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Før Lære og Pagter

Vi boede i Himlen før vi blev sendt til jorden. Vor himmelske
Fader gav os frelsesplanen. Frelsesplanen hjælper os til at
berede os til at bo i Himlen igen. Hvis vi adlyder planen, kan
vi bo med vor himmelske Fader efter vi er opstået.

Jesus boede sammen med os i Himlen. Han ønskede at
adlyde vor himmelske Faders plan. Jesus fortalte at han ville
komme til jorden og blive vor Frelser. Han ville gøre vor
himmelske Faders arbejde.

Satan boede også sammen med os i Himlen. Men han var
ond. Han ville ikke adlyde vor himmelske Faders plan. Vor
himmelske Fader befalede Satan at forlade Himlen. Satan
ønskede at ødelægge frelsesplanen. Han ønskede at stoppe
vor himmelske Faders arbejde.

1

Jesus skabte jorden. Vor himmelske Faders børn kom til at bo
på den. Jesus sendte profeter for at undervise dem i at være
retfærdige. Nogle folk adlød profeterne.

Andre folk på jorden ville ikke lytte til profeterne. Disse folk
adlød Satan. De blev ugudelige.

Det gamle Testamente fortæller om folk som boede i
Palæstina for længe siden. Disse folk kendte til Jesus.
Retfærdige folk havde hans evangelium. Retfærdige mænd
havde præstedømmet. Profeterne fortalte folk at Jesus ville
komme til jorden. Han ville blive deres Frelser.

Mormons Bog fortæller om folk som boede i Amerika for
længe siden. De havde hørt om Jesus. De havde hans
evangelium. Retfærdige mænd havde præstedømmet.
Profeterne fortalte folk i Amerika at Jesus ville blive deres
Frelser. Han ville besøge dem efter han var opstået.

2

Jesus Kristus kom for at leve på jorden. Det nye Testamente
fortæller om hans liv på jorden. Jesus underviste folk i sit
evangelium. Han fortalte dem at de skulle adlyde vor
himmelske Faders bud.

Jesus valgte tolv mænd til at være apostle. Han gav dem
præstedømmet. Han oprettede sin kirke. Mange mennesker
elskede Jesus. De var retfærdige og adlød hans
undervisning.

Satan ønskede ikke at folk skulle adlyde Jesus. Satan fristede
dem, og de blev ugudelige. De troede ikke på Jesus.
De hadede Jesus. De slog ham ihjel.

Efter tre dage opstod Jesus. Han talte med sine apostle.
Han befalede dem at undervise alle mennesker i evangeliets
lærdomme. Jesus besøgte også det retfærdige folk i Amerika.
Derefter for han til Himlen for at være dér med sin Fader.

3

Apostlene var lederne af Jesu Kristi kirke. De rejste til mange
lande. De underviste folk i evangeliet. Mange troede på
Jesus og blev døbt. Apostlene gav retfærdige mænd
præstedømmet. Der var mange medlemmer af Jesu Kristi
sande kirke.

Satan ønskede at ødelægge Jesu Kristi kirke. Han fristede
folk, og de adlød ham. Mange holdt op med at tro på Jesus.
De ugudelige slog retfærdige medlemmer af kirken ihjel.
De slog apostlene ihjel. Der var ingen ledere af kirken.
Der var ingen på jorden til at overdrage præstedømmet til
mænd.

Nogle mennesker ændrede Jesu Kristi kirkes lærdomme.
De ændrede Guds bud. Den sande kirke som Jesus havde
oprettet var borte. Folk oprettede deres egne kirker.
Men ingen af kirkerne var den sande kirke.

Der gik hundreder af år. Der var mange forskellige kirker på
jorden. Men ingen af dem var Jesu Kristi sande kirke.
Medlemmerne af kirkerne troede på Jesus. Men kirkerne
havde ikke det sande evangelium. De havde ikke Guds
præstedømme. De havde ikke profeter eller apostle.

4

Jesus sagde at han ville komme til jorden igen. Han sagde at
hans sande kirke skulle være på jorden før han ville komme
igen. Folk er nødt til at kende hans sande evangelium.
Mænd skal have præstedømmet. Der skal være profeter og
apostle. Der skal være åbenbaringer.

Åbenbaringer kommer fra Jesus. Åbenbaringer fortæller os,
hvad Jesus ønsker vi skal vide. De fortæller os hvad han
ønsker vi skal gøre. Jesus giver åbenbaringer til sine profeter.
Åbenbaringerne er angående hans sande kirke.

Lære og Pagter er en bog med åbenbaringer. Den fortæller os
om Jesu Kristi sande kirke. Den fortæller om præstedømmet.
Den fortæller om profeter og apostle. Lære og Pagter
fortæller hvad vi skal gøre for at være beredte til Jesus
kommer igen.

Bogen du læser handler om Lære og Pagter. Denne bog
fortæller om nogle af åbenbaringerne. Den fortæller hvordan
Jesu Kristi sande kirke blev genoprettet på jorden.
Den fortæller også om nogle af de folk som levede da kirken
blev oprettet.

5

Joseph Smith og
hans familie
1. kapitel (1805-1820)

Joseph Smith blev født den 23. december 1805. Hans familie
boede i staten Vermont. Vermont ligger i De Forenede Stater
i Amerika. Joseph Smiths far hed også Joseph. Hans mor
hed Lucy.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:3-4

Joseph havde seks brødre og tre søstre. En bror døde som
spæd.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:4

6

Josephs far og mor var gode mennesker. De elskede deres
børn. De arbejdede hårdt for at forsørge deres børn.

Da Joseph var en lille dreng, havde han en meget slem
betændelse i sit ene ben. Læger prøvede på at helbrede hans
ben, men det kunne de ikke.

Hyrum Smith var Josephs ældre bror. Han elskede Joseph.
Hyrum var ked af det, fordi Josephs ben gjorde så ondt.
Han sad ved Josephs seng. Han prøvede at hjælpe Joseph,
så han kunne få det bedre.

km

Lægerne ønskede at sætte Josephs ben af. Hans mor ville
ikke lade dem gøre det. Så de besluttede at skære den syge
del af knoglen bort. Joseph vidste at hans ben ville gøre
ondt, når lægerne skar i det. Men han havde tro. Han vidste
at vor himmelske Fader ville hjælpe ham.

Lægerne bad Joseph drikke noget vin, så han ikke ville føle
den stærke smerte. Joseph ville ikke drikke vin. Joseph bad
sin mor gå udenfor. Han ønskede ikke at hun skulle se på at
lægerne skar i hans ben.

7

Joseph bad sin far holde ham fast. Lægerne skar i Josephs
ben. De skar den syge del af knoglen bort. Det gjorde meget
ondt. Men han var meget tapper. Efter lang tid fik hans ben
det bedre.

Da Joseph blev ældre flyttede hans familie til staten New
York. De boede i et bjælkehus, på et landbrug nær Palmyra.

Josephs familie var fattig. De måtte arbejde hårdt for at
betale deres gård. Drengene hjalp deres far med at dyrke
jorden og passe dyrerne. Pigerne arbejdede med deres mor.

Joseph var en god dreng. Han var glad. Han kunne lide at
more sig og have det sjovt.

Joseph Smiths Skrivelser, 2:46

8

Joseph Smiths Skrivelser, 2:3

Joseph Smiths Skrivelser, 2:28

Joseph Smiths
første åbenbaring
2. kapitel (1820)

Joseph Smith og hans familie troede på Gud. De læste
Bibelen sammen. Josephs far og mor lærte deres børn at
være gode.

Der var mange kirker i Palmyra. Alle folk sagde at deres
kirke var den sande kirke. De sagde at andre kirker ikke var
sande. Joseph vidste ikke hvilken kirke han skulle tilslutte
sig. Han ønskede at vide hvilken kirke der var Jesu Kristi
sande kirke.

Da Joseph var 14 år gammel læste han en dag i Bibelen.
Han læste at han skulle spørge Gud, hvis han ønskede at
vide noget. Joseph besluttede sig til at bede. Han ville spørge
Gud hvilken kirke han skulle tilslutte sig.
Joseph Smiths Historie, 2:11-13. Jakobs Brev 1:5.

Joseph Smiths Skrivelser, 2:5-10

9

Det var en smuk forårsdag. Joseph gik ind i skoven nær sit hjem. Han knælede ned.
Han bad højt. Han havde tro på at vor himmelske Fader ville besvare hans bøn.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:14-15

Satan ønskede ikke at Joseph skulle bede. Satan prøvede at
stoppe ham. Satan lod det blive mørkt omkring ham.
Joseph kunne ikke tale. Han var bange.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:15

10

Joseph holdt ikke op med at bede. Satan kunne ikke stoppe
ham.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:16

Da fik Joseph en åbenbaring. Han så et smukt, skinnende lys. Joseph var omgivet at lyset.
Han så vor himmelske Fader og Jesus Kristus. De stod i lyset over ham. Vor himmelske
Fader pegede på Jesus Kristus og sagde: „Dette er min elskede Søn, hør ham!,,
Joseph Smiths Skrivelser, 2:16-17

11

Joseph spurgte Jesus hvilken kirke der var sand.
Han spurgte hvilken kirke han skulle tilslutte sig.
Jesus fortalte Joseph at han ikke skulle tilslutte sig nogen af
kirkerne. Jesus sagde at ingen af kirkerne var sande. Ingen af
kirkerne var hans kirke. Han fortalte Joseph mange andre
ting. Så sluttede åbenbaringen. Joseph var alene.

Joseph gik hjem. Hans mor spurgte om han havde det godt.
Joseph sagde ja. Han fortalte sin mor at han havde fået en
åbenbaring. Han fortalte hvad han havde fået at vide
gennem sin åbenbaring.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:20

Joseph Smiths Skrivelser, 2:18-20

Joseph fortalte nogle folk i byen om sin åbenbaring.
Folk troede ikke på ham. De troede at han løj. De var vrede
på ham. De var ondskabsfulde imod ham.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:21-23

12

Joseph fortalte altid sandheden om sin åbenbaring.
Han vidste at han havde set vor himmelske Fader og Jesus
Kristus. Han vidste at ingen af kirkerne på jorden var sande.
Josephs Smiths Skrivelser, 2:25-26

Englen Moroni og
guldpladerne
3. kapitel (1823-1827)

Tre år var gået efter Josephs første åbenbaring. Han var 17 år
gammel. Joseph grundede over det Gud ønskede han skulle
gøre. En aften bad Joseph en bøn. Han havde tro på at Gud
ville fortælle ham hvad han skulle gøre.
Josephs Smiths Skrivelser, 2:27, 29

Joseph så et skinnende lys i sit værelse. En engel stod i lyset.
Hans ansigt var som ild. Han havde en smuk, hvid kjortel
på.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:30-32

Englen sagde at hans navn var Moroni. Gud havde sendt
ham for at tale med Joseph. Moroni sagde at Gud havde et
arbejde som Joseph skulle udføre.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:33

13

Englen Moroni fortalte Joseph om en bog. Bogen handlede
om et folk der levede i Amerika for længe siden. Jesus
Kristus besøgte dette folk. Han underviste dem i evangeliet.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:34

Moroni sagde at bogen var skrevet på sider af guld.
Guldsiderne blev kaldt plader. Bogen var skrevet på et sprog
vi ikke kendte. Gud ønskede at Joseph skulle oversætte
bogen. Joseph skulle skrive med ord vi forstod.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:34-35

Englen Moroni sagde at pladerne var skjult i en høj nær
Josephs hjem. De var begravet i jorden. Moroni sagde at to
sten var gemt sammen med guldpladerne. Stenene blev
kaldt Urim og Tummim. Stenene skulle hjælpe Joseph at
oversætte bogen.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:34-35, 42, 51

Moroni fortalte Joseph om Elias (Elijah). Han var en stor
profet som levede for længe siden. Han havde
præstedømmet. Historien om Elias står i Det gamle
Testamente. Moroni fortalte at Elias ville komme tilbage til
jorden. Han ville fortælle folk at de skulle lære om deres
forfædre. Forfædrene er medlemmer af vor familie som
levede før os.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:38-39; L&P 2:1-2

14

Moroni fortalte Joseph om præstedømmet. Præstedømmet er
Guds magt. Moroni sagde at Elias (Elijah) ville bringe
præstedømmets magt til jorden. Præstedømmets magt ville
hjælpe retfærdige familier. De kunne blive beseglet til
hinanden. Så kunne de leve sammen for evigt.
Moroni forlod ham.

Englen Moroni kom tilbage yderligere to gange den nat.
Hver gang fortalte han Joseph mange ting. Han forlod
Joseph om morgenen. Joseph stod op og gik på arbejde med
sin far.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:43-49

Joseph Smiths Skrivelser, 2:38-39, 40; L&P 2:1-2

Joseph var for træt til at arbejde. Han faldt. Mens han lå på
jorden kom Moroni igen. Joseph fortalte sin far alt, hvad
Moroni havde fortalt ham. Josephs far troede på ham.
Han vidste at Gud havde sendt Moroni. Han fortalte Joseph
at han skulle adlyde Moroni.

Joseph søgte efter guldpladerne. Han gik ud til højen nær sit
hjem. Det var Cumorah høj. Der lå guldpladerne gemt.
De lå begravet under en stor sten. De lå i en stenkiste.
Urim og Tummim lå også i kisten.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:51-52

Joseph Smiths Skrivelser, 2:48; 50

15

Englen Moroni kom til Joseph. Han ville ikke lade Joseph
tage guldpladerne med hjem. Han fortalte Joseph at han
skulle komme til højen, på den samme dag hvert år,
de næste fire år.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:53

1 1827 gav Moroni guldpladerne til Joseph. Joseph havde
ventet fire år på at få pladerne. Moroni fortalte Joseph at han
skulle passe godt på pladerne.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:59

Joseph adlød Moroni. Hvert år tog han ud til Cumorah høj.
Her underviste Moroni ham. Moroni fortalte Joseph om Jesu
Kristi sande kirke. Jesus ville organisere sin kirke på jorden
igen.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:54

Joseph tog pladerne med hjem. Han ønskede at passe godt
på dem. Onde mænd prøvede på at stjæle dem. Joseph
gemte guldpladerne hvor de onde mænd ikke kunne finde
dem. Gud hjalp Joseph med at passe på pladerne.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:60

16

Martin Harris og
de forsvundne
sider
4. kapitel (1824-1828)

Joseph Smiths familie var fattig. De manglede penge.
Joseph ønskede at hjælpe sin familie. Han tog til staten
Pennsylvania for at arbejde. Han boede hos en mand der
hed hr. Hale.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:56-57

Hr. Hale havde en datter der hed Emma. Joseph mødte
Emma. De forelskede sig og blev gift. De tog hjem til Joseph
og boede hos hans familie. Joseph hjalp sin far med arbejdet
på landbruget.

