, faldet, Jesu Kristi forsoning 
samt alle evangeliets love, ordinancer og 
læresætninger. Handlefrihed – evnen til at vælge og 
handle for os selv – er også afgørende i vor himmelske 
Faders plan. Vores evige udvikling afhænger af, 
hvordan vi anvender denne gave (se Jos 24:15;  
2 Ne 2:27).

Jesus Kristus er den centrale figur i vor himmelske 
Faders plan. Frelsesplanen gør det muligt for os at 
blive fuldkommengjort, modtage en fylde af glæde, 
nyde vore familierelationer i evigheden og leve for 
evigt i Guds nærhed.
Henvisninger: Malakias 3:23- 24; 3 Nefi 12:48; Lære og Pagter 131:1- 4
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Det førjordiske liv
Før vi blev født på jorden, levede vi i vor himmelske 
Faders nærhed som et af hans åndelige børn (se 
Abraham 3:22- 23). I denne førjordiske tilværelse 
deltog vi i et råd sammen med resten af vor himmelske 
Faders åndelige børn. Under det råd præsenterede vor 
himmelske Fader sin plan, og den førjordiske Jesus 
Kristus indgik pagt om at blive Frelseren.
Vi brugte vores handlefrihed til at følge vor himmelske 
Faders plan. De, som fulgte vor himmelske Fader og 
Jesus Kristus, fik lov til at komme til jorden for at opleve 
livet på jorden og udvikle sig hen mod evigt liv. Lucifer, 
en anden af Guds åndelige sønner, gjorde oprør mod 
planen. Han blev Satan, og han og hans tilhængere blev 
kastet ud fra himlen og nægtet mulighed for at få et 
fysisk legeme og opleve et jordisk liv.
Henvisninger: Jeremias 1:4- 5; Hebræerne 12:9; 2 Nefi 2:27; 3 Nefi 
11:10- 11

Skabelsen
Jesus Kristus skabte himlen og jorden under Faderens 
ledelse (se L&P 76:22- 24). Skabelsen af jorden var 
afgørende i Guds plan. Den sørgede for et sted, hvor 
vi kunne få et fysisk legeme, blive prøvet og udvikle 
guddommelige egenskaber.
Adam var det første menneske, der blev skabt på 
jorden. Gud skabte Adam og Eva i sit billede. Alle 
mennesker – mænd og kvinder – er skabt i Guds 
billede (se 1 Mos 1:26- 27). En persons køn er et 
fundamentalt særkende ved den enkeltes førjordiske, 
jordiske og evige identitet og hensigt.

Faldet
I Edens have sammenføjede Gud Adam og Eva i 
ægteskabet. Mens Adam og Eva var i haven, var de 
stadig i Guds nærhed og kunne have levet evigt. De 
levede i en uskyldig tilstand, og Gud sørgede for dem.
Gud gav Adam og Eva deres handlefrihed, mens de 
befandt sig i Edens have. Han befalede dem ikke at 
spise af frugten af træet til kundskab om godt og 
ondt. Ved at adlyde denne befaling kunne de blive 
i haven. Men Adam og Eva forstod endnu ikke, at 
hvis de forblev i haven, kunne de ikke udvikle sig 
ved at opleve modgang i livet på jorden. De kunne 
ikke kende til glæde, for de kunne ikke føle sorg eller 
smerte. Desuden kunne de ikke få børn.

Satan fristede Adam og Eva til at spise af den forbudne 
frugt, hvilket de valgte at gøre. Som følge af dette 
valg blev de fordrevet fra Guds nærhed og blev faldne 
og dødelige. Adams og Evas overtrædelse og de 
medfølgende forandringer, som de oplevede, herunder 
den åndelige og den fysiske død, kaldes for faldet. 
Åndelig død er adskillelse fra Gud. Den fysiske død er 
adskillelsen af det jordiske legeme og ånden.
Faldet er en afgørende del af vor himmelske Faders 
frelsesplan. På grund af faldet kunne Adam og Eva 
få børn. De og deres efterkommere kunne opleve 
glæde og sorg, skelne mellem godt og ondt og udvikle 
sig (se 2 Ne 2:22- 25). Vi arver som efterkommere af 
Adam og Eva en falden tilstand i livet på jorden. Vi er 
adskilt fra Guds nærhed og underkastet fysisk død. 
Vi bliver også prøvet med livets vanskeligheder og 
modstanderens fristelser. Vi kan ikke lastes for Adam 
og Evas overtrædelse, men vi er ansvarlige for vore 
egne synder. Gennem Jesu Kristi forsoning kan vi 
overvinde faldets negative konsekvenser, få tilgivelse 
for vore synder og med tiden opleve en fylde af glæde.
Henvisninger: 1 Mosebog 1:28; Mosija 3:19; Alma 34:9- 10

