Oversettelsen og den historiske ektheten
av Abrahams bok
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige regner Abrahams bok som hellig skrift.
Denne boken, en opptegnelse av den bibelske profeten og patriarken Abraham,
forteller hvordan Abraham søkte prestedømmets velsignelser, forkastet sin fars
avgudsdyrkelse, sluttet en pakt med Herren, giftet seg med Sarai, �yttet til Kanaan
og Egypt, og �kk kunnskap om skapelsen. Abrahams bok følger i stor grad
Bibelens beretning, men legger til viktig informasjon om Abrahams liv og lære.
Abrahams bok ble første gang utgitt i 1842, og ble kanonisert som en del av Den
kostelige perle i 1880. Boken stammer fra egyptiske papyrusruller som Joseph
Smith oversatte i 1835 og utover. Mange så papyrusrullene, men ingen
øyenvitneskildring av oversettelsen har overlevd, noe som gjør det umulig å
rekonstruere prosessen. Bare små fragmenter av de lange papyrusrullene som en
gang var i Joseph Smiths besittelse, �nnes i dag. Forholdet mellom disse
fragmentene og teksten vi har i dag, er i stor grad bare en hypotese.
Vi vet noe om oversettelsesprosessen. Ordet oversettelse forutsetter vanligvis
inngående kjennskap til �ere språk. Joseph Smith påsto ikke at han hadde
ekspertise i noe språk. Han erkjente villig at han tilhørte “det som er svakt i
verden”, men var kalt til å tale ord sendt “fra himmelen”. 1 Om oversettelsen av
Mormons bok sa Herren: “[Du kan] ikke skrive det som er hellig, uten at det blir
gitt deg av meg”. 2 Det samme prinsippet kan anvendes på Abrahams bok. Herren
krevde ikke at Joseph Smith måtte ha kunnskap om egyptisk. Ved Guds gave og
kraft mottok Joseph kunnskap om Abrahams liv og lære.
Med hensyn til mange detaljer er Abrahams bok i samsvar med historisk kunnskap
om oldtidens verden. 3 Noe av denne kunnskapen, som er omtalt senere i denne
artikkelen, hadde ennå ikke blitt oppdaget, eller var ikke godt kjent i 1842. Men
selv dette beviset på gammel opprinnelse, så betydelig som det enn måtte være, kan
ikke bevise at Abrahams bok er sann, mer enn arkeologiske bevis kan bevise
israelittenes utvandring fra Egypt eller Guds Sønns oppstandelse. Abrahams boks
status som hellig skrift hviler i siste instans på troen på de frelsende sannheter som
�nnes i selve boken, som Den hellige ånd vitner om.

Abrahams bok som hellig skrift
For �ere tusen år siden lærte profeten Nephi at et av formålene med Mormons bok
var å “stadfeste sannheten” av Bibelen. 4 På lignende vis underbygger, utvider og
tydeliggjør Abrahams bok Bibelens beretning om Abrahams liv.
I Bibelens beretning slutter Gud pakt med Abraham om å “gjøre deg til et stort

folk”. 5 Abrahams bok gir oss bakgrunn for denne pakten ved å vise at Abraham var
en som søkte “stor kunnskap” og “fulgte rettferdighet”, og som valgte rett vei til
tross for store vanskeligheter. Han forkastet ugudeligheten i sin fars hus og foraktet
avgudene i kulturen som omga dem, med fare for sitt eget liv. 6
I Bibelen ser Guds pakt med Abraham ut til å begynne i løpet av Abrahams liv.
Ifølge Abrahams bok begynte pakten før verdens grunnvoll ble lagt, og ble
overlevert gjennom Adam, Noah og andre profeter. 7 Abraham inntar dermed sin
plass i en lang rekke profeter og patriarker som har som oppgave å bevare og gjøre
Guds pakt tilgjengelig på jorden. Kjernen i denne pakten er prestedømmet, som
formidler “frelsens velsignelser, ja, det evige livs velsignelser”. 8
Abrahams bok tydeliggjør �ere læresetninger som er uklare i Bibelen. Livet
begynte ikke ved fødselen, slik mange tror. Før vi kom til jorden, levde vi som
ånder. I et syn så Abraham at en av åndene var “Gud lik”. 9 Denne guddommelige
personen, Jesus Kristus, ledet andre ånder i å organisere jorden av “elementer”
eller eksisterende grunnsto�er, ikke ex nihilo eller fra intet, slik mange kristne
senere kom til å tro. 10 Abraham lærte også at jordelivet var avgjørende for den plan
for lykke som Gud skulle tilveiebringe for sine barn: “Vi vil prøve dem ved dette,”
sa Gud, “for å se om de vil gjøre alt som Herren deres Gud befaler dem,” og la til
at han ville gi de trofaste herlighet for evig. 11 Ingen steder i Bibelen fremgår
jordelivets hensikt og potensial like tydelig som i Abrahams bok.