Mange mennesker vidste at Joseph havde guldpladerne.
De prøvede på at stjæle dem. Folk gjorde det besværligt for
Joseph. De fortalte løgnehistorier om Joseph og hans familie.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:60-61

Joseph Smiths Skrivelser, 2:57-58

17

Besværlighederne var så store at Joseph og Emma besluttede
at flytte. De ønskede at tage til Pennsylvania. De ville bo i
nærheden af Emmas familie. Men Joseph og Emma havde
ikke nok penge til at rejse.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:61

En mand der hed Martin Harris boede i nærheden af
Joseph Smith. Martin Harris havde et stort landbrug.
Han havde mange penge. Martin Harris var venlig mod
Joseph og Emma. Han hjalp dem med penge, så de kunne
flytte. Joseph og Emma flyttede til Pennsylvania.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:61-62

Joseph Smith begyndte at oversætte skrifttegnene på
guldpladerne. Joseph forstod ikke hvad der stod på dem.
Gud hjalp ham. Joseph brugte Urim og Thummim for at
forstå ordene. Vi kan læse det han oversatte.
Det er Mormons Bog.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:62

18

Martin Harris tog til Pennsylvania. Han hjalp Joseph med at
oversætte. Joseph læste ordene fra guldpladerne.
Martin skrev dem på papir. Joseph og Martin oversatte 116
sider af Mormons Bog.

Martin Harris ønskede at tage de 116 sider med hjem.
Han ønskede at hans familie skulle se dem. joseph spurgte
Herren om Martin kunne tage siderne med hjem. Herren
sagde, nej. Joseph spurgte igen. Herren sagde igen, nej.

Martin ønskede stadig at tage siderne med hjem.
Joseph spurgte igen. Denne gang sagde Herren at Martin
kunne tage dem med hjem. Herren sagde at Martin kunne
vise siderne til sin familie. Men han måtte ikke vise dem til
andre mennesker.

Martin lovede at adlyde Herren. Han tog siderne med hjem.
Han viste dem til sin familie. Men han holdt ikke sit løfte.
Han viste siderne til andre mennesker. Så lagde han siderne
bort.

Senere gik Martin ind for at hente siderne. Han ledte overalt.
Han kunne ikke finde dem. Siderne var væk.

19

Joseph var meget bekymret over de forsvundne sider.
Han kunne ikke sove.

Jesus talte til Joseph. Han sagde at Martin havde gjort en
ugudelig ting. Martin lovede at adlyde Herren. Men han
holdt ikke sit løfte. Nu var siderne til Mormons bog tabt.
Martin Harris kunne ikke længere hjælpe med at oversætte.
L&P 3:12-14

Jesus sagde at det var Satans ønske at de 116 sider skulle blive væk. Onde mænd havde
siderne. Satan og de onde mænd ønskede at standse Guds arbejde. De ønskede ikke at
folk skulle tro på Mormons Bog. Jesus sagde at Satan ikke kunne standse Guds arbejde.
Onde mænd kunne ikke standse Guds arbejde.
L&P 10: Forord, 8, 12, 22-29, 33, 43

20

Jesus sagde til Joseph at han ikke skulle bekymre sig om historierne på de forsvundne
sider. De samme historier var skrevet på andre sider på guldpladerne. Jesus sagde at
Joseph skulle oversætte den anden del af pladerne.
Så kunne gode mennesker læse Mormons Bog. De ville tro på at Mormons Bog var sand.
De ville lære evangeliet at kende.

L&P 10:30, 41, 52, 62-63

21

Joseph Smith og
Oliver Cowdery
5. kapitel (Februar-april 1829)

Joseph og Emma Smith boede på en lille gård nær Harmony,
Pennsylvania. Josephs far kom for at besøge dem. De var
glade for at se ham. Josephs far var en god mand.

Jesus gav Joseph en åbenbaring angående hans far.
Åbenbaringen fortalte hvordan folk kunne hjælpe Jesus.
De skulle elske Jesus. De skulle arbejde ihærdigt med
undervisning af evangeliet. De skulle elske og hjælpe andre
mennesker.
L&P 4:2-6

22

Folk som ønskede at blive missionærer og hjælpe Jesus
skulle studere og lære. De skulle have tro. De skulle bede.
Jesus sagde at de der hjalp ham ville blive velsignet.
L&P 4:5-7

Josephs far rejste hjem. Han prøvede at gøre som Jesus
fortalte han skulle gøre.

Joseph måtte arbejde på sit landbrug. Han skulle også
oversætte guldpladerne. Han havde for meget arbejde.
Joseph bad og spurgte Gud om hjælp.

Gud besvarede hans bøn. Gud sendte en mand der hed
Oliver Cowdery til Joseph. Oliver Cowdery ønskede at vide
mere om guldpladerne. Joseph fortalte Oliver om Moroni og
guldpladerne. Han fortalte Oliver om Mormons Bog.

Oliver troede på Joseph. Oliver sagde at han ville hjælpe
Joseph med at oversætte guldpladerne. Joseph læste ordene
højt. Oliver skrev ordene på papir. Joseph og Oliver
arbejdede flittigt.
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Jesus underviste Joseph og Oliver i mange ting. Jesus sagde
at de ikke skulle prøve på at blive rige. De skulle lære
om Gud. Han sagde at de skulle hjælpe folk at lære om
evangeliet. Han sagde at de skulle have tro og gøre godt.
Hvis de gjorde det kunne de bo med vor himmelske Fader
for evigt.

Jesus sagde at Oliver altid skulle være Josephs ven.
Han skulle altid hjælpe Joseph. Jesus sagde at Oliver kunne
lære at oversætte ligesom Joseph. Helligånden ville lære
Oliver at læse Mormons Bogs ord, men Oliver måtte have
tro. Og han måtte tænke meget over ordene.
L&P 6:18, 25; 8:1-2

L&P 6:7, 8, 11, 13

Oliver prøvede at oversætte. Han troede det ville være nemt.
Han tænkte ikke over ordene. Han ønskede at Gud skulle
fortælle ham ordene. Han kunne ikke oversætte.
L&P 9:1, 5, 7

Oliver prøvede ikke på at oversætte Mormons Bog igen.
Joseph oversatte pladerne. Oliver skrev ordene for Joseph.
Jesus sagde at Oliver skulle arbejde flittigt når han hjalp
Joseph. Så ville Jesus velsigne Oliver.
L&P 9:14
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Jesus sagde at Oliver havde ikke bedt om Guds hjælp på den
rigtige måde. Jesus fortalte Joseph Smith hvordan Oliver og
alle mennesker kan få hjælp fra Gud.

Når folk behøver hjælp bør de tænke over hvad de skal gøre.
De skal selv beslutte hvad der er rigtigt.
L&P 9:8

L&P 9:7

Derpå skal de spørge Gud om det er rigtigt. Hvis det er
rigtigt, vil de få en god følelse i deres hjerte. De vil vide at
det er rigtigt.

Hvis det er forkert, vil de ikke have en god følelse i deres
hjerte.
L&P 9:9

L&P 9:8
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Joseph og Oliver
modtager
præstedømmet
6. kapitel (Maj 1829)

Joseph Smith og Oliver Cowdery var ved at oversætte
Mormons Bog. De læste om dåb. De ønskede at vide mere
om dåb.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:68

Joseph og Oliver besluttede at spørge Gud. De havde tro
på at Gud ville hjælpe dem at kende sandheden.
Den 15. maj 1829 gik de i skoven og bad.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:68, 72
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En engel viste sig for Joseph og Oliver. Et skinnende lys
omgav englen. Englen var Johannes Døber. Han døbte Jesus
for længe tid siden.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:68, 72

Johannes Døber kom for at give Joseph og Oliver præstedømmet. Præstedømmet er Guds
magt. Han gav Joseph og Oliver det aronske præstedømme.
Præster i det aronske præstedømme har myndighed til at døbe folk.
L&P 13; Joseph Smiths Skrivelser, 2:68-69
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Johannes Døber bad Joseph og Oliver om at døbe hinanden.
Joseph døbte Oliver. Derpå døbte Oliver Joseph. De var helt
under vand da de blev døbt.

Johannes Døber døbte Jesus på samme måde for længe
siden. Jesus var helt under vand da han blev døbt.
Mattæus 3:16

Joseph Smiths Skrivelser, 2:70-71, 73

Joseph og Oliver var fyldt med Helligånden efter de var
døbt. Helligånden fortalte dem at Jesus Kristi sande kirke
snart ville være på jorden igen.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:73

Joseph og Oliver fortalte deres gode venner at de var blevet
døbt. De fortalte dem om præstedømmet. Men Joseph og
Oliver fortalte det ikke til andre. De vidste at onde
mennesker ikke ville tro dem. De ville skabe problemer for
dem.
Joseph Smiths Skrivelser, 2:74-75
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Få dage senere viste endnu tre engle sig. De var Peter, Jakob og Johannes. De var Jesu
Apostle for længe siden. De gav Joseph Smith og Oliver Cowdery det melkisedekske
præstedømme.
L&P 27:12
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Guds præstedømme var igen på jorden. Nu kunne retfærdige mænd modtage
præstedømmets magt. Mænd der har det melkisedekske præstedømme kan blive kirkens
ledere. De kan velsigne folk. De kan give folk Helligåndens gave.
L&P 20:41-44
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Vidner ser
guldpladerne
7. kapitel (1829-1830)

Joseph Smith og Oliver Cowdery sluttede oversættelsen af
Mormons Bog. Jesus Kristus ønskede at folk skulle læse
Mormons Bog. Han ønskede at de skulle vide at Joseph
fortalte sandheden om guldpladerne. Jesus ønskede at folk
skulle vide at guldpladerne var virkelige.
L&P 17:4-5

Joseph Smith var den eneste person der havde set
guldpladerne. Jesus valgte tre andre mænd til at se
guldpladerne. De blev kaldt vidner. Mændene var Martin
Harris, Oliver Cowdery og David Whitmer.
L&P 17:1

Joseph tog de tre vidner til skoven. De bad. En engel viste
sig og fremviste guldpladerne. Han viste dem det der stod
skrevet på pladerne. Jesus fortalte de tre vidner at de skulle
skrive om det de havde set.
L&P 17:3, 5; Mormons Bog: Tre vidners vidnesbyrd
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Joseph var meget glad. De tre vidner ville nu fortælle andre
folk at pladerne var virkelige. Nu ville folk vide at Joseph
fortalte sandheden om pladerne.

Jesus bad Joseph om at vise pladerne til otte vidner mere.
De otte mænd holdt guldpladerne i deres hænder. De så det
der stod skrevet på pladerne.
Mormons Bog: Otte vidners vidnesbyrd

Alle vidnerne skrev om guldpladerne. De fortalte at de
havde set pladerne. De sagde at guldpladerne var virkelige.
Deres vidnesbyrd står i Mormons Bog.
Mormons Bog: Tre vidners vidnesbyrd; Otte vidners vidnesbyrd

32

Joseph Smith havde oversat guldpladerne. Vidnerne havde
set dem. Joseph havde ikke brug for pladerne mere.
Englen Moroni viste sig for Joseph og Joseph gav
guldpladerne tilbage til Moroni.

Mormons Bog var parat til at blive trykt. Joseph tog den til
trykkeren. Joseph havde ikke penge til at betale trykkeren.
Martin Harris havde mange penge. Jesus sagde at Martin
Harris skulle dele sine penge med andre og betale trykkeren.

Satan ønskede ikke at Mormons Bog skulle trykkes.
Han ønskede ikke at folk skulle læse den. Onde mænd
prøvede at stoppe trykkeren.

L&P 19:26, 35

Trykkeren arbejdede ikke om søndagen. En ond mand gik
om søndagen ind i trykkerens forretning. Han stjal nogle
sider af Mormons Bog. Han trykte siderne i avisen.
Gode mænd standsede ham i at stjæle siderne.

Jesus ønskede at folk skulle læse Mormons Bog. Onde mænd
kan ikke standse Jesu arbejde. De kunne ikke standse
trykkeren. Til sidst var Mormons Bog trykt. Nu kunne
mange mennesker læse den. De kunne lære om Jesu Kristi
evangelium.
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Forberedelsen til
Jesu Kristi Kirke
8. kapitel (Marts-april 1830)

Tiden var ved at være inde til at Jesu Kristi sande kirke skulle
være på jorden igen. Jesus gav Joseph Smith en åbenbaring
til menneskene. Jesus ønskede at menneskene skulle være
parate til hans kirke. Han fortalte dem ting de skulle vide
inden kirkens organisering. Han fortalte dem mere om sit
evangelium.
L&P 20:1-4

Jesus sagde at Mormons Bog fortæller om hans evangelium.
Han sagde at Mormons Bog er sand. Jesus ønsker at
mennesker skal tro på Mormons Bog. Det hjælper dem til at
adlyde Gud.
L&P 20:8-15
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Jesus fortalte om sit liv. Gud sendte Jesus for at hjælpe
mennesker på jorden. Satan prøvede at få ham til at begå
fejl. Men Jesus ville ikke lytte til Satan.
L&P 20:21-22

Jesus var bedrøvet over menneskenes onde gerninger.
Han blødte og led for alle mennesker. Mennesker vil ikke
lide hvis de omvender sig.

Onde mennesker hængte Jesus på korset og slog ham ihjel.
L&P 20:23

L&P 19:16, 18

Efter tre dage opstod Jesus. Han kom tilbage til livet.

Jesu venner lagde ham i en grav.
Mattæus 27:57-61

L&P 20:23
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Jesus gjorde dette for at hjælpe mennesker til at omvende sig. Han døde for at hjælpe dem
som har tro og er døbt. De vil ikke blive straffet, men komme i Himlen. Mennesker som
ikke omvender sig vil blive straffet.
L&P 19:17; 20:25
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Jesus talte om dåb. Mennesker som ønsker at blive døbt skal
omvende sig. De skal elske og adlyde Jesus Kristus. De skal
være otte år eller ældre. Så kan de blive døbt og blive
medlemmer af kirken.
L&P 20:37, 71; 68:27

Jesus underviste i den rigtige måde at døbe på. Han sagde at
en præst i det aronske præstedømme eller en mand der har
det melkisedekske præstedømme må døbe en person.
Manden som har præstedømmet tager personen med i
vandet. Han siger en særlig bøn.
L&P 20:72-73

Manden der har præstedømmet døber personen under
vandet. Derpå bringer han personen op af vandet.
L&P 20:74

Jesus sagde at folk lover at adlyde ham når de er døbt.
De skal sige og gøre gode ting.
L&P 20:69

37

Jesus talte om velsignelse af små børn. Mænd der har det melkisedekske præstedømme
kan velsigne små børn. Mændene holder det lille barn i deres arme. En mand giver barnet
et navn og en velsignelse.
L&P 20:70
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Jesus talte om nadveren. Han sagde at folk skal tage
nadveren ofte. Hvis vi gør noget forkert, skal vi ikke tage
nadveren. Vi skal omvende os. Derefter skal vi tage
nadveren.