Relateret emne: Jesu Kristi forsoning

Det jordiske liv
Livet på jorden er en tid, hvor vi lærer og viser, at vi 
vil anvende vores handlefrihed til at gøre alt det, som 
Herren har befalet os, og forberede os på evigt liv ved 
at udvikle guddommelige egenskaber. Det gør vi, når 
vi udøver tro på Jesus Kristus og hans forsoning, når 
vi omvender os, modtager de frelsende ordinancer og 
pagter som dåb og bekræftelse og trofast holder ud 
til enden af vores liv på jorden og følger Jesu Kristi 
eksempel.
I livet på jorden er vores ånd forenet med vores 
fysiske legeme og giver os muligheder for at vokse 
og udvikle os på måder, som ikke var mulige i den 
førjordiske tilværelse. Da vor Fader i himlen besidder et 
håndgribeligt legeme af kød og knogler, er vores legeme 
nødvendigt for, at vi kan udvikle os og blive som ham. 
Vores legeme er helligt og bør respekteres som en gave 
fra vor himmelske Fader (se 1 Kor 6:19- 20).
Henvisninger: Josva 24:15; Matthæus 22:36- 39; Johannes 14:15; 
2 Nefi 2:27; 3 Nefi 12:48; Moroni 7:45, 47- 48; Lære og Pagter  
130:22- 23

Relaterede emner: Guddommen; Jesu Kristi forsoning; Ordinancer og 
pagter; Buddene
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Livet efter døden
Når vi dør, indtræder vores ånd i åndeverdenen og 
venter på opstandelsen. De retfærdiges ånd indtræder 
i en tilstand af lykke, som kaldes paradis. Det åndelige 
fængsel er et midlertidigt sted efter livet på jorden for 
dem, der dør uden kendskab til sandheden, og dem, 
der er ulydige i livet på jorden.
Alle mennesker vil med tiden få mulighed for at lære 
om evangeliets principper og modtage dets ordinancer 
og pagter. Mange af de trofaste vil forkynde evangeliet 
for dem i det åndelige fængsel. De, som vælger 
evangeliet, omvender sig og modtager de frelsende 
ordinancer, der udføres for dem i templet, vil dvæle i 
paradiset indtil opstandelsen (se 1 Pet 4:6).
Opstandelsen er genforeningen af vores åndelige 
legeme og vores fuldkomne fysiske legeme af kød 
og knogler. Efter opstandelsen vil vi være udødelige 
– vores ånd og legeme vil aldrig igen blive adskilt. 
Hver eneste person født på jorden vil opstå, fordi 
Jesus Kristus overvandt døden (se 1 Kor 15:20- 22). 
De retfærdige opstår, før de ugudelige og kommer 
frem i den første opstandelse.
Den endelige dom sker efter opstandelsen. Jesus 
Kristus vil dømme hver person for at afgøre, hvilken 
evig herlighed som vedkommende skal modtage. 
Denne dom er baseret på hver persons ønsker og 
lydighed mod Guds befalinger (se Åb 20:12).
Der er tre riger af herlighed: Det celestiale rige, det 
terrestriale rige og det telestiale rige (se 1 Kor 15:40- 
42). De, der er tapre i Jesu vidnesbyrd og lydige mod 
evangeliets principper, vil bo i det celestiale rige i Gud 
Faderens og hans Søns, Jesu Kristi, nærhed og med 
deres retskafne familiemedlemmer.
Henvisninger: Lukas 24:36- 39; Johannes 17:3; Lære og Pagter 131:1- 4

Relaterede emner: Jesu Kristi forsoning; Ordinancer og pagter

3. Jesu kristi forsoning
Jesus Kristus blev forudordineret i det førjordiske råd 
som vores Frelser og Forløser. Han kom til jorden og 
led og døde frivilligt for at forløse hele 
menneskeheden fra faldets negative konsekvenser og 
for at betale prisen for vore synder. Jesu Kristi sejr 
over den åndelige og fysiske død ved hans lidelse, 
død og opstandelse kaldes forsoningen. Hans offer 
kommer os alle til nytte og viser alle vor himmelske 
Faders børn umådelige værdi (se L&P 18:10- 11).

Det er kun gennem Jesus Kristus, at vi kan blive frelst, 
fordi han var den eneste, som var i stand til at 
tilvejebringe en altomfattende og evig forsoning for 
hele menneskeheden (se Alma 34:9- 10). Kun han 
havde magten til at overvinde fysisk død. Fra sin 
jordiske mor, Maria, arvede han evnen til at dø. Fra 
Gud, sin udødelige Fader, arvede han magt til evigt 
liv eller at nedlægge sit liv og tage det igen. Kun han 
kunne forløse os af vores synder. Fordi han levede 
et fuldkomment og syndfrit liv, var han fri fra 
retfærdighedens krav og kunne betale gælden for 
dem, som omvender sig.

Jesu Kristi forsoning omfattede hans lidelse for 
menneskehedens synder i Getsemane have, udgydelse 
af hans blod, hans lidelse og død på korset samt hans 
bogstavelige opstandelse. Han var den første, som 
opstod. Han rejste sig fra graven med et herliggjort, 
udødeligt legeme af kød og knogler (se Lukas 24:36- 
39). Som følge af hans forsoning vil hele 
menneskeheden opstå med fuldkomne, udødelige 
legemer og blive ført tilbage til Guds nærhed for at 
blive dømt. Jesu Kristi sonoffer var den eneste måde, 
hvorpå vi kunne blive renset og tilgivet for vore 
synder, så vi kan dvæle i Guds nærhed i evigheden 
(se  Es 1:18; L&P 19:16- 19).

Som en del af sin forsoning led Jesus Kristus ikke blot 
for vore synder, men påtog sig også alle menneskers 
smerter, fristelser, sygdomme og svagheder (se Es 
53:3- 5; Alma 7:11- 13). Han forstår vores lidelse, fordi 
han selv har oplevet den. Når vi kommer til Frelseren 
i tro, vil han give os styrke til at udholde vore byrder 
og udføre de opgaver, som vi ikke ville kunne klare af 
os selv (se Matt 11:28- 30; Eter 12:27).