Abrahams boks opprinnelse
De viktige sannhetene som �nnes i Abrahams bok, kommer av en rekke historiske
hendelser som er unike. Sommeren 1835 kom en forretningsmann ved navn
Michael Chandler til Kirkens hovedkvarter i Kirtland, Ohio, med �re mumier og
�ere papyrusruller. 12 Chandler fant en beredt målgruppe. Blant annet på grunn av
den franske keiseren Napoleons bedrifter, hadde antikviteter som ble funnet i
katakombene i Egypt, vekket interesse over hele den vestlige verden. 13 Chandler
utnyttet denne interessen ved å reise rundt med gamle egyptiske gjenstander og ta
betaling for at folk skulle få se dem.
Disse gjenstandene hadde blitt funnet av Antonio Lebolo, en tidligere kavalerist i
den italienske hæren. Lebolo, som ledet noen av utgravningene for Frankrikes
generalkonsul, fant 11 mumier i en grav ikke langt fra oldtidsbyen �eben. Lebolo
sendte gjenstandene til Italia, og etter hans død endte de opp i New York. På et
eller annet tidspunkt kom mumiene og rullene i Chandlers besittelse. 14
Innen samlingen kom til Kirtland, var alle unntatt �re mumier og �ere
papyrusruller allerede solgt. En gruppe siste dagers hellige i Kirtland kjøpte de
gjenværende gjenstandene for Kirken. Etter at Joseph Smith hadde undersøkt
papyrusrullene og begynt å “oversette noen av skrifttegnene eller hieroglyfene”,
forteller historien hans: “Til vår store glede oppdaget vi at en av rullene inneholdt

noe Abraham hadde skrevet”. 15

Oversettelsen av Abrahams bok
Joseph Smith arbeidet med oversettelsen av Abrahams bok sommeren og høsten
1835, da han fullførte minst første kapittel og en del av andre kapittel. 16 Dagboken
hans nevner oversettelse av papyrusrullene våren 1842, etter at de hellige hadde
�yttet til Nauvoo, Illinois. Alle fem kapitler av Abrahams bok, sammen med tre
illustrasjoner (nå kjent som faksimile 1, 2 og 3), ble publisert i Times and Seasons,
Kirkens avis i Nauvoo, fra mars til og med mai 1842. 17
Abrahams bok var det siste Joseph Smith oversatte. I disse inspirerte oversettelsene
hevdet ikke Joseph Smith at han kunne oldtidsspråkene som han oversatte.
Omtrent som Mormons bok, ble Josephs oversettelse av Abrahams bok nedtegnet i
samme språkdrakt som i kong Jakobs versjon av Bibelen. Dette var språket for
hellig skrift som de tidlige siste dagers hellige var kjent med, og dets bruk var i
samsvar med Herrens mønster for å åpenbare sine sannheter, “etter [sine tjeneres]
talemåte så de kunne forstå det”. 18
Joseph oversatte på mange forskjellige måter. Noen av oversettelsene hans, som den
av Mormons bok, benyttet oldtidsdokumenter som han hadde i sin besittelse.
Andre ganger var ikke oversettelsene hans basert på noen kjente fysiske
opptegnelser. Josephs oversettelse av deler av Bibelen, for eksempel, omfattet
gjengivelse av originalteksten, harmonisering av motsetninger i Bibelen og
inspirerte kommentarer. 19
Ting kan tyde på at Joseph studerte tegnene på de egyptiske papyrusrullene og
forsøkte å lære det egyptiske språk. Ifølge historien hans var han i juli 1835
“kontinuerlig opptatt med å oversette et alfabet for Abrahams bok og ordne en
grammatikk av det egyptiske språk slik det ble brukt i oldtiden”. 20 Denne
“grammatikken”, som den ble kalt, besto av kolonner med hierogly�ske tegn
etterfulgt av engelske oversettelser som ble nedtegnet i en stor notatbok av Josephs
skriver William W. Phelps. Et annet manuskript, skrevet av Joseph Smith og Oliver
Cowdery, har egyptiske tegn etterfulgt av forklaringer. 21
Forholdet mellom disse dokumentene og Abrahams bok er ikke helt klart. Hverken
reglene eller oversettelsene i grammatikkboken tilsvarer dem som er anerkjent av
egyptologer i dag. Uansett hvilken rolle grammatikkboken spilte, ser det ut til at
Joseph Smith begynte å oversette deler av Abrahams bok nesten umiddelbart etter
at papyrusrullene ble kjøpt. 22 Phelps så tilsynelatende på Joseph Smith som unikt
rustet til å forstå de egyptiske tegnene: “Ettersom ingen kunne oversette disse
skriftene,” fortalte han sin hustru, “ble de gitt til president Smith. Han visste snart
hva de betydde”. 23