Vi tager nadveren for at huske Jesus. Brødet hjælper os at
tænke på Jesu Kristi legeme. Vi husker at han døde for os på
korset.
L&P 20:77

L&P 20:75; 46:4

Vandet hjælper os til at tænke på Jesu blod. Vi husker at han
blødte og led for os i Getsemane Have.
L&P 20:79

Vi indgår pagter når vi tager nadveren. En pagt er et løfte.
Vi lover at vi vil prøve at blive som han. Vi lover at vi altid vil
huske ham. Vi lover at adlyde hans befalinger. Hans And vil
være hos os hvis vi holder vore pagter.
L&P 20:77, 79
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Jesu Kristi
sande kirke
9. kapitel (6. april 1830)

Joseph Smith boede i en by der hed Fayette. Fayette lå i
staten New York. Jesus Kristus fortalte Joseph at tiden var
inde til at den sande kirke skulle være på jorden igen.
Jesus bad Joseph at organisere kirken.
L&P 20:1-2; 21:3

Joseph Smith adlød. Den 6. april 1830 havde han et møde. Fem mænd var til mødet for at
hjælpe Joseph med at organisere kirken. Mændene var Oliver Cowdery, Hyrum Smith,
Samuel Smith, David Whitmer og Peter Whitmer. De var alle blevet døbt. Andre kom for
at overvære mødet.
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Mændene bad til vor himmelske Fader. Joseph ordinerede
Oliver til ældste i kirken. Oliver ordinerede derefter Joseph.

Joseph og Oliver velsignede nadveren. De gav den til
mændene.

Joseph og Oliver lagde deres hænder på hovedet af hver mand. De bekræftede mændene
som medlemmer af Jesu Kristi kirke. De gav mændene Helligåndens gave. De takkede
Gud.
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Der var også andre til mødet. Joseph og Oliver ordinerede
nogle af mændene. De gav dem præstedømmet.
Mændene som blev ordineret var meget lykkelige. De sagde
at de elskede Gud. De fortalte hvordan Gud havde velsignet
dem.

Jesus gav en åbenbaring til Joseph Smith ved mødet.
Jesus sagde at Joseph var en profet. Når en profet taler, taler
han for Jesus. Medlemmerne af kirken skulle lytte til
profeten. De skulle adlyde ham.

Efter mødet blev mange døbt. Joseph Smiths mor og far blev døbt. Den 6. april 1830 var en
vidunderlig dag. Jesu Kristi sande kirke var på jorden igen.
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L&P 21:1; 4-5

Det første
mirakel i kirken
10. kapitel (April 1830)

Det næste møde i Jesus Kristi kirke blev holdt søndag,
den 11. april 1830. Medlemmerne af kirken kom til mødet.
Medlemmerne blev kaldt hellige.

Mange andre kom til mødet. De var ikke medlemmer af
kirken. Oliver Cowdery underviste dem i Jesu Kristi
evangelium. Nogle af dem troede på Oliver og ønskede at
tilslutte sig kirken. De blev døbt efter mødet.

Satan ønskede ikke at folk skulle tilslutte sig kirken.
Satan prøvede at skabe dårlige følelser hos nogle af de gode
mennesker. En af disse personer var en mand som hed
Newel Knight. Newel Knight var ikke medlem af Jesu Kristi
kirke. Satan ønskede ikke at han skulle døbes.
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Joseph bad Newel sige bønnen ved et møde. Newel sagde at
han ville bede.

Satan ønskede ikke at Newel skulle adlyde Joseph.
Newel tog til mødet, men han ville ikke bede. Han sagde at
han var bange for at bede højt.

Senere gik Newel Knight ind i skoven. Han ønskede at bede
alene. Satan ønskede ikke at han skulle bede.
Newel prøvede at bede, men han kunne ikke tale. Han blev
syg. Han var bedrøvet og bange. Han tog hjem.

Newels kone var bekymret for ham. Hun spurgte Joseph
Smith om han ville hjælpe ham. Joseph Smith brugte
præstedømmets magt til at velsigne Newel. Derefter havde
han det godt igen. Han var ikke syg og bange. Han var glad.
Satan kunne ikke gøre ham fortræd. Senere blev Newel
døbt.
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Flere mennesker
tilslutter sig kirken
11. kapitel (April-juni 1830)

Der gik mange uger. Der var 27 medlemmer af kirken.
De boede ikke alle i samme by. Joseph Smith bad dem
komme til en konference. En konference er et særligt møde
for alle hellige. De hellige er medlemmer af Jesu Kristi kirke.

De hellige fik nadveren ved konferencen. Nogle mænd blev
ordineret til præstedømmet. Helligånden velsignede de
hellige. De var meget lykkelige.
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Der var andre ved konferencen. De var ikke medlemmer af
kirken. De lærte om evangeliet ved konferencen. De ønskede
at slutte sig til kirken. De blev døbt. Efter konferencen tog
Joseph Smith til en anden by. Nogle gode mennesker
ønskede at blive døbt. Joseph sagde at de kunne blive døbt i
et vandløb.

Folk konstruerede en lille dæmning i vandløbet. De byggede
et sted hvor man kunne blive døbt. Om natten ødelagde
nogle onde mennesker dæmningen.

De gode mennesker byggede dæmningen igen. Derefter
begyndte Oliver Cowdery at døbe dem. Snart kom pøbelen.
Pøbelen er en flok ondskabsfulde mennesker. Pøbelen sagde
onskabsfulde ting til de gode mennesker. Pøbelen prøvede at
gøre dem fortræd. Men Herren beskyttede de gode
mennesker.

Satan ønskede at pøbelen skulle bringe Jesu Kristi kirke i
vanskeligheder. De onde mennesker fortalte usandheder om
Joseph Smith. De sagde at han gjorde slemme ting. Joseph
blev sat i fængsel.

Ondskabsfulde mennesker prøvede at gøre Joseph fortræd.
De spyttede på ham. De ville ikke give ham mad. Nogle af
dem talte usandt om Joseph. Men de gode mennesker
fortalte sandheden om Joseph. De sagde at han var en
retfærdig mand. Til sidst blev Joseph løsladt fra fængslet.
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Samuel Smiths
mission
12. kapitel (Juni 1830)

Samuel Smith var Joseph Smiths yngre bror. Joseph sagde at
Jesus ønskede at Samuel skulle tage på mission.
Samuel Smith var den første missionær for kirken.

Samuel tog ud og underviste folk i evangeliet. Han ønskede
at fortælle dem om Mormons Bog. Han prøvede på at sælge
bogen til folk. Men ingen ønskede at læse den. Samuel var
bedrøvet.
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Samuels mission var meget vanskelig. Mange gange var han
sulten. Somme tider havde han intet sted at sove.
Nogle mennesker var ondskabsfulde mod ham.

Samuel solgte en Mormons Bog til en mand der hed Phineas
Young. Phineas læste bogen. Han gav Mormons Bog til sin
bror. Hans bror hed Brigham Young.

Brigham Young læste Mormons Bog. Han troede på at den
var sand. Han lærte om Jesu Kristi evangelium. Phineas og
Brigham Young fortalte nogle venner om Mormons Bog.
Deres venner læste den. Phineas og Brigham Young og deres
venner tilsluttede sig kirken.

Senere blev Brigham Young kirkens profet. Han hjalp de
hellige. Han var en stor leder.

Samuel Smith tog hjem. Han syntes ikke at hans mission
havde været til gavn for kirken. Han vidste ikke at Brigham
Young en dag ville blive profet.
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En aften tog Samuel ind på et herberg. Han spurgte ejeren
om han ville købe Mormons Bog. Ejeren spurgte hvorfra
Samuel havde bogen. Samuel fortalte at hans bror havde
oversat den fra nogle guldplader.

Ejeren var vred. Han sagde at Samuel løj. Han bad Samuel
forsvinde.

Den nat måtte Samuel sove under et æbletræ.

Til sidst gav Samuel en Mormons Bog til en leder af en
anden kirke. Lederen og hans kone læste bogen. De vidste at
den havde et vigtigt budskab.
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Joseph og Emma
13. kapitel (Juli 1830)

Joseph og Emma Smith boede i Pennsylvania. De havde et
lille landbrug. Joseph og Emma elskede hinanden.
De arbejdede flittigt og hjalp hinanden.

Joseph og Emma havde mange problemer. De var fattige.
De ønskede at få børn. Emma fik en lille dreng, men han
døde. Emma var bedrøvet. Senere fik hun og Joseph flere
børn.

Joseph var bekymret for sin familie. Han ønskede at tage sig
godt af dem. Han blev nødt til at dyrke jorden, så hans
familie kunne få mad.
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Joseph var også bekymret for kirken. Vrede mennesker
gjorde det ubehageligt for de hellige. Nogle af kirkens ledere
måtte skjule sig for de onde mennesker. Joseph måtte
arbejde flittigt for at hjælpe de hellige.

Til tider måtte han forlade sit hjem for at hjælpe de hellige.
Joseph var ked af at forlade sin familie. Emma var bedrøvet
når Joseph tog bort. Hun var bekymret for ham.

Joseph spurgte Jesus hvad han skulle gøre. Jesus sagde til
profeten Joseph at han ikke skulle bekymre sig. Jesus sagde
at han ikke skulle være bange for de onde mennesker. Jesus
sagde at han altid ville hjælpe Joseph.

Jesus fortalte Joseph at han skulle dyrke jorden for sin
familie. Derefter skulle han tage ud og hjælpe de hellige.
Jesus fortalte Joseph at han ikke skulle bekymre sig for mad,
tøj, eller penge. De hellige ville give Joseph hvad han
behøvede.

L&P 24:16-17

L&P 24:3, 18
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Jesus gav Joseph Smith en åbenbaring til Emma. Jesus sagde
at Emma Smith var en helt særlig kvinde. Han havde
udvalgt hende til at udføre et vigtigt arbejde.

Jesus sagde at Emma skulle være venlig over for Joseph når
han havde bekymringer. Hun skulle hjælpe ham til at være
glad og ikke bekymre sig.

Jesus sagde at Emma skulle undervise de hellige. Hun skulle
hjælpe dem at forstå skriften. Han sagde at Helligånden ville
hjælpe hende til at vide hvad hun skulle undervise i.

Jesus sagde at Emma skulle bruge sin tid til at studere.
Hun skulle lære og skrive mange ting.

L&P 25:3

L&P 25:5

L&P 25:8

L&P 25:7-8
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Jesus bad Emma udvælge salmer som de hellige skulle
synge. Salmerne skulle trykkes i en salmebog.
L&P 25:11

Gud elsker at høre retfærdige folk synge. Deres sang er en
bøn til ham. Retfærdige mennesker der synger til Gud vil
blive velsignet.
L&P 25:12

Jesus fortalte Emma at hun skulle være ydmyg. Han sagde at
hun skulle elske sin mand. Han fortalte hende at hun skulle
være lykkelig, fordi Joseph ville få mange store velsignelser.
L&P 25:14

Jesus fortalte Emma
denne verden. Hun
Himlen. Hun skulle
Så ville hun komme

at hun ikke skulle bekymre sig om
skulle berede sig til en bedre verden i
være lykkelig og adlyde Guds bud.
i Himlen.
L&P 25:13, 15
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Jesus sagde at de ting han fortalte Emma Smith gælder for alle kvinder.
L&P 25:16
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Profeten og
kirkens
åbenbaringer
14. kapitel (September 1830)

Joseph og Emma Smith flyttede til New York. Der boede en
mand som hed Hiram Page. Han var medlem af kirken.
Han havde en sten. Han sagde at stenen hjalp ham til at få
åbenbaringer angående kirken.

Mange af kirkens medlemmer troede Hiram Page.
Oliver Cowdery troede ham. Nogle mennesker troede at
Hiram var en profet.
L&P 28: Forord

Oliver spurgte Joseph angående Hiram Page. Joseph bad.
Jesus gav Joseph en åbenbaring til Oliver Cowdery.
Han sagde at kun én mand kunne få åbenbaringer angående
kirken. Denne mand var profeten Joseph Smith.
L&P 28:2
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Jesus sagde at folk kunne få åbenbaringer for sig selv.
Men kun profeten kunne få åbenbaringer angående kirken.
Oliver troede Joseph. Han vidste at Hiram Pages
åbenbaringer var forkerte.

Så bad Jesus Oliver tale med Hiram Page. Oliver fortalte
Hiram at hans åbenbaringer ikke var fra Gud.
Åbenbaringerne var fra Satan.
L&P 28:11

L&P 28:1-2, 8

Oliver sagde at Satan havde bedraget Hiram Page.
Hiram lyttede til Oliver. Han omvendte sig.

Kun én mand får åbenbaringer angående kirken. Det er
kirkens præsident. Han er kirkens leder. Han er Guds
profet. Kirkens medlemmer bør adlyde profeten.
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Missionering
blandt
lamanitterne
15. kapitel (September 1830)

Jesus ønskede at flere skulle høre om evangeliet.
Han ønskede at nogle af de hellige skulle tage på mission.
Han bad Oliver Cowdery tage på mission blandt indianerne.

Indianerne bliver i Mormons Bog kaldt lamanitter.
Jesus ønskede at lamanitterne skulle læse Mormons Bog.
Han havde lovet mange profeter at lamanitterne skulle have
Mormons Bog. Nu var tiden inde til at løftet blev opfyldt.
L&P 3:19-20

Mormons Bog fortæller lamanitterne om deres forfædre som
levede for 2000 år siden. Den fortæller lamanitterne om de
løfter Jesus gav dem. Den ville hjælpe dem til at tro på Jesus
og evangeliet. Den fortæller dem at de skal omvende sig og
lade sig døbe.
L&P 3:19-20
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Andre mænd ønskede at rejse med Oliver Cowdery.
De ønskede at prædike evangeliet for lamanitterne.
De ønskede at give Mormons Bog til lamanitterne. Herren
sagde at tre mænd kunne tage af sted.

Først besøgte missionærerne nogle indianere i New York.
De fandt kun nogle få indianere som kunne læse.
Missionærerne gav dem Mormons Bog.