Da Jesus Kristus betalte for vore synder, tog han ikke 
vores personlige ansvar fra os. For at acceptere hans 
offer, blive renset for vore synder og arve evigt liv må 
vi udøve tro på ham, omvende os, blive døbt, modtage 
Helligånden og trofast holde ud til enden af vores liv.
Henvisninger: Johannes 3:5; 1 Korinther 15:20- 22; Mosija 3:19; 3 Nefi 
11:10- 11; 3 Nefi 27:20; Lære og Pagter 76:22- 24

Relaterede emner: Guddommen: Jesus Kristus; Frelsesplanen: Faldet; 
Ordinancer og pagter

Tro på Jesus Kristus
Evangeliets første princip er tro på Herren Jesus 
Kristus. Vores tro kan kun føre til frelse, hvis den er 
centreret om Jesus Kristus (se Hel 5:12).
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Når vi har tro på Jesus Kristus, omfatter det en fast tro 
på, at han er Guds enbårne Søn og verdens Frelser. 
Vi erkender, at vi kun kan vende tilbage og bo med 
vor himmelske Fader, hvis vi sætter vores lid til hans 
Søns uendelige forsoning og ved at have tillid til 
Jesus Kristus og følge hans bud. Oprigtig tro på Jesus 
Kristus er mere end blot en passiv holdning og fører 
til handling og kommer til udtryk i den måde, vi lever 
på (se Jak 2:17- 18). Vores tro kan styrkes, når vi beder, 
studerer skriften og adlyder Guds befalinger.
Henvisninger: Ordsprogenes Bog 3:5- 6; Eter 12:6; Lære og Pagter 
6:36

Relateret emne: Opnå åndelig kundskab

Omvendelse
Tro på Jesus Kristus og vores kærlighed til ham og vor 
himmelske Fader fører til omvendelse. Omvendelse 
er en del af vor himmelske Faders plan for alle sine 
børn, som er ansvarlige for deres valg. Denne gave er 
muliggjort gennem Jesu Kristi forsoning. Omvendelse 
er en ændring af sind og hjerte. Den omfatter, at 
vi vender os bort fra synd og vender vore tanker, 
handlinger og ønsker mod Gud og retter vores vilje 
efter hans (se Mosi 3:19).
Omvendelse omfatter, at vi erkender vore synder, føler 
sorg eller bedrøvelse efter Guds vilje for at have begået 
synd, bekender over for vor himmelske Fader og om 
nødvendigt for andre, forsager synd, forsøger – så vidt 
det er muligt – at genoprette alt, der er blevet ødelagt 
ved vore synder, samt lever et liv i lydighed mod Guds 
befalinger (se L&P 58:42- 43). Herren lover at tilgive 
os for vore synder ved dåben, og vi fornyer den pagt, 
hver gang vi oprigtigt tager nadveren med det formål 
at erindre Frelseren og holde hans bud.
Gennem oprigtig omvendelse og den nåde, som vi 
kan modtage gennem Jesu Kristi forsoning, kan vi 
modtage Guds tilgivelse og føle fred. Vi føler Åndens 
indflydelse i større omfang, og vi er bedre forberedt til 
at leve i evigheden med vor himmelske Fader og hans 
Søn.
Henvisninger: Esajas 1:18; Johannes 14:15; 3 Nefi 27:20; Lære og 
Pagter 19:16- 19

Relateret emne: Ordinancer og pagter

4: genoprettelsen
Gud har gengivet sit evangelium i disse sidste dage 
ved at genetablere hans sandheder, præstedømmets 

myndighed og Kirken på jorden. Fordums profeter 
forudsagde evangeliets gengivelse i de sidste dage 
(se Es 29:13- 14; ApG 3:19- 21).

Genoprettelsen begyndte i 1820. Gud Faderen og 
hans Søn, Jesus Kristus, viste sig for Joseph Smith som 
svar på Josephs bøn og kaldte ham som genoprettelsens 
profet (se JS–H 1:15- 20). Gud kaldte Joseph Smith 
som et sidste dages vidne om den levende Kristus. 
Som genoprettelsens profet oversatte Joseph Smith 
Mormons Bog ved Guds gave og kraft (se L&P 135:3). 
Sammen med Bibelen vidner Mormons Bog om Jesus 
Kristus og indeholder evangeliet i sin fylde (se Ez 
37:15- 17). Mormons Bog er også et vidne om Joseph 
Smiths profetiske kaldelse og sandheden af 
genoprettelsen.

Som en del af genoprettelsen sendte Gud himmelske 
budbringere for at gengive Det Aronske og 
Melkisedekske Præstedømme. Han befalede derpå, at 
hans kirke skulle organiseres på ny på jorden den 6. 
april 1830. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er 
»den eneste sande og levende kirke på hele jordens 
overflade« (L&P 1:30), fordi den er oprettet af Gud 
selv.
Henvisninger: Amos 3:7; Efeserne 2:19- 20; Efeserne 4:11- 14; Lære og 
Pagter 13:1; Lære og Pagter 76:22- 24; Lære og Pagter 107:8

