Indledning
Jeg fortalte brødrene, at Mormons Bog var den mest korrekte af enhver bog på
jorden, og grundstenen til vores religion, og en mand ville komme nærmere Gud ved
at overholde dets forskrifter end nogen anden bog.
– Profeten Joseph Smith, der talte til Nauvoo Byrådet og medlemmer af de tolv apostlers kvorum
den 28 november 1841.
Mormons Bog er det fremtrædende bind skrifter for denne dag. Det formål var, at det skulle studeres og
følges som mådet til at gentage en pagt mellem Gud og mennesket. Ved at følge dets forskrifter, mænd
og kvinder kan vende tilbage til Guds nærhed, hvor de er begavet med lys og sandhed og kan modtage
intelligens og forståelse. Alle er inviteret at gøre denne tilbagevenden. Mormons Bog er en autentisk og
gammel tekst skrevet af profetiske budbringere, hvis ord burde studeres; de kan og bør ændre ens liv.
Mormons Bog lærer mennesket, at han kan komme ind i Guds nærhed i dette liv. Gud ønsker at
afsløre sig selv; viden af Gud er fylden af Jesu Kristi Evangelium. Der findes ingenting større end
Kristus, ophavsmanden og efterbehandleren af menneskets tro. Alle har lige adgang til Herren.
Betingelserne er de samme for alle: forlad synder, komme til Kristus, kald på hans navn, adlyd hans
stemme. og holde hans befalinger. Mormons Bog indeholder evangeliets fylden - en samling
vidnesbyrd om Jesus Kristus som menneskets personlige Forløser og Vejleder til frelse og, til gengæld,
Kristi rolle som menneskehedens universelle Frelser og Forløser. Med andre ord, opstigningen til Gud
er fylden af Jesu Kristi evangelium (se U&B 69:3). Mormons Bog kom frem som en optegnelse om et
faldet folk for at vidne om dette store arbejde af Kristus. Det giver en forståelse af Jesu Kristi
personlige tjeneste for alle hans får, uanset hvor de er.
Mormons Bog henviser til en genopretning af de pagter lavet med Abraham. Det var meningen
at gengive kundskab, der ville skabe muligheden for menneskeheden igen at indgå i et pagtforhold med
Gud, der stadfæster de løfter, der blev givet til Fædrene. Mormons Bog afslører, at Gud lavet en pagt
med Abraham i begyndelsen, og at Gud i sidste ende har til hensigt at opretholde denne pagt ved at
ændre ikke-jøderne til Israels hus, ved pagt; og at han gennem ikke-jøderne vil samler i de spredte
grene af Israel (se 1 Nephi 7:3; 2 Nephi 7:2 – 3; 3 Nephi 7:5). Derfor, skal Mormons Bog modtages ved
pagt for at acceptere evangeliet givet til Abraham og at deltage i det, som Herren har sat sig til at gøre
på denne dag.
Mormons Bog hjælper med at kontekstualisere Esajas, Salmer og Kristi bjergprædiken, såvel
som profetierne om Babylons ødelæggelsen, repræsenteret af guldhovedet som Nebukadnezar så, der
vil blive malet til støv. Det forudsiger om de komme af Guds Rige på jorden og tilbagevenden af
Herren i sin herlighed, sammen med de profetiske krav, der vil komme frem forud for denne
begivenhed. Det inkluderer profetier om et rige - en begyndende plantning, en tilbagevenden af en
religiøs grup, skønt det kan være småt - der vil bygges et Nyt Jerusalem, et fortilfælde til oprettelsen af
Zion, og vidner om, at Det Gamle Testamentes profetier om Zion og Jerusalem på tidspunktet for
Herrens genkomst taler ikke om et enkelt sted, hvor Herrens folk vil samles. Når Herren vender tilbage,
vil solen aldrig gå ned over hans rige. Et rige vil blive etableret på den ene side af verden i Jerusalem,
og den anden vil blive etableret i Amerika - et Nyt Jerusalem; som er, Zion. Og det skal ske i den sidste
dage – Når Herrens tempelbjerg skal blive etableret i bjergtoppene og skal blive ophøjet over
bakkerne, og alle folkeslag skal strømme dertil - mange folk skal gå og sige, Kom, lad os drage op til
Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus, og han skal underviser os om sine veje, og vi vil gå på hans stier;
for ud fra Zion skal loven gik frem, og Herrens ord fra Jerusalem. (Esajas 1:6).
Mormons Bogs Fremkomst
Mormons Bog blev samlet fra flere kilder, alle som er gamle optegnelser opbevaret på metalplader.

Selvom flere af pladesættene overlappede med hensyn til tidsperiode eller gruppens vedligehold af
pladen, hver er unik i formål og indhold. Teksten henviser de følgende plader, alle som bidrog med
materiale til Mormons Bog:
• Messingpladerne er en optegnelse, der indeholder de fem bøger af Moses...og også en optegnelse om
Jøderne fra begyndelsen...og også de hellige profeters profeteir op til og med nogle af profetierne af
Jeremias (se 1 Nephi 1:10, 22). Disse plader blev taget fra Jerusalem af Nephi, Lehis søn, og ført til det
Amerikanske kontinent med Lehis familie.