Derefter tog missionærerne til Ohio og underviste nogle
indianere der. Indianerne var glade for at høre om Mormons
Bog. De var glade for at høre om deres forfædre.

Missionærerne forlod Ohio. De ønskede at tage til byen
Independence i Jackson County, Missouri. Der var mange
indianere i Missouri.
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Missionærerne underviste dem i evangeliet. De gav
indianerne Mormons Bog. Indianerne var glade for den.
De takkede missionærerne for Mormons Bog.

Andre i Missouri troede ikke på evangeliet. De troede ikke
på Mormons Bog. De bad missionærerne holde sig væk fra
indianerne.

Folk sagde at soldater ville jage missionærerne bort, hvis de
ikke forlod stedet. Disse nyheder gjorde missionærerne
bedrøvede. De besøgte andre folk i Missouri og underviste
dem i evangeliet.

En af missionærerne hed Parley P. Pratt. Han fortalte Joseph
hvad de havde gjort. Parley fortalte at de havde haft en god
mission. De havde undervist mange folk i evangeliet.
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Joseph Smith og
Sidney Rigdon
lærer om Zion
16. kapitel (1830)

Da Oliver Cowdery og hans venner var på mission gjorde de
ophold nær Kirtland, Ohio. Her mødte de en mand der hed
Sidney Rigdon. Han var leder af en anden kirke.

Missionærerne gav Sidney Mormons Bog. De underviste
ham i evangeliet. Sidney Rigdon læste Mormons Bog. Han
bad om at få at vide om den var sand. Vor himmelske Fader
fortalte ham at evangeliet var sandt. Sidney Rigdon blev
døbt.

Sidney Rigdon fortalte medlemmerne af sin kirke at de skulle
lytte til missionærerne. Mange af dem blev døbt. Snart var
1000 mennesker i Kirtland døbt.
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Sidney Rigdon ønskede at møde Joseph Smith. Han tog til
New York for at besøge profeten. Jesus gav Joseph Smith en
åbenbaring til Sidney Rigdon. Jesus sagde at Sidney Rigdon
skulle udføre et vigtigt arbejde. Han skulle undervise mange
mennesker i evangeliet. Han skulle døbe dem og give dem
Helligåndens gave.

Jesus fortalte Joseph og Sidney at dele af Bibelen var blevet
ændret for mange år siden. Nogle vigtige historier var
udeladt af Bibelen. Jesus ville fortælle Joseph Smith de
historier som var udeladt af Bibelen. Sidney Rigdon skulle
skrive dem ned.
L&P 35:20

L&P 35:4-6

En af historierne fortalte om Enok. Enok var en stor profet.
Han underviste sit folk i retfærdighed. Herren kaldte Enoks
retfærdige folk for Zion. Enoks folk byggede en by.
De kaldte byen for Zion. Folk i Zion elskede hinanden.
De sørgede for hinanden. Ingen var fattige eller ulykkelige.
Moses 7:18-19
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Alle i Zion adlød vor himmelske Faders bud. Folk var så
retfærdige at Jesus kom og boede iblandt dem. Derpå optog
Gud Zions folk til Himlen for at de kunne bo hos ham.
Moses 7:69

Jesus bad Joseph Smith undervise sit folk i retfærdighed. De skulle bygge en by og kalde
den Zion. Det ville være en smuk by. Alle som boede der ville elske vor himmelske Fader.
Alle ville elske hinanden. Alle i Zion ville være lykkelige. Jesus ville komme og bo hos
dem.

L&P 45:64-71
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Kirkens første
biskopper
17. kapitel (Februar 1831)

Der boede nogle onde mennesker i New York. De var
ondskabsfulde over for kirkens medlemmer og ønskede at de
skulle forlade byen. Jesus sagde til Joseph Smith at han
skulle forlade New York og tage til Kirtland i Ohio.

Joseph Smith, hans hustru Emma, Sidney Rigdon og
Edward Partridge tog til Kirtland. Joseph og Emma boede
hos et medlem af kirken, Newell K. Whitney.
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Der var 1000 medlemmer af kirken i Kirtland. De prøvede at
efterleve Guds befalinger. Men de forstod ikke evangeliet,
L&P 41: Forord

Joseph bad til vor himmelske Fader. Jesus gav Joseph en
åbenbaring. Jesus fortalte at de hellige i Kirtland havde brug
for en biskop. Biskoppen skulle bruge sin tid på at undervise
og hjælpe de hellige. Den første biskop i kirken var Edward
Partridge.

Jesus fortalte Joseph hvad en biskop skulle gøre. Biskoppen
skulle tage sig af forrådshuset. De hellige skulle bringe mad
og tøj til forrådshuset. Hvis en af de hellige havde brug for
mad eller tøj, skulle biskoppen give ham det.
L&P 72:10-12

L&P 41:9

Biskoppen skulle tage sig af kirkens penge. De hellige skulle
give penge til biskoppen. Biskoppen skulle betale kirkens
regninger. Han skulle give nogle af pengene til kirkens
fattige.
L&P 72:10-12

Biskoppen skulle elske de hellige. Han skulle prøve at
hjælpe dem. Han skulle holde møde med de mænd der
havde præstedømmet. De skulle tale om det de gjorde for at
hjælpe de hellige.
L&P 72:5, 11
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Flere mennesker tilsluttede sig kirken. Kirken havde brug for
flere biskopper. Newell K. Whitney blev kirkens anden
biskop.
L&P 72:8

I dag er der tusindvis af biskopper i kirken.
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En biskop er leder for de hellige i wardet. En grenspræsident
leder på samme måde som en biskop. En grenspræsident er
leder for de hellige i grenen.

Kirkens lov
18. kapitel (4. februar 1831)

Herren gav en meget vigtig åbenbaring til Joseph Smith i
Kirtland. Den er kaldt kirkens lov.
L&P 42: Forord

Herren fortalte at de hellige skal undervise alle mennesker i
evangeliet. Mænd som tager på mission skal have overdraget
præstedømmet. De skal ordineres af kirkens ledere.
L&P 42: Forord, 7, 11

Missionærerne skal arbejde to og to sammen. De skal
undervise i Bibelen og Mormons Bog. De skal bede så de kan
have Helligånden hos sig. Helligånden vil fortælle dem,
hvad de skal undervise i.
L&P 42:6, 14
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Missionærerne skal døbe folk der tror på evangeliet.
L&P 42:7

Herren sagde at medlemmer af kirken skal adlyde De ti Bud.
De skal ikke slå ihjel. De skal ikke lyve. De skal ikke tale
ondt om andre mennesker. De skal ikke gøre ondt mod
andre.
L&P 42:18-27

De hellige skal dele deres ting med andre. At dele med andre
er som at dele med Jesus.
L&P 42:30-38

Jesus gav de hellige flere bud. Ingen hellig skal tro at han er
bedre end en anden person. De hellige skal være rene.
De skal arbejde flittigt.
L&P 42:40-42
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De hellige skal passe de syge medlemmer. Mænd som har præstedømmet skal velsigne
syge medlemmer. Syge medlemmer som har tro kan blive helbredt. De vil ikke dø, hvis
ikke tiden er inde til at de skal dø.

L&P:42:43-44, 48

Retfærdige hellige skal ikke være bange for at dø. Døden er
en forunderlig oplevelse for retfærdige mennesker.
L&P 42:46

Jesus giver mange åbenbaringer til retfærdige mennesker.
Han underviser dem i mange ting. De ved hvordan man skal
blive lykkelig. Herren fortalte de hellige at de skal adlyde
kirkens lov.
L&P 42:61-62, 66
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Jesu Kristi andet
komme
19. kapitel (Februar-marts 1831)

Nogle mennesker i Kirtland, Ohio, fortalte løgne om de
hellige. Disse mennesker ønskede ikke at lære om
evangeliet.
L&P 45: Forord

Jesus fortalte Joseph Smith at han snart ville komme til
jorden igen. Før han kommer må alle have hørt om
evangeliet. De hellige skal arbejde flittigt med at undervise i
evangeliet. De skal være gode missionærer.
L&P 43: Forord, 20, 45
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Da Jesus levede på jorden fortalte han sine apostle hvad der
skulle ske inden han kom igen.
L&P 45:16

Jesus fortalte sine apostle at templet i Jerusalem ville blive ødelagt. Jøderne ville komme til
at bo i andre lande. Mange jøder ville blive dræbt. Der ville komme mange krige. Folk ville
ikke elske hinanden. Den sande kirke ville ikke være på jorden.
L&P 45:17-24, 27

71

Derefter ville vor himmelske Fader oprette den sande kirke
på jorden igen. Jesu Kristi evangelium ville være et lys i
mørket.
L&P 45:28

Meget af det som Jesus har fortalt er allerede sket.
Han fortalte hvad der endnu vil ske. Mange mennesker vil
slås med hinanden. Mange mennesker vil blive syge. Der vil
komme jordskælv. Solen vil formørkes. Månen vil blive som
blod. Stjernerne vil falde fra himlen.
L&P 45:26, 29, 31, 33, 42

Når disse ting sker, vil retfærdige mennesker vide at Jesus
snart kommer. De ønsker at han skal komme. Mange jøder
vil tage tilbage til Jerusalem. De vil høre om evangeliet.
L&P 45:25, 38-39

De retfærdige hellige vil bygge en ny Zions by. De vil være i
sikkerhed i Zion. De vil ikke bekrige hinanden. De vil være
meget lykkelige. De vil synge af glæde. Onde mennesker vil
ikke få mulighed for at komme til Zion.
L&P 45:65-71
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Jesus vil komme til jorden igen. Retfærdige mennesker vil se ham. Han vil komme i en
strålende sky. Alle retfærdige mennesker som er døde vil opstå. De vil møde Jesus i skyen.
De vil komme til jorden med ham.

L&P 45:44-46
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Jesus vil komme til Jerusalem. Der vil han stå på et bjerg. Bjerget vil dele sig. Jorden vil
ryste. Himlen vil ryste. Onde mennesker vil blive tilintetgjort.
L&P 45:48-50

Folk i Jerusalem vil se Jesus. De vil spørge: „Hvad er det for sår i dine hænder og fødder?"
Jesus vil svare: „Jeg er Jesus som blev korsfæstet. Jeg er Guds Søn." Så vil folk græde.
De vil være bedrøvede fordi Jesus blev korsfæstet.
L&P 45:51-53

74

Retfærdige mennesker vil blive glade for at se Jesus. Hele verden vil tilhøre dem. De vil
ikke lade Satan friste sig. De vil være trofaste. De vil få mange børn. Børnene vil vokse op
og adlyde Gud. Jesus vil leve sammen med de retfærdige mennesker i 1000 år. Han vil
være deres konge.
L&P 45:56-59
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Jesus bad Joseph Smith at sende missionærer ud for at fortælle om hans komme.
Han sagde at de hellige skal berede sig. De skal bede og faste. De skal undervise hinanden
i budene.
L&P 43:19-21; 88:77

Jesus sagde at de hellige skal prøve at holde sig nær til ham.
Så vil han holde sig nær til dem. Hvis de hellige beder Gud
om hjælp, vil han hjælpe dem.
L&P 88:63
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De hellige skal gøre alt hvad de kan for at hjælpe Jesus.
Når mennesker hjælper Jesus, vil de blive som han. Så vil de
være parate til hans andet komme.
Moroni 7:48

Helligåndens gave
20. kapitel (8. marts 1831)

Nogle af de hellige forstod ikke princippet om Helligånden.
Jesus fortalte Joseph Smith om Helligånden. Helligånden
hjælper vor himmelske Fader og Jesus. Helligånden har ikke
et legeme af kød og ben. Han er en ånd.
L&P 130:22

Jesus sagde at Helligånden hjælper retfærdige mennesker. Han hjælper Gud med at give
dem særlige gaver. Hver hellig har fået en særlig gave. De hellige skal bruge deres gaver til
at hjælpe hinanden. Jesus fortalte Joseph Smith hvad gaverne er.
L&P 46:9-12
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Nogle hellige har gennem Helligånden fået gaven at have et
vidnesbyrd. De ved at Jesus Kristus er Guds Søn. De ved at
han døde for os. Andre hellige har fået gaven at tro på
vidnesbyrd om Jesus.

Nogle hellige har fået gaven at kunne være ledere.
L&P 46:15

L&P 46:13-14

Nogle hellige har fået gaven at vide hvilken ånd der er
retfærdig og hvilken der er uretfærdig. Retfærdige ånder er
sendt af Gud. De giver os gode følelser. De er som lyset.
Uretfærdige ånder er sendt af Satan. De giver os dårlige
følelser. De er som mørket.
L&P 46:16, 23; 50:23-24
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Helligånden giver nogle hellige gaven at være vise. De er i
stand til at træffe gode valg. Nogle hellige er givet gaven at
lære. De kan undervise andre hellige i det de ved. De kan
lære andre hellige at træffe gode valg.
L&P 46:18

Nogle hellige har fået troen til at blive helbredt. Andre hellige har fået tro til at kunne
helbrede de syge. Helligånden giver nogle gaven at kunne udføre mirakler. Mirakler viser
Guds magt.
L&P 46:19-21

Andre hellige har fået gaven at kunne tale sprog, som de
ikke kender.
L&P 46:24

Nogle hellige er det givet at vide, hvad der vil ske i
fremtiden.
L&P 46:22

79

Nogle hellige har fået mange gaver.
L&P 46:29

Biskoppen ved hvilke gaver de hellige har. Han ved hvem
der vil være gode lærere. Han ved hvem der kan udføre
mirakler. Han ved hvilke hellige der elsker Gud og adlyder
Guds befalinger.
L&P 46:27

80

Retfærdige hellige kan få mange gaver. De skal arbejde for at
få de gaver de behøver. Alle disse gaver kommer fra Gud.
L&P 46:9, 28, 32

Profeten tager
til Missouri
21. kapitel (Maj-juni 1831)

Mange af de hellige boede stadig i New York. Joseph Smith
og Sidney Rigdon boede i Kirtland, Ohio. Joseph sagde til de
hellige i New York at de skulle komme til Ohio. De adlød
profeten og tog til Ohio.

Jesus fortalte Joseph at de hellige i Kirtland skulle dele deres jord med de hellige fra New
York. Leman Copley havde meget jord. Han lovede at dele, og de hellige fra New York
flyttede ind på hans jord.
L&P 48:2

81

Leman Copley holdt ikke hvad han lovede. Han ønskede
ikke at de hellige fra New York skulle have hans jord.
De måtte flytte. De havde ingen steder at bo.

Newell Knight var deres leder. Han vidste ikke hvad han
skulle gøre. Han henvendte sig til profeten Joseph Smith og
spurgte Joseph hvad de hellige skulle gøre.