Relaterede emner: Guddommen; Profeter og åbenbaring

Frafald
Behovet for en gengivelse i de sidste dage af Guds 
sandheder, præstedømmets myndighed og Kirken 
opstod som følge af frafald. Frafald sker, når en 
eller flere personer vender sig bort fra evangeliets 
sandheder.
Efter Frelserens korsfæstelse og apostlenes død vendte 
mange mennesker sig fra de sandheder, som Frelseren 
havde indstiftet (se 2 Thess 2:1- 3). Evangeliets 
principper og dele af de hellige skrifter blev ændret 
eller gik tabt. Ubemyndigede ændringer blev foretaget 
i Kirkens organisation og i præstedømmets ordinancer. 
På grund af denne omfattende ugudelighed trak 
Herren præstedømmets myndighed og nøgler tilbage 
fra jorden. Selv om der var mange gode og ærlige 
mennesker, som tilbad Gud i henhold til det lys, som 
de havde, og modtog svar på deres bønner, var verden 
efterladt uden guddommelig åbenbaring gennem 
levende profeter. Denne periode kaldes det store 
frafald.
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Andre perioder med almindelig frafald er forekommet 
igennem verdens historie.
Relaterede emner: Profeter og åbenbaring; Præstedømmet og 
præstedømmenøgler; Ordinancer og pagter

Uddeling
Når Guds børn befinder sig i en tilstand af frafald, 
har han rakt ud til dem med kærlighed ved at kalde 
profeter og på ny uddele evangeliske velsignelser 
til folk gennem sine profeter. En uddeling er en 
tidsperiode, hvor Herren åbenbarer sine sandheder 
og præstedømmets myndighed og ordinancer. Det er 
en periode, hvori Herren har mindst én bemyndiget 
tjener på jorden, der bærer det hellige præstedømme, 
og som har det hellige hverv at udbrede evangeliet og 
at forrette dets ordinancer.
Uddelinger er knyttet til Adam, Enok, Noa, Abraham, 
Moses, Jesus Kristus og andre. De sidste dages 
gengivelse af evangeliet, som Herren indstiftede 
gennem profeten Joseph Smith, er en del af dette 
mønster med uddelinger.
I alle uddelinger har Herren og hans profeter forsøgt 
at etablere Zion. Zion henviser til Herrens pagtsfolk, 
der er rene af hjertet, forenede i deres retskaffenhed 
og som har omsorg for andre (se Moses 7:18). Zion 
henviser også til et sted, hvor de rene af hjertet bor.
I dag lever vi i den sidste uddeling – tidernes fyldes 
uddeling. Det er den eneste uddeling, som ikke vil 
ende med frafald. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige vil med tiden fylde hele jorden og bestå for 
evigt (se Dan 2:44- 45).
Relaterede emner: Profeter og åbenbaring; Præstedømmet og 
præstedømmenøgler; Ordinancer og pagter

5. Profeter og åbenbaring
En profet er en person, der er blevet kaldet af Gud til 
at tale på hans vegne (se Jer 1:4- 5; Am 3:7; Joh 15:16; 
L&P 1:37- 38). Profeter vidner om Jesus Kristus og 
underviser i hans evangelium. De kundgør Guds vilje 
og hans sande karakter. De fordømmer synd, advarer 
mod dens konsekvenser og hjælper os med at undgå 
bedrag (se Ez 3:16- 17; Ef 4:11- 14). Nogle gange 
profeterer de om fremtidige begivenheder. Profeter er 
i stand til at udføre disse ansvar, fordi de modtager 
myndighed og åbenbaring fra Gud.

Åbenbaring er kommunikation fra Gud til sine børn. 
Åbenbaring kommer som regel gennem indtryk, 

tanker og følelser fra Helligånden. Åbenbaring kan 
også finde sted gennem syner, drømme og 
englebesøg.

Herren organiserede under sin jordiske 
tjenestegerning og igen i vore dage sin kirke og 
grundlagde den på profeter og apostle (se Ef 2:19- 20). 
Præsidenten for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages 
Hellige er Guds profet for alle mennesker på jorden i 
dag. Vi opretholder præsidenten for Kirken som 
profet, seer og åbenbarer, og han er eneste person 
på jorden, som modtager vejledning til at lede hele 
Kirken. Hvis vi trofast modtager og adlyder 
læresætningerne fra Kirkens præsident, vil Gud 
velsigne os, så vi kan overvinde bedrag og 
ugudelighed (se L&P 21:4- 6). Vi opretholder også 
rådgiverne i Det Første Præsidentskab og 
medlemmerne af De Tolv Apostles Kvorum som 
profeter, seere og åbenbarere.

Skrifterne – Bibelen, Mormons Bog, Lære og Pagter og 
Den Kostelige Perle – indeholder åbenbaringer givet 
gennem fordums og sidste dages profeter. Når vi 
studerer profeternes ord, kan vi lære sandhed og 
modtage vejledning.

Selvom Gud giver åbenbaring gennem profeter for at 
vejlede alle sine børn, kan enkeltpersoner modtage 
åbenbaring, der kan hjælpe dem med deres specifikke 
behov, ansvar og spørgsmål, og som vil styrke deres 
vidnesbyrd. Personlig åbenbaring fra Herren vil dog 
aldrig modsige den åbenbaring, som Gud giver til sine 
profeter.
Henvisninger: Abraham 3:22- 23; Matthæus 16:15- 19; 2 Timotheus 
3:15- 17; 2 Nefi 32:3; Lære og Pagter 8:2- 3; Lære og Pagter 76:22- 24

Relaterede emner: Opnå åndelig kundskab; Præstedømmet og 
præstedømmenøgler

6. Præstedømmet og 
præstedømmenøgler

Præstedømmet er Guds evige magt og myndighed. 
Gennem præstedømmet har Gud skabt himlene og 
jorden og regerer over dem. Gennem denne magt 
forløser han og ophøjer sine børn.

