
GENGIVELSENGENGIVELSENGENGIVELSEN
AF JESU KRISTI EVANGELIUMAF JESU KRISTI EVANGELIUMAF JESU KRISTI EVANGELIUM

01124_110_Restoration.qxd  10-26-2006  1:07 PM  Page iii



01124_110_Restoration.qxd  10-26-2006  1:07 PM  Page 2



GUD ER DIN KÆRLIGE HIMMELSKE FADER
Gud er din himmelske Fader. Han kender dig personligt og elsker
dig mere, end du forstår. Han ønsker, at du skal være lykkelig i
dette liv og i evigheden.

For at nå dette mål har Gud sørget
for en plan, kaldet Jesu Kristi
evangelium*. Jesus Kristus er
Guds Søn. Hans liv og lærdomme
fører til fred i dette liv, og vil give
os glæde i evighederne.

EVANGELIET VELSIGNER
FAMILIER OG INDIVIDER
Jesu Kristi evangelium velsigner alle, som accepterer og efterle-
ver det. Familien er et af de bedste steder til at undervise i evan-
geliet samt anvende det. Gud har indstiftet familien, for at vi,
hans børn, kan have glæde, lære værdifulde principper i kærlige
omgivelser og blive forberedt på at vende tilbage til ham, når vi
dør. Selvom familieforhold til tider kan være udfordrende, vil vor
himmelske Fader velsigne os, når vi stræber efter at følge Jesu
Kristi lærdomme. Disse lærdomme vil hjælpe os med at styrke
vores familie.

VOR HIMMELSKE FADER ÅBENBARER
SIT EVANGELIUM
Som en del af sin plan udvælger Gud profeter som Adam,
Noa, Abraham og Moses. Profeter -

• underviser andre om Gud og er særlige vidner om hans Søn,
Jesus Kristus.

• modtager åbenbaring eller vejledning fra Herren.

• underviser verden i evangeliet og udlægger Guds ord.

3

*Ord, der står med rødt, er defineret på side 18 og 19.

Jesu Kristi evangelium kan styrke din familie.

Vor himmelske Fader har på
ny oprettet – gengivet – gud-
dommelige sandheder, som du
kan lære fra og leve efter. Siden
begyndelsen blev disse sandhe-

der åbenbaret til profeter.
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Profeter modtager præstedømmet, som er myndigheden til at tale
og handle i Guds navn for at lede hans børn. Personer, som følger
profeterne, modtager de velsignelser, som Gud har lovet. De, som
afviser evangeliet og Guds profeter, mister disse velsignelser og
vender sig fra Gud. De, som forkaster profeterne og bryder deres
løfte om at følge Gud, er i en tilstand kaldet frafald.

Selvom mange af vor himmelske
Faders børn har afvist ham og hans
profeter gentagne gange, bliver han
ved med at elske sine børn. Han
ønsker at give os alt, hvad vi har brug
for, for at være lykkelige nu og kunne

vende tilbage til ham, når vi dør. Skrifterne viser det mønster,
hvor Gud gang på gang rækker ud til sine børn, også selvom vi
ikke altid lytter:

• Gud vælger en profet.

• Profeten underviser i evangeliet og leder folket.

• Gud velsigner folket.

• Gradvist ignorerer og nægter folket at adlyde profetens lær-
domme. Til sidst afviser de profeten og hans lærdomme
og falder fra.

• På grund af frafald mister folk deres indsigt i evangeliet.
Præstedømmets myndighed tages bort fra dem.

• Når tiden er inde, og folk igen er klar til at følge Gud, vælger
han på ny en profet, gengiver præstedømmet og genopretter
Kirken og beder profeten om at undervise i evangeliet.

4
Profeter i Det Gamle Testamente nedskrev Guds ord.

*Ord, der står med rødt, er defineret på side 18 og 19.

Åbenbarede sandheder går
tabt, efterhånden som

mennesker afviser profeterne.
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JESUS KRISTUS GRUNDLAGDE SIN KIRKE
Siden skabelsen har Guds børn set frem til Frelserens komme –
Jesus Kristus. For over 2.000 år siden sendte vor himmelske
Fader sin søn, Jesus Kristus, til jorden, som han havde lovet.

