
VIDNESBYRDET AF TRE VIDNER

Bliver den kendt for alle folkeslag, stammer, tungemål, og folk, til hvem dette værk skal kom, at vi,
igennem Gud Faderens og vor Herre Jesu Kristi nåde, har set de plader som indeholder denne 
optegnelse, som er en optegnelse om Nephis folk, og også om Lamanitterne sin brødre, og også om 
Jereds folk, som kom fra tårnet om hvilket har blevet talt. Og vi ved også at de er blevet oversat ved 
Guds gave og kraft, for hans røst har kundgjort det for os, derfor, ved vi med vished at værket er sandt. 
Og vi vidner også om at vi har set indgraveringerne som står på pladerne, og de har blevet vist for os 
ved Guds kraft og ikke af menneske. Og vi kundgør med højtidelige ord at en engel fra Gud kom ned 
fra Himlen, og han bragte og lagde for vore øjne, at vi havde åbne til vores syn og så pladerne, og 
indgraveringerne derpå; og vi ved at det er ved Gud Faderens og vor Herre Jesu Kristi nåde, at vi så og 
bære vidnesbyrd om at dette er sandt; og det er vidunderligt i vore øjne. Ikke destå mindre, Herrens røst
befalede os at vi skulle bære vidnesbyrd om det; derfor; for at være lydige mod Guds befalinger, bære 
vi vidnesbyrd om dette. Og vi ved at hvis vi er trofaste i Kristus, vil vi gøre vore klæder rene for alle 
menneskers blod, og blive fundet uplettede før Kristi dommersæde, og skal bo hos ham i evighed i 
Himlene. Og ære være til Faderen, og til Sønnen og til helligånden, som er én Gud. Amen.
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VIDNESBYRDENE AF DEN FØRSTE VIDNER

Før ethvert formelt vidnesbyrd om Mormons Bog sket i slutningen af Juni 1829, var der to indledende 
vidner der skulle anerkendes:

EMMA SMITH
″Pladerne lå ofte på bordet uden nogle forsøge til at skjule dem, pakket ind i en lille linnedug, som jeg 
havde givet ham til at folde dem i. Jeg engang følt af pladerne, når de således ligger på bordet, med at 



spore deres omrids og form. De synes at være bøjelig som tykt papir, og ville rasle med metallisk lyd 
når kanterne blev flyttet af tommelfingeren, som man undertiden gør med kanterne på en bog. . . Jeg 
forsøgte ikke at håndtere pladerne, bortset fra hvad jeg har fortalt dig, eller afdække dem for at se på 
dem. Jeg var tilfreds med, at det var Guds værk, og derfor ikke følte nødvendighed for at gøre det.‶1 

MARY WHITMER
Med erkendelse at der kun er brugte beretninger om hendes historie, Mary
Whitmer, hustru til Peter Whitmer, Sr., blev besøgt i Juni 1829 af englen, hvem hendes barnebarn 
sagde, at hun altid omtalte som "broder Nephi." Nephi erklære til hende, ″Du har været meget trofast 
og flittig i dit arbejde, men du er træt på grund af stigningen i dit slid. Det er derfor passende at du 
skulle modtager et vidne, så din tro må styrkes.‶2  Denne budbringende engel viste da hende personligt 
Mormons Bog-optegnelse, og vendte ″bladene af pladebogen over, blad efter blad, og viste hende også 
indgraveringerne på dem.‶3 

[Se tillæg, s., for bemærkede citater]  

OG OGSÅ VIDNESBYRDET AF OTTE VIDNER

Bliver den kendt for alle folkeslag, stammer, tungemål, og folk, til hvem dette værk skal kom at Joseph 
Smith, Jr. oversætteren af dette værk, har vist til os de omtalte plader, som havde udseendet af guld; og 
så mange af de blader som ovennævnte Smith har oversat, rørt vi med vore hænder. Og vi så også 
indgraveringerne derpå, alt som har udseende af ældgammelt værk og af mærkværdig håndværk. Og 
denne bære vi med højtidelige ord vidnesbyrd om, at ovennævnte Smith har vist til os, for vi har set, og
løftet på dem, og ved med vished at ovennævnte Smith har de plader som vi har talt om. Og vi giver 
vore navne til verden for at vidne for verden om den som vi har set; og vi lyver ikke, Gud bære 
vidnesbyrd derom.
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