Gud giver præstedømmemyndighed til værdige, 
mandlige medlemmer af Kirken, så de i Guds navn 
kan handle til hans børns frelse og til alle hans børns 
opbyggelse (se L&P 121:36, 41- 42).
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Præstedømmets nøgler er retten til at præsidere, eller 
den myndighed Gud giver til mennesket til at styre 
og lede Guds rige på jorden (se Matt 16:15- 19). 
Præstedømmets nøgler er nødvendige for at forkynde 
evangeliet og forrette frelsens ordinancer.

Jesus Kristus har alle de præstedømmenøgler, som 
hører til hans kirke. Han har overdraget alle de nøgler, 
som hører til Guds rige på jorden, til sine apostle. 
Kirkens præsident er den eneste person, der har 
myndighed til at udøve alle præstedømmets nøgler. 
Tempelpræsidenter, missionspræsidenter, 
stavspræsidenter, biskopper og kvorumspræsidenter 
bærer også præstedømmenøgler, som gør det muligt 
for dem at præsidere over og lede det værk, som de er 
kaldet til at udføre.

Alle, der tjener i Kirken – mænd og kvinder – kaldes 
under ledelse af en, der har præstedømmenøgler. 
Derfor er de berettigede til den nødvendige 
myndighed til at tjene og udføre opgaverne i deres 
kaldelse (se L&P 42:11).

De, der er ordineret til Det Aronske og Det 
Melkisedekske Præstedømme, indtræder i 
præstedømmets ed og pagt. Hvis de højner deres kald 
og trofast tager imod Herren og hans tjenere, vil de 
opnå ophøjelsens velsignelser. Kvinder er på samme 
måde lovet ophøjelsens velsignelser, når de er trofaste 
mod de pagter, som de har indgået med Herren.
Henvisninger: Johannes 15:16; Efeserne 2:19- 20

Relaterede emner: Genoprettelsen; Profeter og åbenbaring; 
Ordinancer og pagter

Det Aronske Præstedømme
Det Aronske Præstedømme kaldes ofte det 
forberedende præstedømme. Det Aronske 
Præstedømme »besidder nøglerne til englebetjening 
og til omvendelsens evangelium og til dåb« (L&P 
13:1). Gennem udøvelsen af dette præstedømme 
bliver nadveren forberedt, velsignet og omdelt. 
Embederne i Det Aronske Præstedømme er diakon, 
lærer, præst og biskop.

Det Melkisedekske Præstedømme
Det Melkisedekske Præstedømme er det højere 
eller større præstedømme og »besidder retten 
til at præsidere og har magt og myndighed over 
alle embeder i kirken i alle verdens tidsaldre til at 
forvalte det åndelige« (L&P 107:8). Alle velsignelser, 

ordinancer, pagter og Kirkens organisationer 
administreres gennem Kirkens præsidents 
myndighed, som er præsident for Det Melkisedekske 
Præstedømme. Dette præstedømme blev givet til 
Adam og har været på jorden, når som helst Herren 
har åbenbaret sit evangelium. I Det Melkisedekske 
Præstedømme findes embederne ældste, højpræst, 
patriark, halvfjerdser og apostel.
Henvisning: Efeserne 4:11- 14

7. ordinancer og pagter
Ordinancer
En ordinance er en hellig handling, der udføres med 
præstedømmets myndighed. Gud har udtænkt hver 
ordinance, så den underviser i åndelige sandheder, 
ofte ved brug af symbolik.
Nogle ordinancer er nødvendige for ophøjelse 
og kaldes for frelsende ordinancer. Kun ved at 
modtage de frelsende ordinancer og overholde de 
tilhørende pagter kan vi opnå alle de velsignelser, 
der er tilgængelige gennem Jesu Kristi forsoning. 
Uden disse frelsende ordinancer kan vi ikke blive vor 
himmelske Fader lig eller komme tilbage og bo i hans 
nærhed i evigheden (se L&P 84:20- 22). De frelsende 
ordinancer udføres under ledelse af dem, der bærer 
præstedømmets nøgler.
Den første af evangeliets frelsende ordinancer er dåb 
ved nedsænkning i vand af en, der har myndighed. 
Dåb er nødvendig for, at en person kan blive medlem 
af Jesu Kristi Kirke og komme ind i det celestiale rige 
(se Joh 3:5).
Når en person er døbt, bekræfter en eller flere bærere 
af Det Melkisedekske Præstedømme vedkommende 
som medlem af Kirken og overdrager ham eller hende 
Helligåndsgaven (se 3 Ne 27:20). Helligåndsgaven 
adskiller sig fra Helligåndens indflydelse. Før 
dåben kan en person føle Helligåndens indflydelse 
og modtage et vidnesbyrd om sandheden. Efter 
modtagelsen af Helligåndsgaven har en person 
ret til Helligåndens konstante ledsagelse, hvis 
vedkommende holder sine pagter.
Andre frelsende ordinancer omfatter ordination 
til Det Melkisedekske Præstedømme (for mænd), 
tempelbegavelsen og ægteskabsbeseglingen. I 
templet kan disse frelsende ordinancer også udføres 
stedfortrædende for afdøde. Stedfortrædende 
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ordinancer træder kun i kraft, når de afdøde personer 
accepterer dem i åndeverdenen og ærer de tilknyttede 
pagter.
Andre ordinancer, såsom salvelse af de syge og 
navngivning og velsignelse af børn, er også vigtige for 
vores åndelige udvikling.
Henvisninger: Malakias 3:23- 24; Matthæus 16:15- 19; 1 Peter 4:6; 
L&P 131:1- 4