Jesus Kristus levede et fuldkomment, syndfrit liv. Han organise-
rede sin kirke, underviste i sit evangelium og udførte mange
mirakler. Han valgte tolv mænd som sine apostle, deriblandt
Peter, Jakob og Johannes. Han underviste dem og gav dem præ-
stedømmets myndighed til at undervise andre i hans navn og til
at udføre hellige ordinancer,
som f.eks. dåb.

Da Jesus organiserede sin
kirke, modtog han vejledning
fra vor himmelske Fader.
Derefter instruerede han sine
disciple. Han underviste sine
tilhængere i, at åbenbaring fra
Gud var den klippe, han ville
bygge sin kirke på.

I slutningen af sit liv led og
døde Jesus Kristus for alle
menneskers synder, enhver, som nogensinde har levet eller
vil leve på jorden. Dette offer kaldes forsoningen. Ved hans
lidelse, død og opstandelse gjorde Frelseren det muligt for os
at blive tilgivet. De, som har tro på ham, omvender sig og
holder hans bud, modtager tilgivelse for deres synder, og fyl-
des med fred og glæde.

7
Jesus overdrog præstedømmet til sine apostle.

*Ord, der står med rødt, er defineret på side 18 og 19.

Jesus Kristus organiserede sin kirke:

• Han kaldte og ordinerede apostle.

• Han gav dem sin myndighed
til at undervise og døbe. Denne
myndighed kaldes præstedømmet.

• Efter hans død og opstandelse
fortsatte han med at lede apost-
lene gennem åbenbaring.
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Efter sin opstandelse ledte Jesus Kristus sine apostle ved åben-
baring. Bibelen fortæller om mange måder, hvorpå han fortsatte
med at lede sin kirke (se Apostlenes Gerninger 10 og Johannes’
Åbenbaring 1:1). Således blev Jesu Kristi kirke ledet af Gud og
ikke af mennesker.

DET STORE FRAFALD
Efter Jesu Kristi død blev mange af Kirkens medlemmer forfulgt
og dræbt af hårdhjertede mennesker. Andre af Kirkens medlem-
mer gled væk fra de principper, som Jesus Kristus og hans apostle

havde undervist dem i. Apostlene blev
dræbt, og præstedømmets myndighed
blev taget bort fra jorden, deriblandt
nøglerne til at lede og modtage åben-
baring på vegne af Kirken. Fordi
Kirken ikke længere blev ledt ved

præstedømmets myndighed, begyndte der at opstå fejl i Kirkens
lærdomme. Der fandtes stadig gode mennesker og megen sand-
hed, men evangeliet, sådan som Jesus Kristus havde etableret
det, var gået tabt. Denne periode kaldes det store frafald.

På grund af dette frafald blev mange kirker, hvis lærdomme var
i strid med hinanden, grundlagt. I denne periode søgte mange
mænd og kvinder efter sandheden, men var ude af stand til
at finde den. Mange gode mennesker troede på Gud og Jesus
Kristus og forsøgte at forstå og undervise i sandheden, men de
manglede det fuldstændige evangelium og præstedømmets myn-
dighed. Som et resultat arvede hver generation en tilstand af
frafald, fordi folk blev påvirket af det, de foregående generatio-
ner videregav, blandt andet også ændringer i Kristi evangelium.

Nogle inspirerede mennesker, såsom Martin Luther og Jean
Calvin, erkendte, at visse skikke og lærdomme var blevet
ændret eller gået tabt. De forsøgte at reformere de kirker, de
tilhørte. Dog kunne Kristi evangelium ikke vende tilbage til
dets oprindelige form uden præstedømmets myndighed. En
gengivelse var nødvendig.

8

*Ord, der står med rødt, er defineret på side 18 og 19.