Herren fortalte Joseph at de hellige fra New York skulle flytte til Missouri.
L&P 54:7-9
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Inden de tog af sted holdt de hellige en konference i Kirtland.
Konferencen varede i tre dage. Herren gav Joseph Smith
nogle betydningsfulde åbenbaringer.

Herren bad Joseph ordinere de første højpræster i kirken.
Højpræster har det melkisedekske præstedømme. De er
ledere af kirken. Mange af kirkens ledere blev ordineret til
højpræster.

Herren sagde at nogle af mændene skulle missionere i
Missouri. På vej til Missouri skulle de undervise i evangeliet.
Da konferencen var overstået tog missionærerne til Missouri.

Herren fortalte Joseph at den næste konference i kirken
skulle være i Jackson County, Missouri. Han bød Joseph og
hans venner at tage dertil. Zion skulle bygges i Jackson
County. Jesus ville vise dem hvor de skulle bygge Zion.

L&P 52:9-10

L&P 52:1-5
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De hellige
i Missouri
22. kapitel (Juli-august 1831)

Profeten Joseph Smith, Sidney Rigdon, Edward Partridge og
andre tog til Missouri. De var glade for at skulle af sted.
De ville bygge Zions by. De ønskede at Herren skulle vise
dem det rigtige sted.

De sejlede en del af vejen. Da de kom til Missouri ønskede
Joseph at gå. Han vidste at Missouri lå på hellig jord.
Han ønskede at se området.
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Joseph og hans venner gik de 450 km til Jackson County.
Det var hedt, men det tog de sig ikke af. De ville gå til det
sted hvor Zion skulle bygges.

Profeten og hans venner tog til Jackson County, Missouri.
Her mødte de missionærerne fra Kirtland.

Få dage senere tog de hellige fra New York til Jackson
County. Alle var glade for at være der.

Profeten Joseph og biskop Edward Partridge fortalte folk
hvad de skulle gøre. Nogle skulle købe jord i Missouri.
Oliver Cowdery og William W. Phelps skulle begynde en
skole.
De skulle skrive bøger som små børn kunne læse.

Joseph ville gerne vide hvor Zions by skulle bygges. Han bad
til vor himmelske Fader. Hans bøn blev besvaret.

L&P 55:4
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Herren sagde at Zion skulle bygges nær byen Independence i Jackson County, Missouri.
Herren fortalte Joseph hvor han skulle bygge et tempel. Han sagde at Zion ikke ville blive
bygget med det samme. I begyndelsen ville de hellige få mange problemer. Men de kunne
bygge Zion, hvis de havde tro nok.
L&P 57:1-3; 58:2-4
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Herren fortalte Joseph at de hellige skulle adlyde loven i
Missouri. De skulle adlyde Guds befalinger. De skulle gøre
mange ting uden at blive bedt om det. De hellige skulle
omvende sig fra deres synder. Herren husker ikke synder
som man har omvendt sig fra.
L&P 58:21, 27-29, 42

Dagen efter holdt Joseph Smith, Oliver Cowdery,
Sidney Rigdon og andre af deres venner et møde. De mødtes
på et særligt sted i Independence. De læste i skriften og bad.
Joseph Smith indviede stedet hvor templet skulle bygges.

Herren sagde at Sidney Rigdon skulle indvie jorden.
Sidney Rigdon spurgte de hellige om de var taknemmelige
for jorden. Han spurgte om de ville adlyde alle Guds
befalinger. De hellige svarede: „Ja." Derpå bad Sidney
Rigdon en bøn og indviede jorden.
L&P 58:57

Alle de hellige i Missouri kom til konferencen. De var fyldt
med Helligånden. Joseph fortalte de hellige at Gud ville
velsigne dem hvis de holdt deres løfter.
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Få dage senere fik Joseph en åbenbaring fra Jesus. Han sagde at søndagen var en særlig
dag. Søndagen er den dag vi skal gøre ting der hjælper os til at huske Jesus. Vi skal ikke
arbejde om søndagen. Vi skal gå i kirke og tage nadveren. Vi skal omvende os fra vore
synder. Vi skal besøge de syge. Vi skal være taknemlige for vore velsignelser. Vi skal altid
adlyde Guds bud.
L&P 59:3-15

Hellige som gør dette vil få alle de gode ting som de har brug for. De vil få mad, tøj, hus og
have. De vil være lykkelige. De vil få fred i dette liv. De vil få evigt liv.

L&P 59:15-19, 23
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Lære og Pagter
23. kapitel (August-november 1831)

Joseph Smith og nogle af de hellige forlod Missouri. De tog
tilbage til Kirtland, Ohio. De hellige holdt konference i Ohio.

Herren havde givet Joseph Smith mange åbenbaringer.
Joseph har skrevet disse åbenbaringer ned. De hellige
ønskede at få åbenbaringerne skrevet ned i en bog. Bogen
blev kaldt Befalingernes Bog. Senere kom den til at hedde
Lære og Pagter.

Jesus fortalte Joseph at åbenbaringerne var meget vigtige.
De kom fra Gud. Alt i dem er sandt. Jesus gav Joseph to
åbenbaringer mere. Den ene åbenbaring var begyndelsen af
Lære og Pagter. Den anden slutningen. De fortæller at Lære
og Pagter er en betydningsfuld bog.
L&P 67: Forord; 133: Forord
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Lære og Pagter fortæller at Jesu Kristi sande kirke er på
jorden igen.

Lære og Pagter fortæller om præstedømmet. Retfærdige
mænd har igen fået præstedømmet.

Lære og Pagter fortæller om Mormons Bog. Folk kan læse
Mormons Bog. Enhver kan lære om Jesu Kristi evangelium.

Lære og Pagter fortæller at de hellige skal dele. Hellige der
deler med andre vil blive fyldt med Helligånden.
L&P 70:14
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Lære og Pagter fortæller om Guds bud. Hellige som adlyder
disse bud kan bygge Zion. De kan bo hos vor himmelske
Fader og Jesus altid.

Jesus sagde at alle medlemmer af kirken skal læse Lære og
Pagter.

Efter konferencen tog Oliver Cowdery til Missoury. Han tog
åbenbaringerne som Joseph havde skrevet med sig. Han gav
dem til en trykker. Han bad trykkeren lave 3.000 bøger,
men onde mænd stoppede trykkemaskinen og ødelagde de
fleste sider.

De hellige takkede vor himmelske Fader for åbenbaringerne i
Lære og Pagter. De lovede at de ville fortælle andre
mennesker at åbenbaringerne kom fra Gud.
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L&P 1:37

Forældre skal
undervise deres
børn
24. kapitel (November 1831)

Nogle hellige i Ohio besøgte Joseph Smith. Jesus gav Joseph
en åbenbaring angående disse mennesker. Jesus fortalte de
hellige hvordan de bliver gode forældre.
L&P 68: Forord

Jesus sagde at børn skal døbes når de fylder 8 år. Jesus befalede forældrene at undervise
deres børn i evangeliet inden de skal døbes.
L&P 68:25
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Børn skal lære Jesus at kende. De skal tro på ham.
L&P 68:25

Børn skal vide hvordan man omvender sig.
L&P 68:25

Børn skal vide hvad dåben betyder. De skal lære at være
gode medlemmer af kirken.
L&P 68:25; 28
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Børn skal vide hvordan man beder. De skal vide hvordan
man lytter til Helligånden.

Børn skal kende Guds bud. De skal efterleve budene.
L&P 68:28

L&P 68:28

Forældre skal undervise deres børn i disse ting. De vil få ansvaret for deres børns synder,
hvis de ikke underviser dem i evangeliet.
L&P 68:25
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Joseph Smith og
Sidney Rigdon
tager på mission
25. kapitel (December 1831 - januar 1832)

Der var nogle mennesker som ikke kunne lide Jesus Kristi
kirke. De talte usandt om den. Nogle af de usande historier
blev trykt i avisen. Jesus bad Joseph Smith og Sidney Rigdon
tage på mission i andre byer. De kunne fortælle folk
sandheden om kirken.
L&P 71:1-4

Joseph og Sidney adlød Jesus. De forlod deres hjem. De tog
til mange byer. Joseph og Sidney talte ved kirkens møder.
De underviste folk i deres hjem.
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Joseph og Sidney fortalte folk om Guds bud. De fortalte om
deres vidnesbyrd om Jesus Kristus. De bad folk at omvende
sig. Joseph og Sidney afsluttede deres missionering. De tog
hjem til deres familier.

De tre riger
i Himlen
26. kapitel (16. februar 1832)

En dag læste Joseph Smith og Sidney Rigdon i Det nye
Testamente. Det nye Testamente sagde at gode mennesker
vil komme i Himlen efter de er opstået. Joseph undrede sig
over om alle mennesker ville komme til det samme sted i
Himlen. Joseph og Sidney bad. De bad vor himmelske Fader
fortælle dem om Himlen.
L&P 76: Forord

Vor himmelske Fader besvarede deres bøn. De fik en
åbenbaring. Det var et smukt syn. Joseph og Sidney fik lov
til at se ind i Himlen. De så Jesus omgivet af lys. De så Jesus
og vor himmelske Fader omgivet af engle.
L&P 76: Forord, 19-21.

Joseph og Sidney sagde at de vidste at Jesus levede. De så
ham! Joseph og Sidney hørte en røst. Røsten sagde at Jesus
var Guds Søn. Han kom til jorden. Jesus viste alle
mennesker hvordan de skulle leve, så de kunne komme
tilbage og bo hos vor himmelske Fader.
L&P 76:22-24
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Derpå så Joseph og Sidney hvor man kom hen efter opstandelsen. Der er tre riger i Himlen
hvor menneskene kan komme. Retfærdige hellige kommer til det celestiale rige efter de er
opstået. Himmelske Fader og Jesus bor i det celestiale rige.
L&P 76:50-70
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Retfærdige hellige troede på Jesus, mens de levede på
jorden. De blev døbt. Helligånden fortalte dem hvordan de
skulle leve.
L&P 76:51-54

Retfærdige hellige havde mange problemer, men de havde
tro. Jesus hjalp dem når de havde problemer. De arbejdede
flittigt. De omvendte sig og adlød alle Guds bud.
Satan fristede dem, men de fulgte ham ikke.
L&P 76:51-54

Retfærdige hellige vil blive som vor himmelske Fader og Jesus. De vil vide alting. De vil
blive fuldkomne. De vil blive guder.
L&P 76:58-60
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Derefter så Joseph og Sidney et andet rige. Det hedder det
terrestriale rige. Nogle mennesker vil komme til det
terrestriale rige efter de er opstået.
L&P 76:71

De troede ikke på evangeliet da de hørte om det, mens de
var på jorden. Efter deres død troede de på evangeliet.
L&P 76:73-74

De i det terrestriale rige var gode mennesker på jorden.
Men de var ikke retfærdige hellige. De troede ikke på Jesus.
De adlød nogle af Guds bud. Men de adlød ikke alle budene.
L&P 76:75

Mennesker i det terrestriale rige vil se Jesus. Men de kan
ikke bo hos vor himmelske Fader eller Jesus. De vil ikke blive
guder.
L&P 76:77-79
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Joseph og Sidney så det tredje rige. Det hedder det telestiale rige. Mennesker som kommer
i det telestiale rige var ikke retfærdige, da de var på jorden.
L&P 76:81, 103

Disse mennesker troede ikke på Jesus. De troede ikke på
profeterne. De blev ikke døbt. De adlød ikke Guds bud.
L&P 76:81-82, 102-103

Mennesker som kommer til det telestiale rige vil ikke komme
til at se Jesus eller vor himmelske Fader. De vil få besøg af
engle. Helligånden vil undervise dem. Mennesker i det
telestiale rige vil høre om Jesus og vor himmelske Fader.
Men de vil aldrig komme til at bo hos dem.
L&P 76:86
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Mennesker som kommer til det celestiale og det terrestriale rige vil opstå når Jesus kommer
igen. De som kommer i det telestiale rige vil ikke opstå når Jesus kommer igen. De må
vente 1.000 år på at opstå.
L&P 76:63, 85, 102

102

Joseph og Sidney så hvor de onde mennesker kommer hen.
De vil være sammen med Satan. De kan ikke være sammen
med himmelske Fader, Jesus eller Helligånden.

Mennesker som skal være sammen med Satan hørte om
evangeliet på jorden. Helligånden fortalte dem om Jesus
Kristus.

L&P 76:35-37

L&P 76:35

De vidste at Jesus levede. De vidste at Jesus døde for os.
Men Satan fristede disse mennesker. Han prøvede at få dem
til at gøre onde ting. De adlød Satan. De holdt op med at
lytte til Helligånden. De troede ikke længere på Jesus.
De blev onde.
De vil altid bo hos Satan.

Joseph og Sidney så andet i deres syn. Jesus sagde at de ikke
skulle skrive alt ned, som de så i deres syn. De hellige som er
meget retfærdige kan selv se sådanne ting. Helligånden vil
undervise dem. Joseph og Sidney takkede Gud for denne
smukke åbenbaring.
L&P 76:113-119

L&P 76:31-35
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Joseph Smiths
værk
27. kapitel (Marts 1832)

Joseph Smith og hans kone Emma havde et par små
tvillingebørn. De små børn blev syge og døde. Joseph Smiths
venner havde også tvillinger, men deres mor døde. Joseph
og Emma adopterede tvillingerne og tog sig af dem.

Jesus fortalte Joseph at han skulle læse Bibelen. Man havde
ændret nogle af ordene i Bibelen. Jesus fortalte Joseph hvilke
ord der skulle stå i Bibelen. Sidney Rigdon hjalp Jospeh med
at skrive de ord, som Jesus ønskede skulle stå i Bibelen.

Der var afsnit i Bibelen som Joseph Smith ikke forstod.
Han spurgte Gud hvad de betød. Herren, Jesus Kristus
besvarede spørgsmålene. Joseph skrev svarene ned, så de
hellige kunne læse dem.
L&P 77; 113
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Jesus var glad for Josephs arbejde. Joseph var en stor profet.
Men Satan var ikke glad. Satan ønskede at standse Josephs
arbejde. Satan ønskede at folk skulle være gale på Joseph.

En aften tog en flok onde mænd hjem til Joseph. De
sprængte døren og gik indenfor. Joseph bar på et af de små
børn. Barnet var meget sygt.

De onde mænd greb fat i Joseph. Det lille barn blev efterladt alene. Senere døde barnet.
Mændene slæbte Joseph udenfor i den kolde vinternat. Mændene strangulerede Joseph.
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Nogle mænd ønskede at gøre Joseph fortræd. Andre
ønskede at slå ham ihjel. De prøvede at hælde gift i halsen
på ham. De knækkede en af hans tænder. Giften brændte i
ham.