Relaterede emner: Guddommen: Helligånden; Frelsesplanen: 
Livet efter døden; Jesu Kristi forsoning; Præstedømmet og 
præstedømmenøgler

Pagter
En pagt er en hellig aftale mellem Gud og mennesket. 
Gud opstiller pagtens betingelser, og vi indvilliger i at 
gøre det, han beder os om. Gud lover os derpå visse 
velsignelser for vores lydighed (se 2 Mos 19:5- 6; L&P 
82:10). Hvis vi ikke holder vore pagter, modtager vi 
ikke de lovede velsignelser.
Alle præstedømmets frelsende ordinancer ledsages af 
pagter. Eksempelvis indgår vi pagt med Herren ved 
dåben (se Mosi 18:8- 10), og mænd, der modtager 
Det Melkisedekske Præstedømme, indtræder i 
præstedømmets ed og pagt. Vi fornyr de pagter, vi har 
indgået, når vi tager nadveren.
Vi indgår yderligere pagter, når vi modtager 
begavelsens frelsende ordinancer og 
ægteskabsbeseglingen i templet. Vi forbereder os på at 
deltage i ordinancer og indgå pagter i templet ved at 
efterleve de standarder for værdighed, som Herren har 
fastsat (se Sl 24:3- 4). Det er afgørende, at vi er værdige 
til at indtræde i templet, fordi templet bogstaveligt talt 
er Herrens hus. Det er det helligste tilbedelsessted på 
jorden.

8. ægteskab og familie
Ægteskab mellem mand og kvinde er indstiftet af 
Gud, og familien er af afgørende betydning i hans 
frelsesplan og for vores lykke (se 1 Mos 2:24; L&P 
49:15- 17). Kun ved at indtræde i og trofast holde 
pagten for celestialt ægteskab kan en mand og en 
kvinde opfylde deres guddommelige, evige potentiale 
(se 1 Kor 11:11; L&P 131:1- 4).

Gud har befalet sine børn at mangfoldiggøre sig og 
opfylde jorden (se 1 Mos 1:28). Formeringens hellige 
kraft skal kun anvendes mellem en mand og en 
kvinde, der er lovligt viet som ægtemand og hustru 

(se 1 Mos 39:9; Alma 39:9). Ægtemand og hustru 
har et stort ansvar for at elske og vise omsorg for 
hinanden og for deres børn. Forældre skal opdrage 
deres børn i kærlighed og retskaffenhed og sørge for 
deres fysiske og åndelige behov.

Lykke i familielivet vil med størst sandsynlighed 
opnås, når det baseres på Herren Jesu Kristi 
lærdomme. I henhold til den guddommelige plan skal 
fædre lede deres familier i kærlighed og retskaffenhed 
og sørge for livets fornødenheder. Mødre har primært 
ansvaret for at opdrage deres børn. I disse hellige 
ansvar er fædre og mødre forpligtet til at hjælpe 
hinanden som jævnbyrdige partnere.

Ifølge den guddommelige plan for lykke kan 
familiebåndene fortsætte efter døden. Jorden blev 
skabt, og evangeliet blev gengivet, for at familier 
kunne dannes, besegles og ophøjes for evigt. Gennem 
slægtshistorie og tempeltjeneste kan vi tilvejebringe 
evangeliets ordinancer og pagter til vore forfædre (se 
Mal 3:23- 24).

(Tilpasset fra »Familien: En proklamation til verden«, 
Liahona, nov. 2010, s. 129).
Henvisninger: Moses 1:39; 1 Mosebog 1:26- 27; 2 Mosebog 20:3- 17; 
Matthæus 16:15- 19; Johannes 17:3; 1 Korinther 6:19- 20; 2 Nefi 2:22- 
25; Mosija 2:41; Alma 41:10; Lære og Pagter 84:20- 22

Relaterede emner: Frelsesplanen; Befalinger

9. Befalinger
Befalingerne er love og krav, som Gud giver for at 
hjælpe os med at udvikle os og blive ham lig. 
Befalingerne er en tilkendegivelse af Guds kærlighed 
til os. Vi udtrykker vores kærlighed til ham ved at 
holde hans befalinger (se Joh 14:15). At holde 
befalingerne vil altid medføre lykke og velsignelser fra 
Herren (se Mosi 2:41; Alma 41:10). Gud giver os ikke 
en befaling uden at berede en vej for os, så vi kan 
adlyde den (se 1 Ne 3:7).

De to mest grundlæggende befalinger er at »elske 
Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl 
og af hele dit sind … [og at] elske din næste som dig 
selv« (se Matt 22:36- 39). Vi kan elske og tjene Gud, 
når vi vælger at elske og tjene andre (se Mosi 2:17; 
Moro 7:45, 47- 48).

Et af de første bud, der blev givet mennesket, var, at vi 
skal holde sabbatsdagen hellig. Gud befaler alle sine 
børn at ære ham ved at gøre hans vilje snarere end 
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vores egen på sabbatten, og han lover store 
velsignelser til dem, der holder hans dag hellig (se 
Es 58:13- 14).