Med Jesu Kristi apostles
død, gik sandheden
endnu engang tabt.
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Gud vidste, at der ville komme

et frafald. Gennem en profet i

Det Gamle Testamente sagde han:

»Der skal komme dage, siger Gud Herren,

da jeg sender hunger over landet,

ikke hunger efter brød eller tørst efter vand,

men efter at høre Herrens ord:

De skal flakke om fra hav til hav,

og fra nord til øst skal de strejfe rundt

og søge efter Herrens ord,

men de finder det ikke.«

Amos 8:11-12
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EVANGELIETS GENGIVELSE
I 1820 udvalgte vor himmelske Fader atter en profet til at gen-
give evangeliet og præstedømmet til jorden, på samme måde
som han har gjort det mange gange før. Denne profet hed
Joseph Smith. Som ung mand var Joseph forvirret over de
forskelle, der fandtes i de mange kirker i hans omegn, og han
ønskede at vide, hvilken kirke var sand. Han vidste, at han
manglede kundskab, og fulgte derfor
Bibelens råd: »Men hvis nogen af jer
står tilbage i visdom, skal han bede
om at få den af Gud, som giver alle
rundhåndet og uden bebrejdelser, og
så vil han få den« (Jakob 1:5).

Joseph Smith besluttede sig for at
spørge Gud om, hvad han skulle gøre.
Da Joseph bad for at kende sandhe-
den, viste vor himmelske Fader og
Jesus Kristus sig for ham. Jesus for-
talte Joseph, at han ikke skulle slutte
sig til nogen af kirkerne, »for de
havde alle uret«, og »de henvender
sig til mig med læberne, men deres
hjerte er langt borte fra mig; de
underviser i lærdomme, som er men-
neskebud; de har et skær af gudsfrygt,
men fornægter dens kraft« (Joseph
Smith-Historie 1:19).

Ligesom Gud havde kaldet Adam,
Noa, Abraham, Moses og andre pro-
feter, kaldte han Joseph Smith til at
være profet. Evangeliet blev i sin
fylde gengivet gennem ham.

Vor himmelske Fader og Jesus Kristus viste sig for Joseph Smith, som vist

i filmen Genoprettelsen.

Joseph Smith så vor him-
melske Fader og Jesus

Kristus. Om denne ople-
velse sagde han:

»Jeg [så] en lyssøjle lige
over mit hoved, som var

stærkere end solens glans,
og som dalede gradvis ned,
indtil den faldt på mig ...

Da lyset hvilede på mig, så
jeg to personer, hvis glans

og herlighed trodser enhver
beskrivelse, stående over
mig i luften. Den ene af

dem talte til mig, kaldte mig
ved navn og sagde, mens
han pegede på den anden:
Det er min elskede Søn.

Hør ham!«

Joseph Smith – Historie 1:16-17

01124_110_Restoration.qxd  10-26-2006  1:07 PM  Page 11



Præstedømmets gengivelse
I 1829 modtog Joseph Smith den samme præstedømmemyndig-
hed, som Jesus Kristus havde givet til sine apostle. Johannes
Døber, som døbte Jesus, viste sig for Joseph Smith og overdrog
ham det aronske præstedømme, hvilket er det mindre præste-
dømme. Peter, Jakob og Johannes (tre af Jesu Kristi oprindelige
apostle) besøgte senere Joseph Smith for at overdrage ham det
melkisedekske præstedømme, eller højere præstedømme.

Efter Joseph Smith havde modtaget præstedømmets myndig-
hed, blev han vejledt til at organisere Jesu Kristi Kirke igen på
jorden. Gennem ham kaldte Jesus Kristus atter tolv apostle.

Ligesom Jesus Kristus efter sin opstan-
delse ledte sine apostle gennem åben-
baring, leder han fortsat Kirken i dag
gennem levende profeter og apostle.
Præsidenten for Jesu Kristi Kirke af
Sidste Dages Hellige er den profet,
som Gud har udvalgt i dag. Han og
hans rådgivere og De Tolv Apostle

har præstedømmets myndighed, som alle profeter og apostle
tidligere har haft. Disse mænd er profeter, seere og åbenbarere.

12
Peter, Jakob og Johannes – Jesu Kristi apostle – overdrog Det Melkisedekske 

Præstedømme til Joseph Smith.