Mændene hev tøjet af Joseph og smurte ham i tjære.
De dækkede ham med fjer. Fjerene hang fast i tjæren.

Pøbelen drog afsted. De troede at Joseph ville dø.
Joseph prøvede at rejse sig. Han kunne ikke. Han hvilede en
tid. Derpå kravlede han tilbage til sit hus.

Josephs venner rensede tjæren af hans krop. Det var svært at
få tjæren af. Hans hud brændte og var øm. Det gjorde ondt.
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Joseph Smith lod ikke pøbelen standse hans arbejde. Næste dag var det søndag. Joseph
gik i kirke. Nogle af pøbelens mænd kom til kirkens møde. De var overrasket over at se
Joseph. Joseph holdt en tale i kirken. Satan havde ikke standset profetens arbejde.
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Profeten Joseph
Smith rejser igen
til Missouri
28. kapitel (Marts-maj 1832)

Jesus gav Joseph Smith en åbenbaring. Han sagde at de
hellige var som små børn. De var stadig ved at lære.
Jesus sagde at de skulle være lykkelige. De skulle være
taknemlige. Jesus skulle være deres leder.
L&P 78:17-18

Jesus ønskede at de hellige skulle dele med hinanden.
Han ønskede at de skulle tage sig af de fattige mennesker.
Jesus ønskede at de hellige skulle hjælpe hinanden.
L&P 78:3-6, 14
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Da Joseph havde fået åbenbaringen rejste han igen til
Missouri. Missouri blev kaldt for Zions land. Nogle af
Josephs venner ventede på ham. De hellige i Zion var glade
for at se Joseph.

Joseph bad de hellige om at komme til et møde. Han fortalte
dem om åbenbaringen. De hellige vidste at Joseph var Guds
profet.

Ved mødet gav Herren Joseph endnu en åbenbaring
vedrørende de hellige. Jesus var glad fordi de hellige havde
tilgivet hinanden. Jesus sagde: „Jeg, Herren, tilgiver jer."
L&P 82:1

Jesus gav de hellige en ny befaling. Han sagde at han havde givet dem Zions land.
Nu skulle de dele jorden med hinanden. Enhver skulle have hvad han havde brug for.
Dette ville hjælpe Jesus Kristi kirke.
L&P 82:17-20
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Efter mødet besøgte Joseph de hellige i mange byer.
De hellige var lykkelige for at se ham. Joseph havde en dejlig
tid. Han elskede de hellige.

Jesus gav Joseph en åbenbaring angående kvinder og børn.
Jesus sagde at ægtemænd skal tage sig af deres hustruer.
Forældre skal tage sig af deres børn.
L&P 83:2, 4

De hellige skal sørge for kvinder som ikke har en mand.
De hellige skal sørge for børn som ikke har en far eller en
mor.
L&P 83:6

110

Jesus sagde at de hellige skal bringe mad til et forrådshus.
Biskoppen skal give sultne mennesker mad fra forrådshuset.
L&P 83:6

Joseph Smith og Biskop Whitney tog tilbage til Kirtland.
De kørte med en hestevogn.

En dag blev hestene bange. De for afsted.

Joseph hoppede af vognen. Der skete ham ikke noget. Biskop Whitney hoppede også af
vognen. Han brækkede sit ben.
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Joseph Smith og biskop Whitney gjorde ophold på et
herberg. Biskop Whitney hvilede i fire uger. Joseph blev hos
ham mens benet blev bedre.

Nogle på herberget kom gift i Josephs mad. Han blev meget

joseph bad biskop Whitney om en velsignelse. Biskop
Whitney brugte præstedømmets magt til at velsigne Joseph.
Joseph blev helbredt.

Joseph takkede Gud for sin helbredelse. Til sidst kunne
Joseph Smith og biskop Whitney fortsætte deres rejse.
De tog hjem til deres familier.
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syg-

En åbenbaring
angående
præstedømmet
29. kapitel (September 1832)

Mange af kirkens mænd tog på mission. Da de kom hjem
besøgte de Joseph Smith i Kirtland.
L&P 84: Forord

Mændene fortalte Joseph om deres mission. De havde døbt
mange mennesker. De var glade for deres mission. Profeten
Joseph var også glad.

Alle disse missionærer havde præstedømmet.
Præstedømmet er Guds magt. Missionærerne ville godt vide
noget mere om præstedømmet.

L&P 84: Forord
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Jesus gav Joseph en åbenbaring angående præstedømmet.
Jesus fortalte Joseph om nogle mænd der havde det
melkisedekske præstedømme. Adam havde præstedømmet.
Han var den første person der levede på jorden.

Alle profeter i Det gamle Testamente havde præstedømmet.
Nogle af profeterne var Enok, Noa, Moses, Melkisedek og
Abraham. Melkisedek gav præstedømmet til Abraham.
L&P 84:6-15

L&P 84: Forord, 16

Jesus sagde at mænd der har præstedømmet skal lede hans kirke. De kan døbe og give
Helligåndens gave. De kan velsigne nadveren. De kan velsigne de syge. Alle disse ting
hjælper de hellige til at forberede sig på at møde Gud.
L&P 84:19-22
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Jesus fortalte Joseph at mænd bør være retfærdige. Hvis de er retfærdige kan de få
præstedømmet. Gud indgår en pagt med dem. En pagt er det samme som at love noget.
Gud lover at velsigne mænd som har præstedømmet. Mændene lover at bruge
præstedømmets magt til at hjælpe andre mennesker. Mænd som har præstedømmet kan
blive Guds særlige sønner. En dag vil vor himmelske Fader dele alt hvad han har med
dem.
L&P 84:33-39

Jesus fortalte Joseph hvordan mænd i kirken skulle bruge
deres præstedømme. Præstedømmet kan kun benyttes af
retfærdige mænd. Mænd bør aldrig bruge deres
præstedømme ved at kommandere eller være
ondskabsfulde. Gud giver ikke præstedømmets magt til
ondskabsfulde mænd.

Mænd bør bruge præstedømmet med kærlighed og
venlighed. De bør lytte til Helligånden. Så vil de altid have
præstedømmets magt. Helligånden vil altid være hos dem.
L&P 121:41-43, 45-46

L&P 121:36-37
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Jesus fortalte Joseph Smith at flere mænd burde tage på mission. De skulle belære om
evangeliet til alle mennesker på jorden. De skulle fortælle at Gud dømmer alle mennesker
på jorden. De skulle fortælle folk hvordan de kunne omvende sig. De skulle døbe folk og
give dem Helligåndens gave.

L&P 84:62-64

Jesus sagde at missionærerne ville blive velsignet hvis de
arbejdede ihærdigt. Engle ville hjælpe dem. Vor himmelske
Fader vil give dem det de havde brug for.
L&P 84:80-88
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Åbenbaringen sluttede. Joseph og missionærerne var
lykkelige for at vide mere om præstedømmet. De ville godt
bruge præstedømmets magt på den rigtige måde.
De ønskede at undervise andre om kirken.

En åbenbaring
angående krig
30. kapitel (25. december 1832)

Mange mennesker blev døbt ind i Jesu Kristi kirke.
Evangeliet gjorde dem glade. Men de hellige bekymrede sig
om ting der skete i andre lande.

Der skete mange ulykkelige ting rundt om på jorden.
Der udbrød jordskælv. Mennesker blev syge og mange
døde.

Der skete også mange ulykkelige ting i De Forenede Stater.
Nogle mennesker ønskede ikke at være del af det
amerikanske samfund. De ville have deres egne ledere.
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Første juledag, 1832 gav Jesus Joseph Smith en åbenbaring.
Det var en åbenbaring angående krig.

Jesus fortalte at der ville blive krig i De Forenede Stater.
Folk ville bekrige hinanden.

Senere ville der udbryde krige i andre lande. Der ville
udbryde krig i hele verden. Jesus sagde at de hellige skulle
være retfærdige. De skulle være parate til at han kom på
jorden igen.

Joseph var ked af at høre, at der ville udbryde krige.
Han vidste at mennesker burde adlyde Guds befalinger.
Hvis de gjorde det ville de ikke slås og bekrige hinanden.

L&P 87

L&P 87:3-8
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L&P 87:1-3

Visdomsordet
31. kapitel (Februar 1833)

Joseph Smith oprettede en skole for mænd i kirken. Den blev
kaldt for Profeternes Skole.

Skolen bestod af et værelse i Newel Whitneys forretning i Kirtland, Ohio.
Joseph underviste mændene i kirkens lære. Han underviste dem i præstedømmet og
skriften.
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Mange af mændene røg pibe eller cigarer. Værelset var fyldt
med røg. Nogle af mændene tyggede tobak. Gulvet blev
snavset. Værelset trængte til at blive gjort rent når mændene
forlod stedet.

Josephs hustru, Emma, blev nødt til at gøre rent efter hvert
møde. Joseph tænkte på om mænd burde ryge eller tygge
tobak.

Joseph bad og spurgte Gud, hvad der var rigtigt. Jesus gav Joseph en åbenbaring. Denne
åbenbaring blev kaldt visdomsordet. Jesus sagde at nogle mennesker gjorde onde ting. De
ønskede at andre folk skulle gøre noget der var dårligt for deres legeme. I visdomsordet
fortalte Jesus de hellige hvad der var sundt for legemet. Han fortalte også hvad der var
dårligt for legemet. De hellige ville blive velsignet hvis de efterlevede visdomsordet.

L&P 89:1, 4
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Jesus sagde at alkohol ikke var godt for mennesker.
De må ikke indtage drikke med alkohol. Alkohol bør kun
bruges til at rense kroppen udvendigt.
L&P 89:5-7

Jesus sagde at mennesker bør ikke ryge tobak. De bør ikke
ryge cigarer, cigaretter eller piber. De bør ikke tygge tobak.
Jesus sagde: „Tobak er ikke for legemet, og det er ikke sundt
for mennesket."
L&P 89:8

Jesus sagde at de hellige bør ikke indtage hede drikke. Te og
kaffe er hede drikke. Det er ikke godt for legemet.
L&P 89:9

Jesus sagde at mange slags planter og dyr er sundt for
mennesker at spise. Vi bør takke vor himmelske Fader for
den gode føde.
L&P 89:11-12
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Jesus sagde at mennesker ikke bør spise for meget kød.
De skal spise kød når vejret er koldt. De skal spise kød når
der er mangel på andre fødevarer.

Herren sagde at korn er sundt for vort legeme.
Nogle kornsorter er rug, byg, havre og hvede. Især hvede er
sundt for legemet. Alle slags grøntsager og frugter er sundt.
L&P 89:14-17

L&P 89:12, 13

Jesus sagde at de hellige skal efterleve visdomsordet. Så vil Gud velsigne dem. De vil få et
godt helbred. De vil blive vise. De vil være i stand til at lære mange ting. De vil blive
velsignet hvis de spiser den rigtige føde.

L&P 89:18-21
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Jesu Kristi kirke
i Kirtland
32. kapitel (Marts-juni 1833)

Joseph Smith var Jesu Kristi kirkes profet. Herren sagde at
Joseph skulle have mænd til at hjælpe sig. De skulle være
hans rådgivere. Hans rådgivere skulle være Sidney Rigdon
og Frederick G. Williams. Joseph og hans rådgivere var
kirkens første præsidentskab.
L&P 81:1; 90:6

I dag er den levende profet kirkens leder. Han og hans rådgivere er kaldt for kirkens
Øverste Præsidentskab.
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Joseph Smith og hans rådgivere blev ordineret ved et møde i
Kirtland, Ohio. Det var ved et nadvermøde. Alle ved mødet
tog nadveren.

Få uger senere oprettede Joseph den første stav i kirken.
En stav bliver oprettet når der bor mange medlemmer i
samme område. Alle de hellige i Kirtland var del af den
første stav. I dag har kirken mange stave.

Jesus sagde at de hellige skulle bygge flere kirkebygninger. De skulle bygge et tempel i
Kirtland. Der var brug for at de byggede et sted hvor Det første Præsidentskab kunne
arbejde. Kirken havde også brug for et trykkeri.
L&P 94, 95
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De hellige adlød Herren. De begyndte at bygge templet i Kirtland. Det var et stort arbejde
at bygge det. Alle de hellige blev nødt til at hjælpe.

Flere mennesker blev medlem af kirken. Jesus bad Joseph
udvælge flere ledere for de hellige. Han sagde at Josephs far
skulle være kirkens patriark. Patriarken giver de hellige
velsignelser. Han har det melkisedekske præstedømme.

Jesus bad Joseph udvælge 12 mænd som skulle danne et
højråd. Det skulle være mænd som havde det melkisedekske
præstedømme. De hjælper medlemmerne til at kende
forskellen på godt og ondt.
L&P 102
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En åbenbaring
angående Jesus
Kristus
33. kapitel (Maj 1833)

En dag talte Jesus til profeten Joseph Smith. Han fortalte
Joseph om sig selv. Jesus sagde at mennesker kan se hans
ansigt og kende ham. Men først må de holde op med at gøre
onde gerninger. De må bede og adlyde Guds befalinger.
Så vil de en dag være i stand til at se Jesus.
L&P 93:1

Jesus sagde at han er verdens lys. Et lys viser den rigtige vej
at gå. Jesus er verdens lys, fordi han viser os den rigtige
måde at leve på.
L&P 93:2
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Jesus boede hos vor himmelske Fader før jorden blev skabt.
Han skabte alle ting på jorden.
L&P 93:7-10

Jesus var fra begyndelsen ikke som sin himmelske Fader.
Han kendte ikke hele planen. Han havde ikke den magt og
herlighed som hans Fader havde. Han prøvede ihærdigt på
at blive ligesom sin Fader. Derpå blev han som Gud,
Faderen. Jesus fik magt og herlighed.

Jesus sagde at vi skulle adlyde Guds befalinger. Så ville vi
lære sandheden at kende. Vi vil få alle ting at vide. Så kan vi
blive ligesom Gud. Vi kan få magt og herlighed.
L&P 93:20, 27-28

L&P 93:12-17

Jesus sagde at Satan ikke ønsker at mennesker skal blive som
Gud. Han ønsker ikke at de skal kende sandheden. Jesus
fortalte Joseph at han skulle undervise sin familie i
sandheden.
L&P 93:39, 47-48

Jesus sagde at Sidney Rigdon og Frederick G. Williams
skulle undervise deres familie i at efterleve Guds befalinger.
Så kunne Satan ikke holde deres familie fra at kende
sandheden.
L&P 93:40-44
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Gud advarer
Zions folk
34. kapitel (Juli-august 1833)

Gud befalede at flere hellige skulle drage til Jackson County,
Missouri. Mange flyttede dertil. De byggede huse,
forretninger og et trykkeri.