De ti bud er en central del af evangeliet og er evige 
principper, der er nødvendige for vores ophøjelse 
(se  2 Mos 20:3- 17). Herren åbenbarede dem til Moses 
fordums, og han har gentaget dem i åbenbaringer i de 
sidste dage.

Guds befalinger omfatter daglig bøn, studium af 
Guds ord, omvendelse, lydighed mod kyskhedsloven, 
betaling af en ærlig tiende (se Mal 3:8- 10), faste (se 

Es 58:6- 7), at vi tilgiver andre (se L&P 64:9- 11), 
overholdelse af visdomsordet (se L&P 89:18- 21) og at 
vi forkynder evangeliet for andre (se Matt 5:14- 16; 
L&P 18:15- 16).
Henvisninger: 1 Mosebog 39:9; 2 Timotheus 3:15- 17; Jakob 1:5- 6; 
2 Nefi 32:3; 2 Nefi 32:8- 9; Mosija 18:8- 10; Alma 39:9; 3 Nefi 18:15, 
20- 21; Lære og Pagter 58:42- 43; Lære og Pagter 82:10

Relaterede emner: Opnå åndelig kundskab; Jesu Kristi forsoning: 
Omvendelse; Ordinancer og pagter

Se flere oplysninger om disse emner på gospeltopics. 
lds. org eller se Tro mod sandheden: Et evangelisk 
opslagsværk, 2005.
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Skriftsteder til Evangelisk mesterlære
Følgende liste indeholder alle 100 skriftsteder til Evangelisk mesterlære:

det gamle testamente det nye testamente mormons Bog lære og Pagter og kirkens 
Historie

moses 1:39 matthæus 5:14- 16 1 nefi 3:7 Joseph smith–Historie 
1:15- 20

moses 7:18 matthæus 11:28- 30 2 nefi 2:22- 25 lære og Pagter 1:30

abraham 3:22- 23 matthæus 16:15- 19 2 nefi 2:27 lære og Pagter 1:37- 38

1 mosebog 1:26- 27 matthæus 22:36- 39 2 nefi 26:33 lære og Pagter 6:36

1 mosebog 1:28 lukas 24:36- 39 2 nefi 28:30 lære og Pagter 8:2- 3

1 mosebog 2:24 Johannes 3:5 2 nefi 32:3 lære og Pagter 13:1

1 mosebog 39:9 Johannes 7:17 2 nefi 32:8- 9 lære og Pagter 18:10- 11

2 mosebog 19:5- 6 Johannes 14:15 mosija 2:17 lære og Pagter 18:15- 16

2 mosebog 20:3- 17 Johannes 15:16 mosija 2:41 lære og Pagter 19:16- 19

Josva 24:15 Johannes 17:3 mosija 3:19 lære og Pagter 21:4- 6

salmerne 24:3- 4 apostlenes gerninger  
3:19- 21

mosija 4:9 lære og Pagter 29:10- 11

ordsprogene 3:5- 6 1 korinther 2:5, 9- 11 mosija 18:8- 10 lære og Pagter 42:11

Esajas 1:18 1 korinther 6:19- 20 alma 7:11- 13 lære og Pagter 49:15- 17

Esajas 5:20 1 korinther 11:11 alma 34:9- 10 lære og Pagter 58:42- 43

Esajas 29:13- 14 1 korinther 15:20- 22 alma 39:9 lære og Pagter 64:9- 11

Esajas 53:3- 5 1 korinther 15:40- 42 alma 41:10 lære og Pagter 76:22- 24

Esajas 58:6- 7 Efeserne 2:19- 20 Helaman 5:12 lære og Pagter 82:10

Esajas 58:13- 14 Efeserne 4:11- 14 3 nefi 11:10- 11 lære og Pagter 84:20- 22

Jeremias 1:4- 5 2 thessaloniker 2:1- 3 3 nefi 12:48 lære og Pagter 88:118

Ezekiel 3:16- 17 2 timotheus 3:15- 17 3 nefi 18:15, 20- 21 lære og Pagter 89:18- 21

Ezekiel 37:15- 17 Hebræerne 12:9 3 nefi 27:20 lære og Pagter 107:8

daniel 2:44 Jakobs Brev 1:5- 6 Eter 12:6 lære og Pagter 121:36, 
41- 42

amos 3:7 Jakobs Brev 2:17- 18 Eter 12:27 lære og Pagter 130:22- 23

malakias 3:8- 10 1 Peter 4:6 moroni 7:45, 47- 48 lære og Pagter 131:1- 4

malakias 3:23- 24 Johannes’ Åbenbaring 20:12 moroni 10:4- 5 lære og Pagter 135:3



Skema over dagligt skriftstudium

Jan Feb Mar Apr maj juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30-31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31









































































































 Denne proklamation blev oplæst af præsident Gordon B. Hinckley ved Hjælpeforeningens 
årlige møde den 23. september 1995 i Salt Lake City, Utah. 

  DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB OG DE TOLV APOSTLES RÅD 
I JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE    V I, DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB  og De Tolv Apostles Råd i 

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, erklærer højtideligt, 
at ægteskab mellem mand og kvinde er indstiftet af Gud, og 
at familien er af afgørende betydning i Skaberens plan for 
sine børns evige skæbne.