Papyrusrullene
Da de siste dagers hellige forlot Nauvoo, ble de egyptiske gjenstandene værende
igjen. Joseph Smiths familie solgte papyrusrullene og mumiene i 1856.
Papyrusrullene ble delt opp og solgt til forskjellige parter. Historikere tror at de
�este ble ødelagt i den store brannen i Chicago i 1871. Ti papyrusfragmenter som
en gang hadde vært i Joseph Smiths besittelse, havnet i Metropolitan Museum of
Art i New York City. 24 I 1967 overførte museet disse fragmentene til Kirken, som
senere publiserte dem i Kirkens tidsskrift Improvement Era. 25
Oppdagelsen av papyrusfragmentene fornyet debatten om Joseph Smiths
oversettelse. Fragmentene omfattet en vignett eller illustrasjon som �nnes i
Abrahams bok som faksimile 1. Lenge før fragmentene ble utgitt av Kirken, hadde
noen egyptologer sagt at Joseph Smiths forklaring av de forskjellige elementene i
disse faksimilene ikke samsvarte med deres egne tolkninger av disse tegningene.
Joseph Smith hadde publisert faksimilene som frittstående tegninger, adskilt fra
hieroglyfene eller de hieratiske tegnene som opprinnelig omga vignettene.
Oppdagelsen av fragmentene betydde at leserne nå kunne se hieroglyfene og
tegnene umiddelbart rundt vignetten som ble faksimile 1. 26
Ingen av tegnene på papyrusfragmentene nevnte Abrahams navn eller noen av
hendelsene som er nedtegnet i Abrahams bok. Mormonske og ikke-mormonske
egyptologer er enige om at tegnene på fragmentene ikke samsvarer med
oversettelsen i Abrahams bok, men det er ikke enstemmighet, selv ikke blant ikkemormonske forskere, om den riktige tolkningen av vignettene på disse
fragmentene. 27 Forskere har identi�sert papyrusfragmentene som deler av faste
begravelsestekster som ble lagt sammen med mumi�serte lik. Disse fragmentene
dateres til mellom det tredje århundre f.Kr. og det første århundre e.Kr., lenge etter
at Abraham levde.
Fragmentene behøver naturligvis ikke være like gamle som Abraham for at
Abrahams bok og dens illustrasjoner skal være autentiske. Gamle opptegnelser
overføres ofte som kopier eller kopier av kopier. Abrahams opptegnelse kan ha blitt
redigert eller revidert av senere forfattere, akkurat som profetene og historikerne i
Mormons bok, Mormon og Moroni, reviderte skriftene til tidligere folkeslag. 28
Videre kan dokumenter opprinnelig sammensatt for én sammenheng, omarbeides
for en annen sammenheng eller hensikt. 29 Illustrasjoner som én gang var forbundet
med Abraham, kan enten ha drevet eller blitt løsnet fra sin opprinnelige
sammenheng, og blitt tolket �ere hundre år senere i sammenheng med
begravelsespraksis i en senere periode av egyptisk historie. Det motsatte kan også
være tilfelle. Illustrasjoner uten tydelig tilknytning til Abraham i oldtiden kan, ved
åpenbaring, kaste lys over denne profetens liv og lære.
Noen har antatt at hieroglyfene ved siden av og rundt faksimile 1 må være en kilde
til teksten i Abrahams bok. Denne påstanden hviler imidlertid på forutsetningen at
en vignett og den omkringliggende teksten må være forbundet i betydning. Det var
faktisk ikke uvanlig at gamle egyptiske vignetter var plassert et godt stykke fra sin