Satan ønskede ikke at de hellige skulle bo i Jackson County. Han ønskede ikke at de skulle
bygge et Zion. Han ønskede at andre mennesker skulle gøre dem ondt. Han ønskede at
onde mennesker skulle forfølge de hellige, så de ville forlade Jackson County. De onde
mennesker gjorde som Satan ønskede. De prøvede at få de hellige til at flygte.
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Pøbelen mødtes. De sendte nogle mænd til kirkens ledere.
Mændene fortalte de hellige at de skulle forlade Jackson
County. Men kirkens ledere vidste at Gud ønskede at de
skulle bygge Zion i Jackson County. De fortalte pøbelen at de
hellige ikke kunne forlade stedet.

De onde mænd tog tilbage til pøbelen. Pøbelen blev meget
vred. De brød ind i de helliges trykkeri, som de ødelagde.
De hellige kunne ikke længere trykke bøger og aviser.

Pøbelen angreb biskop Patridge og bror Allen og tog deres
tøj. De smurte dem i tjære og rullede dem i fjer. Pøbelen
fandt de hellige og angreb dem.

Tre dage senere red de onde mænd gennem byen.
De skød på bygningerne. De skældte de hellige ud og råbte,
at de ville piske enhver som de fik fat på. De prøvede at få fat
på kirkens ledere, som gemte sig for pøbelen.
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En af kirkens ledere var Oliver Cowdery. Han forlod Jackson
County. Han tog til Kirtland for at se Joseph.

Oliver fortalte Joseph hvad de onde mennesker havde gjort i
Zion. De hellige i Jackson County ønskede at vide hvad de
skulle gøre.

Joseph fortalte Oliver om nogle af de åbenbaringer han havde fået fra Jesus. Herren fortalte
at de hellige skulle bygge et tempel i Zion. De hellige skulle betale tiende. Tiendepengene
skulle bruges til templet. Jesus fortalte Joseph at Zions by ville blive stor hvis de hellige
adlød Gud. Men de hellige ville blive straffet hvis de ikke adlød ham.
L&P 97:10-12, 18, 22-26
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Jesus sagde at de hellige skulle adlyde landets love.
De skulle stemme på retfærdige mennesker som kunne være
gode ledere for landet. Somme tider blev onde mennesker
valgt som landets ledere. Dette gør retfærdige mennesker
ulykkelige.

L&P 98:4-10

Herren befalede de hellige at holde op med at gøre onde
gerninger. Jesus sagde at de ikke skulle bekymre sig om
pøbelen. De skulle ikke hade de onde mennesker. De hellige
skulle tilgive deres fjender. De skulle kun slås når Gud
befalede dem at gøre det. Gud vil straffe de onde
mennesker.
L&P 98:11, 14, 23-29, 33, 39-48

Jesus sagde senere at de hellige i Zion ville få problemer. De havde ikke adlydt
befalingerne. En dag ville Jesus hjælpe de hellige med at bygge Zion. Så ville Jesus
velsigne dem.

L&P 100:13-17
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De hellige forlader
Jackson County,
Missouri
35. kapitel (September-december 1833)

Onde mennesker gav de hellige i Jackson County problemer.
De hellige prøvede at få hjælp af guvernøren i Missouri.
William Phelps og Orson Hyde besøgte guvernøren og
fortalte ham om pøbelen. De fortalte hvordan deres hjem var
blevet ødelagt.

Guvernøren ville ikke hjælpe dem. Han sagde at de skulle
bede dommerne om hjælp. Men dommerne var venner med
pøbelen. De ville ikke hjælpe de hellige.
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I seks dage angreb pøbelen de hellige. De rev deres huse
ned. De slog mændede. De brød ind i deres forretninger og
smed alle varerne på gulvet.

Pøbelen gjorde så megen fortræd at de hellige forlod deres hjem. Det var vinter og mange
hellige døde på grund af kulden og det våde vejr. De hellige tog til andre byer i Missouri
for at komme væk fra pøbelen.

De hellige var bedrøvede. Deres hjem, gårde og forretninger
var ødelagt. Deres dyr var stjålet. Guvernøren og dommerne
ville ikke hjælpe de hellige.

Men de hellige havde stadig tro på Gud. De vidste at Jesu
Kristi kirke var sand. De vidste at Joseph Smith var Guds
profet.
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Joseph Smith var i Kirtland, Ohio. Jesus gav ham en
åbenbaring. Han fortalte Joseph hvorfor de hellige havde
problemer.
Nogle havde ikke adlydt Guds befalinger.

Jesus sagde at de hellige ikke samarbejdede. De delte ikke
med hinanden. De sagde onde ting til hinanden. De bad ikke
til Gud når de havde det godt. De takkede aldrig Gud.
De bad kun når de havde brug for hjælp.
L&P 101:6-8

L&P 101:2, 6-7

Jesus sagde at de hellige skulle berede sig til hans genkomst. Når Jesus kommer vil der
blive fred. De hellige som led for Jesus vil blive velsignet. Satan vil ikke have magt til at
friste de hellige. Ingen vil være ulykkelig. Ingen vil dø. Når Jesus kommer igen, vil alle
være lykkelige.
L&P 101:22, 26-36
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Zions Lejr
36. kapitel (Februar-juni 1834)

Da Joseph Smith var i Kirtland, Ohio, hørte han at de hellige
i Missouri havde problemer. Pøbelen havde sat dem ud af
deres hjem. De hellige bad til Gud om hjælp.

Jesus gav Joseph Smith en åbenbaring. Han sagde at nogle af
kirkens mænd skulle tage til Missouri og hjælpe de hellige.
Joseph Smith skulle være deres leder. De skulle medbringe
penge til køb af jord. Herren sagde at 500 mænd skulle tage
af sted.

Joseph adlød Herren. Han fortalte de hellige at 500 mænd
skulle tage til Zions land i Missouri. Han bad mændene
komme til Kirtland. Der kom kun 100. De andre af kirkens
mænd adlød ikke Herren.

L&P 103:21-23, 31-32
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De 100 mænd blev kaldt Zions Lejr. De drog af sted mod
Zion. Nogle af mændene drog afsted til fods. Andre kørte i
vogne. Om natten slog de lejr. På deres vej var der endnu
100 mænd som tilsluttede sig dem.

Mændene vandrede ca. 1600 km. Turen var lang og hård.
Mændene havde ikke nok god mad med.

Nogle af mændene sagde at turen var for hård. De kunne
ikke lide maden. De sagde at Joseph Smith var en dårlig
leder. Joseph bad mændene omvende sig. Hvis de ikke
omvendte sig ville de blive syge og dø.

Nogle af mændene var retfærdige. De hjalp Joseph Smith.
De adlød Guds befalinger. De viste hvor meget de holdt af
Jesu Kristi kirke. Joseph Smith ville altid huske hvor meget
de havde hjulpet ham.
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Endelig nåede Zions Lejr til Missouri. De slog lejr ved en
flod.

Pøbelen vidste at mændene var kommet. Om natten
nærmede pøbelen sig lejren. De ønskede at dræbe mændene
i Zions Lejr.

Gud sendte en frygtelig storm. Stormen væltede træer. Store hagl faldt fra himlen. Lyn
slog ned i træer. Floden oversvømmede jorden. En af pøbelens mænd blev dræbt af lynet.
Også andre af pøbelens mænd kom galt afsted.
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Pøbelen blev bange. Den vidste at Gud hjalp Zions Lejr. De trak sig tilbage uden at gøre
mændene i Zions Lejr fortræd. Stormen forvoldte ikke skade på Zions Lejr.

To dage senere gav Herren Joseph Smith en åbenbaring.
Herren sagde at mændene i Zions Lejr kunne blive i
Missouri eller tage tilbage til Kirtland.
L&P 105:20-21

Jesus sagde at nogle af mændene ikke havde adlydt ham.
Han var utilfreds med dem. Men nogle af mændene havde
adlydt ham. Dem var Herren tilfreds med. Jesus sagde at
han ville velsigne dem med større magt.
105:2-4, 18-19
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Få dage senere blev mange af mændene i Zions lejr syge. 14 af dem døde. Joseph havde
fortalt dem at de ville dø, hvis de ikke omvendte sig.

Joseph Smith mødtes med de hellige i Missouri. Han valgte
nogle mænd til at være i højrådet. Derpå rejste Joseph og
hans venner tilbage til Kirtland.

Mændene fra Zions Lejr hjalp ikke de hellige i Missouri.
Mændene kunne ikke hjælpe, fordi de havde ikke adlydt
Gud. Gud sagde at Zion kan kun blive bygget af retfærdige
mennesker.
L&P 105:2-10
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Præstedømmets
ledere
37. kapitel (Februar 1835)

Joseph Smith havde et betydningsfuldt møde i Kirtland,
Ohio. Han bad Zions Lejr om at være til stede.
Joseph fortalte mændene at Jesus ønskede 12 apostle til at
lede kirken.

Herren havde bedt Oliver Cowdery, David Whitmer og
Martin Harris om at vælge 12 apostle. Ved mødet blev
Oliver, David og Martin velsignet af kirkens Første
Præsidentskab. De bad en bøn sammen. De valgte tolv gode
mænd.
L&P 18:37
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Mændene blev ordineret. Det var de tolv apostle.

Apostlene er betydningsfulde mænd af kirken. De ved at
Jesus er vor Frelser. De underviser i evangeliet overalt i
verden.
L&P 107:23-24

Få dage senere blev flere mænd valgt til at være ledere for
kirken. De blev kaldet til De halvfjerds' første Kvorum.
De skulle hjælpe apostlene. De leder missioneringen i
kirken.
L&P 107:25, 34

En dag var de tolv apostle til et møde. De forberedte sig på at
tage på mission. De prøvede på at være retfærdige og
ønskede vor himmelske Faders hjælp.

Apostlene spurgte Joseph Smith om han ville bede om en
åbenbaring, som kunne hjælpe dem på deres mission. Jesus
gav Joseph og apostlene en stor åbenbaring. Han fortalte om
præstedømmet.
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Præstedømmet er Guds magt. Det er den største magt på jorden. Gud giver
præstedømmet til retfærdige mænd. Mændene bruger præstedømmet i udførelsen af hans
værk.

Der er to præstedømmer inden for kirken. Det ene er det
melkisedekske præstedømme. Kirkens ledere har det
melkisedekske præstedømme. Lederne for kirken er
præsidenten og hans to rådgivere, De tolv Apostle,
samt De halvfjerds' første Kvorum.
L&P 107:1, 22-26
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Kirkens præsident er Guds profet. Han fortæller folk hvad
Jesus ønsker de skal gøre. Profeten har mænd til at hjælpe
sig. De er hans rådgivere. Profeten og hans rådgivere danner
Det øverste Præsidentskab i kirken.
L&P 107:22

Andre mænd i kirken har det melkisedekske præstedømme.
Det er højpræster, halvfjerdsere og ældster. Højpræster kan
blive patriarker, stavspræsidenter, højrådsmedlemmer og
biskopper.

Nogle mænd bliver valgt til at være halvfjerdsere.
De underviser i evangeliet i ward og stave.
L&P 107:96-97

L&P 107:5, 7, 9, 10, 17, 25, 39

Andre mænd er valgt til at være ældster. De tager på
mission.
L&P 107:7; 133:8

Alle mænd der har det melkisedekske præstedømme kan
velsigne folk. De kan overdrage Helligånden til andre.
L&P 20:43; 107:18
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Det andet præstedømme er det aronske præstedømme.
Præster, lærere og diakoner har det aronske præstedømme.
Præster kan døbe folk. De kan velsigne nadveren.
De hjælper ældsterne.

Lærerne hjælper med at gøre nadveren parat. De går på
hjemmelærerbesøg. De hjælper medlemmer af kirken til at
leve et godt liv.
L&P 20:53-57

L&P 20:46-52

Diakoner uddeler nadveren. De hjælper biskoppen.
Nogle steder indsamler de fasteoffer.

Jesus sagde at alle mænd, der har præstedømmet, skal finde
ud af hvad Gud ønsker de skal gøre. De skal arbejde
ihærdigt. Så vil vor himmelske Fader velsigne dem.
L&P 107:99
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Den kostelige Perle
38. kapitel

Den kostelige Perle er en bog. Gud hjalp profeterne skrive
Den kostelige Perle. Den er en del af skriften. Den kostelige
Perle er opdelt i fire afsnit: Mose Bog, Abrahams Bog, Joseph
Smiths Skrivelser og Trosartiklerne.

Mose Bog
Første del af Den kostelige Perle er en åbenbaring givet til
Joseph Smith. Den er kaldt Mose Bog. Moses var Guds
profet. Han levede for længe siden.

Mose Bog fortæller om de ting Gud fortalte Moses,
da han stod på et højt bjerg. Moses så Gud og talte med
ham. Gud sagde at han havde et særligt arbejde som Moses
skulle udføre.
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Gud viste Moses verden. Moses så alt som ville ske i denne
verden. Han så alle Guds børn som skulle leve på jorden.
Moses 1:8

Gud forlod Moses. Satan kom. Han sagde til Moses at han
skulle tilbede ham. Moses ville ikke tilbede Satan.
Moses sagde: „Jeg er en Guds Søn." Moses bad til Gud om
hjælp. Så befalede han Satan at vige bort. Satan var meget
vred, fordi Moses ikke ville følge ham. Satan forlod Moses.
Moses 1:9, 12-22

Moses var fyldt med Helligånden. Gud kom igen og talte
med ham. Gud sagde at Frelseren, Jesus Kristus er Guds
Søn. Gud sagde at der er mange verdener. Jesus skabte dem.
Han vil skabe flere verdener. Der vil altid være mange
verdener. Guds børn skal bo i verdenerne.
Moses 1:24-25, 29-33, 38
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Moses lærte om Guds værk. Guds gerning er at hjælpe
menneskene så de kan bo hos ham for evigt. Han arbejder på
at hjælpe menneskene til at blive som han er. Mose Bog
fortæller også om profeten Enoch og Zions by.
Moses 1:39; 2-8

Abrahams Bog
Anden del af Den kostelige Perle er Abrahams Bog. En dag i juli 1835, kom en mand der
hed Chandler til Kirtland. Chandler viste folkene nogle mumier fra Ægypten. Når folk i
Ægypten døde blev de indsvøbt i stof. Legemerne blev kaldt mumier.