   ALLE MENNESKER  – mænd og kvinder – er skabt i Guds bil-
lede. Hver enkelt er en højt elsket søn eller datter af himmelske 
forældre, og som sådan besidder hver enkelt guddommelige 
egenskaber og muligheder. En persons køn er et fundamen-
talt særkende ved den enkeltes førjordiske, jordiske og evige 
identitet og hensigt.

   I DEN FØRJORDISKE VERDEN  kendte og tilbad Guds åndelige 
sønner og døtre Gud som deres evige Fader og accepterede 
hans plan for, hvordan hans børn kunne få et fysisk legeme 
og opnå jordiske erfaringer for at udvikle sig frem mod 
fuldkommenhed og til sidst realisere deres guddommelige 
skæbne som arvinger til evigt liv. Den guddommelige plan 
for lykke gør det muligt for familiebånd at fortsætte på den 
anden side af graven. Hellige ordinancer og pagter, der er 
tilgængelige i hellige templer, gør det muligt for enkeltper-
soner at vende tilbage til Guds nærhed og for familier at 
være forenet for evigt.

   DEN FØRSTE BEFALING,  som Gud gav til Adam og Eva, ved-
rørte deres mulighed for som ægtemand og hustru at blive 
forældre. Vi erklærer, at Guds befaling til sine børn om at 
mangfoldiggøre sig og opfylde jorden stadig er gældende. Vi 
erklærer endvidere, at Gud har befalet, at formeringens hel-
lige kraft kun skal anvendes mellem en mand og en kvinde, 
der er lovformeligt viet som ægtemand og hustru.

   VI ERKLÆRER,  at den måde, hvorved det jordiske liv skabes, 
er guddommeligt bestemt. Vi bekræfter livets hellighed og 
dets vigtighed i Guds evige plan.

   ÆGTEMAND OG HUSTRU  har et stort ansvar for at elske 
og vise omsorg for hinanden og for deres børn. »Sønner 

[Børn] er en gave fra Herren« ( Sl 127:3 ). Forældre har en 
hellig pligt til at opdrage deres børn i kærlighed og ret-
skaffenhed, til at sørge for deres fysiske og åndelige behov, 
til at lære dem at elske og tjene hinanden, til at overholde 
Guds befalinger samt til at være lovlydige samfundsbor-
gere, uanset hvor de bor. Ægtemænd og hustruer – mødre 
og fædre – vil over for Gud blive holdt ansvarlige for udfø-
relsen af disse pligter.

   FAMILIEN  er indstiftet af Gud. Ægteskabet mellem mand 
og kvinde er grundlæggende i hans evige plan. Børn har 
ret til at blive født inden for ægteskabets rammer og blive 
opdraget af en far og en mor, som ærer deres ægteskabs-
løfter med fuldstændig troskab. Lykke i familielivet vil 
med størst sandsynlighed opnås, når det baseres på Herren 
Jesu Kristi lærdomme. Vellykkede ægteskaber og familier 
opbygges og bevares ved tro, bøn, omvendelse, tilgivelse, 
respekt, kærlighed, barmhjertighed, arbejde og sunde fri-
tidsbeskæftigelser. I henhold til den guddommelige plan 
skal fædre lede deres familier i kærlighed og retskaffenhed 
og har ansvaret for at sørge for livets fornødenheder samt 
beskytte deres familier. Mødre har primært ansvaret for at 
opdrage deres børn. I disse hellige ansvar er fædre og mødre 
forpligtet til at hjælpe hinanden som jævnbyrdige partnere. 
Uarbejdsdygtighed, dødsfald eller andre omstændigheder 
kan nødvendiggøre individuelle tilpasninger. Den øvrige 
familie bør hjælpe til, når der er behov herfor.

   VI ADVARER OM,  at personer, som bryder deres løfte om tro-
skab, som misbruger deres ægtefælle eller deres børn, eller 
som ikke opfylder ansvaret i familien, en dag skal stå til ansvar 
over for Gud. Vi advarer endvidere om, at familiens opløs-
ning vil påføre enkeltpersoner, lokalsamfund og nationer de 
ulykker, som er forudsagt af fordums og nutidige profeter.

   VI OPFORDRER  ansvarlige borgere og offentlige ansatte overalt 
til at fremme de skridt, der har til hensigt at bevare og styrke 
familien som samfundets grundlæggende bestanddel.   

 FAMILIEN
  EN PROKLAMATION 

TIL VERDEN
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Formålet med seminar og institut
Vores formål er at hjælpe de unge og de unge voksne til at forstå og 
forlade sig på Jesu Kristi lære og forsoning, kvalificere sig til templets 
velsignelser og forberede sig selv, deres familie og andre på evigt liv hos 
vor Fader i Himlen.
Som en hjælp til at opnå undervisningsmålene i formålet opfordres 
lærere og studerende i seminar og institut især til at føre grundbegreber i 
evangelisk undervisning og læring ud i livet.

Lærere og deltagere bør –
• Undervise og lære ved Ånden.
• Skabe et læringsmiljø præget af kærlighed, respekt og klare mål.
• Studere skrifterne dagligt og læse undervisningsmaterialet.
• Forstå baggrunden for og indholdet af skrifterne og profeternes ord.
• Finde frem til, forstå, føle sandheden og vigtigheden af og anvende 

evangeliets læresætninger og principper.
• Forklare, formidle og bære vidnesbyrd om evangeliske læresætninger 

og principper.
• Gennemføre Evangelisk mesterlære.