*Ord, der står med rødt, er defineret på side 18 og 19.

Jesus Kristus sendte
Johannes Døber og senere

tre af sine apostle for at give
Joseph Smith præstedøm-

mets myndighed.
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MORMONS BOG
Som en del af evangeliets gengivelse gav Gud os Mormons Bog:
Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Ved Guds kraft oversatte
Joseph Smith denne bog fra en gam-
mel optegnelse skrevet på guldplader.
Mormons Bog er »en optegnelse om,
hvordan Gud har handlet med de for-
dums indbyggere på det amerikanske
kontinent, og indeholder det evigtva-
rende evangeliums fylde« (Mormons
Bogs indledning).

Mormons Bog er et storslået vidne om
Jesus Kristus. Den hjælper os med at
forstå hans lærdomme, herunder dem
fra Bibelen.

Mormons Bog er et imponerende bevis
på, at evangeliet er gengivet gennem
Joseph Smith. Du kan personligt vide,
at Mormons Bog er sand. For at opnå
denne viden må du læse den, overveje
dens budskab og have et ønske om at
kende sandheden. Du må bede din
himmelske Fader om at bekræfte, at det er hans ord. Når du gør
dette, vil han lade Helligånden åbenbare for dig, at den er sand.

Når du ved, at Mormons Bog er sand, vil du ligeledes vide
gennem Helligånden, at Joseph Smith var en Guds profet,
at Jesu Kristi evangelium er blevet gengivet gennem ham, og
at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i dag ledes af en
profet og apostle.

15

*Ord, der står med rødt, er defineret på side 18 og 19.

Jesu Kristi besøg på det amerikanske fastland er optegnet i Mormons Bog.

Du kan vide, at det, som
missionærerne har undervist
dig i er sandt, ved at læse og

bede om Mormons Bog:

»Hvis I spørger af et oprig-
tigt hjerte, med oprigtig
hensigt, idet I har tro på

Kristus, så vil han tilkende-
give sandheden af det for

jer ved Helligåndens kraft.

Og ved Helligåndens
kraft kan I kende

sandheden af alt.«

Moroni 10:4-5
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HVORDAN KAN JEG KENDE SANDHEDEN?
Du kan vide, at dette budskab er sandt. Hvis du spørger din
himmelske Fader i bøn, vil han svare dig gennem Helligånden.

Helligånden kaldes også Guds ånd,
og en af hans opgaver er at vidne
om eller bekræfte sandheden.

Denne viden kan være mirakuløs
og livsændrende, men kommer dog
oftest som en stille overbevisning,
uden store, synlige tegn på Guds
kraft. Helligånden bekræfter sand-
heden gennem følelser, tanker og
indtryk. Vi lærer i Bibelen, at
»Åndens frugt er kærlighed, glæde,
fred, tålmodighed, venlighed, god-
hed, trofasthed, mildhed og selvbe-
herskelse« (Galaterne 5:22-23).
Disse følelser fra Helligånden er
en personlig åbenbaring til dig om,

at Jesu Kristi evangelium, som Joseph Smith genoprettede det,
er sandt. Når du ved dette, må du vælge, om du vil leve i har-
moni med den viden, du har modtaget.

16
Du kan kende sandheden gennem oprigtig bøn.

Hvordan beder jeg?

• Henvend dig til din him-
melske Fader.

• Giv udtryk for det, du
føler i hjertet (din taknem-
melighed og dine spørgs-
mål, bed om bekræftelse
på, at Mormons Bog og
missionærernes budskab
er sandt).

• Slut af (»I Jesu Kristi
navn. Amen«).
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LISTE OVER BEGREBER
Apostel Jesus Kristus gav denne titel til de tolv mænd, han valgte
som sine nærmeste under hans tjenestegerning på jorden, og gav dem
myndighed til at handle i sit navn. I vor tid har Jesus Kristus kaldet
andre mænd til at være hans apostle. Som i tidligere tider er en apo-
stel et særligt vidne om Jesus Kristus og har myndighed fra ham.

Aronske præstedømme Det mindre præstedømme. Dette præstedømme
omfatter myndigheden til at døbe og er opkaldt efter Aron fra Det
Gamle Testamente i Bibelen.