tilknyttede kommentar. 30
Hverken Herren eller Joseph Smith forklarte prosessen med oversettelsen av
Abrahams bok, men vi får en viss innsikt av Herrens instruksjoner til Joseph med
hensyn til oversettelse. I april 1829 mottok Joseph en åpenbaring til Oliver
Cowdery som forklarte at både intellektuelt arbeid og åpenbaring var nødvendig
for å oversette hellige opptegnelser. Det var nødvendig å “tenke det ut i ditt sinn”
og deretter søke åndelig bekreftelse. Opptegnelser viser at Joseph og andre
studerte papyrusrullene, og at nære iakttakere også mente at oversettelsen ble gitt
ved åpenbaring. John Whitmer sa: “Seeren Joseph så disse opptegnelse, og ved
åpenbaring fra Jesus Kristus kunne han oversette dem”. 31
Det er sannsynligvis nytteløst å vurdere Josephs evne til å oversette papyrusruller,
når vi nå bare har en brøkdel av papyrusrullene han hadde i sin besittelse.
Øyenvitner fortalte om “en lang rull” eller �ere “ruller” med papyrus. 32 Siden bare
fragmenter er bevart, er det sannsynlig at mye av papyrusrullene som var
tilgjengelig for Joseph da han oversatte Abrahams bok, ikke �nnes blant disse
fragmentene. Tapet av en betydelig del av papyrusrullene betyr at forholdet
mellom papyrusrullene og den publiserte teksten ikke kan konstateres sikkert ved
henvisning til papyrusrullene.
Det kan også hende at Josephs studium av papyrusrullene kan ha ført til en
åpenbaring om viktige hendelser og læresetninger i Abrahams liv, omtrent slik han
tidligere hadde mottatt en åpenbaring om Mose liv mens han studerte Bibelen.
Denne oppfatningen forutsetter en bredere de�nisjon av ordene oversetter og
oversettelse. 33 Ifølge denne oppfatningen var ikke Josephs oversettelse en
bokstavelig gjengivelse av papyrusrullene slik en vanlig oversettelse ville være. I
stedet dannet de fysiske gjenstandene et utgangspunkt for meditasjon, ettertanke
og åpenbaring. De ga støtet til en prosess der Gud ga Joseph Smith en åpenbaring
om Abrahams liv, selv om denne åpenbaringen ikke var direkte forbundet med
tegnene på papyrusrullene. 34

Abrahams bok og den gamle verden
Et grundig studium av Abrahams bok gir et bedre mål på bokens verdi enn noen
hypotese som behandler teksten som en vanlig oversettelse. Mye tyder på at
elementer av Abrahams bok passer godt med den gamle verden, og støtter
påstanden om at Abrahams bok er en autentisk opptegnelse.
Abrahams bok taler misbilligende om menneskeofring som ble utført på et alter i
Kaldea. Noen ble lagt på alteret for å ofres fordi de forkastet avgudene som deres
ledere tilba. 35 Nyere forskning har funnet tilfeller av den slags stra� som kan
dateres til Abrahams tid. De som utfordret den rådende religiøse orden, enten i
Egypt eller områder det hadde inn�ytelse over (for eksempel Kanaan), kunne bli
og ble henrettet for sine overtredelser. 36 Kon�ikten om Faraos religion, som