• Nephis små plader er en optegnelse, der blev begyndte af Nephi, angående begivenhederne op til og
med hans families rejse fra Jerusalem til det Amerikanske kontinent, samt for Nephi og hans broder
Jakob ministeriet. Efterfølgende profeter og forfattere fortsatte denne optegnelse, indtil pladerne var
fulde. Deres formål var at skrive tjenesten og Guds ting, snarere end en verdslig historie (se 1 Nephi
2:1, 14; 2 Nephi 3:6; Mormons Ord 1:2 – 3). Deres indhold blev inkluderet, uforkortet, for at udskift
materialet der inholdet i manuskriptets 116 sider der gik tabt tidligt i Mormons Bogs
oversættelsesarbejde. De omfatter bøgerne fra 1 Nephi, 2 Nephi, Jakob, Enos, Jarom og Omni.
• Nephis store plader, er en historisk optegnelse, der holdes af Nephi, Lehis søn, og efterfølgende
tilføjet til af andre forfattere. Denne optegnelse indeholder mere verdslig information end Nephis små
plader, inklusive kongernes regeringstid og krigen og stridighederne af den Nephitiske mennesker (se
1 Nephi 2:14). Disse optegnelser blev forkortet af Mormon for at oprette sin optegnelse (se Mormons
Plader og Mormons Bog titelside).
• Ethers plader er en optegnelse over en tidligere civilisation kaldet den Jareditiske mennesker, der
forlod Babelstårnet på tidspunktet for tungeforvirring og rejste til det Amerikanske kontinent. Deres
optegnelse blev optaget af profeten Ether på fjortenogtyve guldplader (se Mosiah 5:12; Ether 1:1).
Deres civilisation sluttede med ødelæggelsen af deres folk, i løbet af livet af Nephi, Lehis søn.
• Mormons plader er forkortelsen foretaget af Mormon fra Nephis store plader og blev efterfølgende
tilføjet til af Mormons søn, Moroni, som også inkluderede de ovennævnte Nephis små plader og en
forkortelse af Ethers plader. Mormons kommentar og forkortelse af Nephis store plader begynder på
Mormons Ord og slutter på Mormon 3:5. Moronis færdiggørelse af optegnelsen inkluderer Mormon 4,
Ether og Moroni. Mormons Plader blev derefter begravet af Moroni ca. 421 a.d., efter ødelæggelsen af
den Nephitiske civilisation. Disse plader blev givet til Joseph Smith i 1827 af den opstandne Nephi,
Lehis søn. Mens de var i besiddelse af Joseph Smith, Mormons plader blev oftentlig kaldt "Guldplader"
eller "Guldbibelen." Den uforseglede del af pladerne blev oversat af Guds gave og kraft, og den
forseglede del af pladerne blev efterladt ikke oversæt. Da oversættelsesarbejdet var afsluttet, begravede
Joseph pladerne igen (se 2 Nephi 11:20).
Mormons Bog er primært arbejdet af tre forfattere: Nephi (Lehis søn), Mormon og Moroni.
Nephis små plader er inkluderet uden forkortelse, mens resten af optegnelsen består af Mormon og
Moronis forkortelser, af tidligere optegnelser skrevet af andre forfattere, såvel som deres egne
skrivninger. Fordi størstedelen af det forkortede arbejde blev udført af Mormon, bærer Mormons Bog
hans navn. Oversættelsen af pladerne blev givet til Joseph Smith ved Guds gave og kraft. Selvom
Joseph Smith oprindeligt blev opført som forfatter for ophavsret, hævdede han kun at have modtaget
oversættelsen og hævdede ikke originalt forfatterskab af nogen del af bogen. Joseph erklærede, at
Mormons Bog var den mest korrekte af enhver bog på jorden, fordi den blev modtaget direkte fra Gud.
Alle andre bind af skrifter er meget ringere på grund af ændringer og emendationer der har været gjort
til dem af mennesker. Mormons Bog er pagten at menneskeheden har været fordømt for at have
tilsidesat det, og den er også et stort tab, når det defineres som blot endnu et bind skrift eller bare endnu
en bog. Den indeholder de virkemidler, hvormed menneskeheden kan vende tilbage ind i Herrens
nærhed.

Mormons Bog står som et uafhængigt vidne om Jesus Kristus. Dens oprindelige offentliggørelse kom
før oprettelsen af en kirke, og derfor, at acceptere Mormons Bog ikke kræve man til at være
institutionelt trofast over for enhver organisation eller mand. Den var skrevet til alle nationer (se
Mormons Dedikation Side). Læseren er inviteret til at studere Mormons Bogs indholder og til
eksperimentere på Moronis bøn, der findes i det sidste kapitel: Og når I skal modtager disse ting, 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 i Kristus, og vil han tilkendegive
sandheden af det for jer ved helligåndens kraft. Og ved helligåndens kraft, kan I kende sandheden af
alt. (Moroni 10:2). Gud, som ikke kan lyve, vil holde Sit ord.