Dåb Et afgørende trin mod at blive tilgivet for vore synder. Ved dåb og
bekræftelse ved præstedømmets myndighed bliver vi medlemmer af
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Dåb sker ved nedsænkning,
hvilket vil sige, at personen, der bliver døbt, kortvarigt er helt under
vand. Dåb viser vores villighed til at følge Kristi eksempel og til at
indgå pagter med Gud.

Evangelium Vor himmelske Faders plan, der hjælper os til at opnå fred
i dette liv og evig lykke. Jesu Kristi forsoning er afgørende for evange-
liet, som kræver, at vi har tro på ham, omvender os, bliver døbt, mod-
tager Helligånden og holder ud til enden.

Forsoningen Begivenheden, der gør os i stand til at blive forsonet med
Gud. At forsone er at lide straffen for synd, hvorved konsekvenserne
ved synd fjernes fra dem, der omvender sig. Jesus Kristus var den
eneste, som kunne foretage en fuldkommen forsoning for hele menne-
skeheden. Hans forsoning indebar at lide for vore synder, udgydelse af
hans blod samt hans død og opstandelse. På grund af forsoningen vil
alle, som nogensinde har levet, opstå. Desuden giver forsoningen os
mulighed for at blive tilgivet for vore synder og leve for evigt hos Gud.

Frafald Når personer, Kirken eller hele nationer vender sig fra eller for-
lader Jesu Kristi evangelium. Frafald resulterer i splittelse, forvirring og
tab af præstedømmets myndighed, hvilket vil sige retten til at handle i
Guds navn.

18
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Gengivelse/genoprettelse Gøre noget til det, det oprindeligt var, reetab-
lere det, bringe det tilbage på ny. Efter at sandheden og myndigheden
var forsvundet fra jorden, blev evangeliet gengivet ved profeten Joseph
Smith. Genoprettelse eller gengivelse er forskellig fra reformation, idet
ordet reformere betyder at forandre en eksisterende organisation eller
skik for at vende tilbage til den oprindelige tilstand, mens ordet genop-
rette vil sige, at man på ny, fuldstændigt reetablerer den oprindelige
organisation i dens helhed.

Helligånden Også kaldet Ånden, Guds ånd og Talsmanden. Han vid-
ner om eller bekræfter, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus lever,
og han åbenbarer og belærer os om sandheden.

Melkisedekske præstedømme Det større eller højere præstedømme.
Det er opkaldt efter Melkisedek i Det Gamle Testamente i Bibelen,
som var en retfærdig højpræst og konge.

Opstandelse Sker efter den fysiske død, hvor ånden vil blive genfore-
net med det nu fuldkomne, fysiske legeme af kød og ben. Jesus Kristus
var den første, som opstod.

Ordinance En hellig, formel forordning udført med præstedømmets
myndighed. Dåb er for eksempel en ordinance.

Præstedømme Guds myndighed og kraft. Gud giver denne kraft til
mennesker, for at de kan handle i hans navn. Det aronske præste-
dømme blev gengivet til Joseph Smith af Johannes Døber, som døbte
Jesus. Det melkisedekske præstedømme blev genoprettet af Peter,
Jakob og Johannes; tre af Jesu tolv apostle.

Åbenbaring Kommunikation mellem Gud og hans børn, sædvanligvis
gennem Helligånden. Den enkelte kan modtage åbenbaringer og få
vejledning til sit eget liv, mens kun Guds udvalgte profet kan modtage
åbenbaring på vegne af hele verden. Åbenbaring kan komme på mange
måder, dog oftest i form af tanker, følelser og indtryk.

19
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YDERLIGERE STUDIUM
De følgende spørgsmål og skriftsteder vil være en hjælp for dig til at
lære mere om principperne i denne brochure og overveje dem. Listen
er ikke fuldstændig; du vil finde henvisninger til yderligere skriftsteder
og hjælpekilder i skrifternes fodnoter og krydshenvisninger.