beskrevet i Abraham 1:11-12, er et eksempel på stra� som vi nå vet har blitt utmålt
på Abrahams tid.
Abrahams bok inneholder andre detaljer som er forenelige med nyere oppdagelser
om den gamle verden. Boken nevner “sletten Olisjem”, et navn som ikke er nevnt i
Bibelen. En gammel innskrift, som ikke ble oppdaget og oversatt før på 1900-tallet,
nevner en by som heter “Ulisum”, som ligger i det nordvestlige Syria. 37 Abraham
3:22-23 er dessuten skrevet med en poetisk struktur som er mer karakteristisk for
språkene i det nære Østen enn tidlig amerikansk skrivestil. 38
Joseph Smiths forklaringer av faksimilene i Abrahams bok inneholder �ere
kjennemerker på den gamle verden. Faksimile 1 og Abraham 1:17 nevner avguden
Elkenah. Denne guden er ikke nevnt i Bibelen, men religionsforskere i vår tid har
funnet ut at den var blant gudene som ble tilbedt av oldtidens mesopotamiere. 39
Joseph Smith tolket de �re �gurene i �gur 6 av faksimile 2 som “jorden og dens �re
hjørner”. En tilsvarende tolkning har blitt fremsatt av forskere som studerer
identiske �gurer i andre gamle egyptiske tekster. 40 Faksimile 1 viser en
krokodillegud som svømmer i det Joseph Smith kalte “himmelhvelvingen over våre
hoder”. Denne tolkningen gir mening i lys av forskning som avdekker egyptiske
forestillinger om himmelen som “et himmelsk hav”. 41
Abrahams bok er forenelig med forskjellige detaljer som �nnes i ikke-bibelske
historier om Abraham, som sirkulerte i den gamle verden omtrent på den tiden da
papyrusrullene trolig ble laget. I Abrahams bok underviser Gud Abraham om
solen, månen og stjernene. “Jeg viser deg disse ting før dere drar inn i Egypt”, sier
Herren, “så dere kan forkynne alle disse ord”. 42 Gamle tekster nevner gjentatte
ganger at Abraham underviste egypterne i kunnskap om himlene. Eupolemus, for
eksempel, som levde under egyptisk styre i det andre århundre f.Kr., skrev at
Abraham underviste de egyptiske prestene i astronomi og andre vitenskaper. 43 En
papyrusrull fra det tredje århundre som ble funnet i et egyptisk tempelbibliotek,
forbinder Abraham med en illustrasjon som ligner på faksimile 1 i Abrahams
bok. 44 En senere egyptisk tekst som ble funnet på 1900-tallet, forteller hvordan
Farao forsøkte å ofre Abraham, men ble forhindret da Abraham ble befridd av en
engel. I henhold til denne teksten, underviste Abraham senere medlemmer av
Faraos ho� ved hjelp av astronomi. 45 Alle disse detaljene �nnes i Abrahams bok.
Andre detaljer i Abrahams bok �nnes i gamle tradisjoner over hele det nære Østen.
Disse omfatter at Tarah, Abrahams far, var avgudsdyrker; en hungersnød som
rammet Abrahams hjemland; Abrahams kjennskap til egyptiske avguder; og at
Abraham var yngre enn 75 år gammel da han forlot Haran, slik Bibelens beretning
sier. Noen av disse elementene som ikke �nnes i Bibelen, var tilgjengelige i
apokryfe bøker eller bibelkommentarer i Joseph Smiths levetid, mens andre var
begrenset til ikke-bibelske tradisjoner som var utilgjengelige eller ukjente for 1800tallets amerikanere. 46

Konklusjon
Sannheten og verdien av Abrahams bok kan ikke fastslås ved en akademisk debatt
om bokens oversettelse og historiske ekthet. Bokens status som hellig skrift ligger i
de evige sannheter den lærer oss og den mektige ånd den formidler. Abrahams bok
formidler dype sannheter om Guds natur, hans forhold til oss som sine barn, og
hensikten med jordelivet. Til syvende og sist må man �nne ut om Abrahams bok er
sann ved grundige studier av dens lære, oppriktig bønn og Åndens bekreftelse.
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