Hvad betyder det for dig, at Gud er din himmelske Fader?
Malakias 2:10 (Det Gamle Testamente i Bibelen)
Hebræerne 12:9-10 (Det Nye Testamente i Bibelen)

Hvad er en profets rolle? Hvorfor er det vigtigt at vide,
at Gud taler til profeter?
Amos 3:7 (Det Gamle Testamente i Bibelen)
Jakob 4:4-6 (Mormons Bog, side 138)

Hvad vil det sige at have præstedømmets myndighed?
Hvordan modtager en person denne myndighed?
Mattæus 10:1 (Det Nye Testamente i Bibelen)
Johannes 15:16 (Det Nye Testamente i Bibelen)

Hvad sker der, når denne myndighed går tabt?
Amos 8:11-12 (Det Gamle Testamente i Bibelen)
1 Nefi 13:24-29 (Mormons Bog, side 28)

20
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Vidste Jesu apostle, at et frafald ville ske?
Apostlenes Gerninger 20:28-31 (Det Nye Testamente i Bibelen)
2 Thessalonikerne 2:2-3 (Det Nye Testamente i Bibelen)
2 Timotheus 4:3-4 (Det Nye Testamente i Bibelen)

Hvad betyder det for dig, at Jesu Kristi evangelium er gengivet
ved Joseph Smith?
Profeten Joseph Smiths vidnesbyrd (brochure)

Hvad er Mormons Bog? Hvordan er den et vidne om Joseph
Smiths kaldelse som profet?
Titelbladet til Mormons Bog
Mormons Bogs indledning

Hvad er Helligåndens opgave?
Alma 5:45-47 (Mormons Bog, side 247-248)
Moroni 10:3-5 (Mormons Bog, side 606-607)

21

01124_110_Restoration.qxd  10-26-2006  1:08 PM  Page 21



GÅ I KIRKE MED OS

KOM OG SE, HVORDAN DET GENGIVNE
EVANGELIUM KAN BERIGE DIT LIV

Nadvermødet er det vigtigste kirkemøde. Det varer typisk lidt
over en time og indeholder som oftest følgende:

Salmer: Sunget af forsamlingen (sangbøger vil være til rådighed).

Bøn: Medlemmer af menigheden beder bønnerne.

Nadveren: Brød og vand velsignes med en bøn og omdeles til for-
samlingen til erindring om Jesu Kristi forsoning.

Taler: Sædvanligvis er to eller tre medlemmer i menigheden på
forhånd blevet bedt om at holde en tale om et evangelisk emne.

Påklædning: Mænd og drenge klæder sig almindeligvis i jakkesæt
eller pæne bukser med skjorte og slips. Kvinder og piger har kjole
eller nederdel på.

Der bliver ikke anmodet om donationer under møderne.

�

22
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Vi inviterer dig endvidere til de øvrige møder, alt efter dine interesser
og aldersgruppe. Mødernes rækkefølge og tilgængelighed kan variere.

Søndagsskole: Klasser, hvor skrifterne og evangeliets lærdomme
studeres.

Præstedømmemøde: Klasser for mænd og drenge fra 12 år og opefter.

Hjælpeforeningen: Klasse for kvinder fra 18 år og opefter.

Unge Piger: Klasser for piger mellem 12 og 18 år.

Primary: Klasser og fællestid for børn fra 3 til 11 år. Ofte tilbydes
en børnehave for børn mellem 18 måneder og 3 år.

Nadvermødet begynder kl.:

Kirkens adresse:
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Hvad kan jeg gøre?
• Læse Mormons Bog.

Foreslåede læsesteder:

• Bede om at vide, at Joseph Smith var en profet, og at Mormons
Bog er Guds ord.

• Overvære kirkemøder.

• Beslutte, om du vil følge Frelseren ved at blive døbt. Dåbsdato:

• Besøg www.mormon.org/dan for at lære mere om Jesu Kristi
gengivne evangelium.

• Fortsætte med at mødes med missionærerne for at lære mere om
de sandheder, Gud har gengivet gennem vor tids profeter.

Næste aftale:

Missionærernes navne og telefonnummer:

www.mormon.org/dan
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