Ruller af meget gammelt papir lå sammen med mumierne.
Der var skrevet med skriftegn på papiret. Chandler søgte
nogen som kunne læse tegnene. Han hørte at Joseph Smith
kunne oversætte dem.

Joseph så tegnene på papiret. Han kunne læse dem.
Han fortalte Chandler hvad der stod. Nogle hellige købte
rullerne af Chandler.

147

Joseph oversatte tegnene på papiret. Oliver Cowdery og
William Phelps skrev hvad Joseph oversatte.

Tegnene var skrevet af den store profet Abraham.
Abraham boede i Ægypten for længe siden. Jesus talte med
Abraham.

Jesus fortalte Abraham om livet før vi kom til jorden.
Jesus sagde at han skabte jorden. Han skabte solen,
månen og stjernerne. Han skabte blomsterne, dyrerne og
menneskene.

Abraham skrev Jesu Kristi evangelium. Abrahams Bog
hjælper os til at forstå profeterne og præstedømmet.

Abraham 3-4
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Abraham 1:31

Joseph Smiths Skrivelser
Tredje del af Den kostelige Perle er skrevet af Joseph Smith.
I Joseph Smiths Skrivelser 2 fortæller Joseph om sin første
åbenbaring. Han fortæller hvordan han fik guldpladerne.
Joseph fortæller også hvordan engle fra Himlen gav ham og
Oliver Cowdery præstedømmet.

Fjerde del af Den kostelige Perle er Trosartiklerne. En dag
kom en mand og besøgte Joseph Smith. Manden var ved at
skrive en bog. Han ønskede at der skulle stå noget om kirken
i den. Han bad Joseph Smith fortælle hvordan kirken
opstod.

Joseph Smith skrev om kirkens begyndelse. Han skrev hvad
folk i kirken troede på. Gud inspirerede Joseph Smith til at
skrive. Joseph skrev tretten vigtige punkter. Han kaldte dem
Trosartiklerne.

Den 1. marts 1842, blev Trosartiklerne trykt i kirkens avis.
De hellige læste Trosartiklerne. De troede på det Joseph
havde skrevet.
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TROSARTIKLERNE

1. Vi tror på Gud, den evige Fader, på hans Søn Jesus
Kristus og på Helligånden.
2. Vi tror, at menneskene vil blive straffet for deres egne
synder og ikke for Adams overtrædelse.
3. Vi tror, at hele menneskeheden, gennem Kristi
forsoning, kan blive frelst ved at adlyde evangeliets love og
forordninger.
4. Vi tror, at evangeliets første grundsætninger og
forordninger er: 1) Tro på Herren Jesus Kristus, 2)
Omvendelse, 3) Dåb ved nedsænkning i vandet til
syndernes forladelse, 4) Håndspålæggelse for Helligåndens
gave.
5. Vi tror, at en mand må kaldes af Gud ved profeti og
håndspålæggelse af sådanne, som har myndighed dertil, for
at prædike evangeliet og tjene i dets forordninger.
6. Vi tror på den samme organisation, som fandtes i den
oprindelige kirke, nemlig apostle, profeter, hyrder, lærere,
evangelister, osv.
7. Vi tror på tungemålsgaven, profeti, åbenbaring, syner,
helbredelse, udlægning af tungemål, osv.
8. Vi tror, at Bibelen er Guds ord, for så vidt, som den er
rigtigt oversat; vi tror også, at Mormons Bog er Guds ord.
9. Vi tror alt, hvad Gud har åbenbaret, alt hvad han nu
åbenbarer, og vi tror, at han endnu vil åbenbare mange store
og vigtige ting angående Guds rige.
10. Vi tror på Israels virkelige indsamling og de ti
stammers tilbageførelse; at Zion (det ny Jerusalem) vil blive
grundlagt på det amerikanske fastland, at Kristus personligt
vil regere på jorden, og at jorden vil blive fornyet og få sin
paradisiske herlighed.
11. Vi kræver ret til at dyrke den almægtige Gud i
overensstemmelse med vor egen samvittigheds bud og
indrømmer alle mennesker den samme ret, lad dem tilbede
hvorledes, hvor eller hvad de vil.
12. Vi tror, at vi må være loyale over for konger,
præsidenter, herskere og øvrighedspersoner og adlyde, ære
og holde lovene.
13. Vi tror, at vi må være ærlige, sandfærdige, kyske,
velgørende og dydige og gøre godt mod alle. I virkeligheden
kan vi sige, at vi følger Paulus' formaning: Vi tror alt, vi
håber alt, vi har udholdt meget og håber at kunne udholde
alt. Vi tragter efter alt, hvad der er dydigt, elskeligt, hvad der
har godt lov eller er prisværdigt.
Joseph Smith
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Kirtlandtemplet
indvies
39. kapitel (Januar-marts 1836)

Herren befalede de hellige at bygge et tempel i Kirtland.
De hellige arbejdede meget hårdt på at bygge
Kirtlandtemplet. De færdiggjorde nogle af værelserne.

Derefter havde de hellige deres første møde i templet. Ved mødet velsignede Joseph
Smiths far kirkens ledere. Joseph Smiths far var kirkens patriark.
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Joseph fik en vidunderlig åbenbaring. Han så det celestiale rige. Det celestiale rige er riget
hvor Gud bor. Joseph så hvor smukt det celestiale rige er. Han så vor himmelske Fader og
Jesus. Joseph så sin bror, Alvin, som var død.
L&P 137:1-5

Joseph lærte om børn som dør inden de fylder otte år. Jesus sagde at de ville komme i det
celestiale rige.
L&P 137:10
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Jesus sagde at mange mennesker ikke fik kendskab om
evangeliet, mens de levede på jorden.

Andre mennesker vil leve på jorden uden at høre om
evangeliet.

L&P 137:7-9

L&P 137:7-9

Nogle af disse mennesker ville have troet på evangeliet hvis de havde fået kendskab til det.
De kan komme i det celestiale rige.
L&P 137:7-9
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Omsider var Kirlandtemplet færdigt. Tiden var inde til at
indvie det. Det betyder at man overlader templet til Gud.
Det skal kun bruges til at udføre Herrens arbejde. De hellige
havde et særligt møde ved indvielsen af templet.

Mange hellige var til stede. De var meget lykkelige for at
have et tempel. De hellige sang og bad til vor himmelske
Fader. De lovede at adlyde profeten og andre ledere.

Joseph Smith oplæste en bøn ved tempelindvielsen. Templet blev den dag en hellig
bygning. Det var Herrens hus. På indvielsesdagen var der engle i templet. Helligånden var
hos de hellige. Det var en vidunderlig dag.
L&P 109
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Åbenbaring i
Kirtlandtemplet
40. kapitel (April 1836)

En søndag eftermiddag havde de hellige et møde i
Kirtlandtemplet. Apostlene velsignede nadveren. Joseph
Smith og hans rådgivere uddelte nadveren til de hellige.
L&P 110: Forord

Derefter trak Joseph Smith og Oliver Cowdery sig tilbage for sig selv, hvor de knælede ned
og bad. Efter deres bøn skete der noget vidunderligt. De så Herren, Jesus Kristus. Hans
øjne var så strålende som ild. Hans hår var hvidt som sne. Hans ansigt var klarere end
solen.
L&P 110: Forord, 1-3
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Jesus fortalte Joseph og Oliver mange vidunderlige ting. Han sagde at han var Frelseren.
Han døde for dem. Han var opstået. Jesus sagde at de folk der havde bygget templet skulle
fryde sig. Han sagde at han var tilfreds med templet. Det var hans hellige hus. Jesus sagde
at han ville komme til templet mange gange. Han ville tale til de hellige. Men hvis de
hellige ikke holdt templet helligt, ville han ikke komme.
L&P 110:4-8

Joseph og Oliver så engle i Kirtlandtemplet. Først så de Moses. Moses var en profet som
levede for længe siden. Han førte israelitterne ud af Ægypten. Historien om Moses findes i
Det gamle Testamente og i Den kostelige Perle. Moses gav en særlig præstedømmemagt til
Joseph og Oliver. Med den ville de være i stand til at hjælpe israelitterne til at samles fra
alle dele af verden.
L&P 110:11
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Herefter viste Elias (ikke profeten) sig for Joseph og Oliver. Elias bragte Abrahams
præstedømme til Jesu Kristi kirke. Abraham levede for længe siden. Gud velsignede
Abraham. Han gav Abraham en særlig præstedømmemagt. Abrahams slægt ville altid
have præstedømmet. Retfærdige medlemmer af kirken bliver en del af Abrahams slægt.
L&P 84:33-34; 110:12; Abraham 2:8-11; 1 Mosebog 12:2-3; 13:16

Og Elias (Elijah) viste sig for Joseph Smith. Elias (Elijah) var profet og levede for længe
siden. Elias (Elijah) sagde at folk skulle lære om deres forfædre. De skulle gøre
tempelarbejde for deres forfædre. Elias (Elijah) gav Joseph og Oliver en særlig
præstedømmemagt. Præstedømmets magt hjælper retfærdige familier. Familiemedlemmer
kan blive beseglet til hinanden. De kan leve sammen for evigt.

L&P 2:2; 110:13-16; 1 Kongebog 17-2 Kongebog 2; Malakias 4:5-6
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Kirtlands trængsler
41. kapitel (1837)

De hellige i Kirtland var lykkelige. Herren velsignede dem.

Nogle af ældsterne forlod Kirtland. De rejste ud og
underviste folk om evangeliet. Mange lyttede til ældsterne
og sluttede sig til kirken.
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Så begyndte trængslerne i Kirtland. De hellige havde en
bank, hvor de sparede penge op.

Nogle hellige ønskede at få fat i en masse penge. En mand
der arbejdede i banken var uærlig. Han stjal nogle af
pengene.

Joseph Smith bad de andre mænd passe godt på pengene.
Men mændene adlød ikke Joseph. Banken måtte lukke.
Alle pengene var væk. De hellige kunne ikke få deres penge
tilbage.

Mange af de hellige var vrede. De sagde at det var Joseph
Smiths skyld at banken måtte lukke. Nogle af Josephs bedste
venner talte dårligt om ham. De ønskede at slå ham ihjel.

Nogle af kirkens ledere var vrede. De ønskede ikke længere
at være medlem af kirken. De blev fjender af kirken. De var
onde. Joseph Smith var meget bedrøvet.
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Andre af kirkens ledere elskede Joseph og hjalp ham.
De vidste at Jesu Kristi kirke var sand. Brigham Young var en
af de retfærdige ledere. Han fortalte de hellige at han vidste
at Joseph var Guds profet.

Kirkens fjender var vrede på Brigham Young. Han måtte
forlade Kirtland så de ikke kunne gøre ham fortræd.

Kirkens fjender gjorde stor fortræd i Kirtland. De gik ind i
templet og ødelagde ting.

Templet var ikke helligt længere. Det kunne ikke være
Herrens hus. Joseph var bedrøvet, fordi folk gjorde stor
fortræd. Han var ked af de mange trængsler.
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Far West, Missouri
42. kapitel (Januar-juli 1838)

De onde folk i Kirtland ville ikke omvende sig. De ønskede at
slå Joseph Smith ihjel. Han måtte forlade Kirtland. Det var
vinter og meget koldt. Josephs fjender fulgte efter ham.
De medbragte knive og geværer for at slå ham ihjel.

Joseph måtte gemme sig. Herren beskyttede ham så hans
fjender ikke kunne finde ham. En nat sov Joseph i det
samme hus som fjenden. De vidste ikke at han var der.

På et andet tidspunkt passerede Joseph sine fjender på
gaden. De så på ham, men de kendte ham ikke.
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Joseph rejste flere hundrede kilometer. Han tog til Far West,
Missouri. De hellige i Missouri var glade for at se ham.

Nogle af lederne i Missouri adlød ikke Guds befalinger.
De ville ikke omvende sig. De var vrede på Joseph. De ville
være rige.

Joseph var bedrøvet. Disse mænd havde været hans venner.
Oliver Cowdery, David Whitmer, og andre mennesker blev
udelukket af kirken. De var ikke længere medlemmer af Jesu
Kristi kirke.

Andre mænd blev valgt til at være kirkens ledere i Far West.
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En dag tog Joseph til et sted i nærheden af Far West. Jesus sagde at dette sted hed Adamondi-Ahman. Det var et særligt sted. Her talte Jesus med Adam og velsignede ham.
Adam velsignede sine børn i Adam-ondi-Ahman. En dag vil Jesus og Adam samt andre
retfærdige mennesker mødes her igen.
L&P 116
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Jesus Kristus
navngiver sin kirke
43. kapitel (April 1838)

Joseph Smith var i Far West, Missouri. En dag gav Jesus ham
en betydningsfuld åbenbaring. Jesus fortalte Joseph navnet
på den sande kirke.

Den sande kirke hedder Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, fordi Jesus leder den.
Kirken er hans kirke. Det er den eneste sande kirke. De sidste dages hellige er de hellige
der lever nu. De sidste dage er dagene lige inden Jesus kommer tilbage til jorden.
De hellige er retfærdige mennesker som tror på Jesus Kristus. De er medlemmer af hans
sande kirke.
L&P 1:30; 115:4

164

Tiende
44. kapitel (Juli 1838)

De hellige var i Far West, Missouri. Herren havde fortalt
Joseph Smith at hans folk skulle betale tiende. Joseph bad til
vor himmelske Fader. Han spurgte hvor meget tiende de
hellige skulle betale. Han fik en åbenbaring fra Herren.
Herren sagde at de hellige skulle betale en tiendedel af alt
hvad de ejede.
L&P 64:23; 119: Forord

Hvis de tjente 10 kroner skulle de betale 1 krone i tiende.
Hvis de tjente 100 kroner skulle de betale 10 kroner.

De hellige kunne betale tiende på andre måder. De betalte
tiende af deres afgrøder. De gav en tiendedel af deres korn.
De gav en tiendedel af deres høns og andre dyr. De betalte
tiende af mælk og grøntsager.
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Tiende bliver brugt til at hjælpe medlemmer af kirken.
Den hjælper til køb af mad og tøj til folk med behov.

Tiende bliver brugt til bygning af templer og til hjælp i
missioneringen. Den bliver også brugt til folk som giver alt
deres tid for at arbejde for Herren.

Vi giver vor tiende til biskoppen. Biskoppen giver den til
kirkens ledere. De bestemmer hvordan tienden skal bruges.

Vor himmelske Fader giver dejlige velsignelser til hellige som
betaler tiende. Hellige der ikke betaler tiende kan ikke få
disse velsignelser. Bibelen fortæller at hellige som ikke
betaler tiende stjæler fra Gud.

L&P 120

Malakias 3:8-10
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Pøbelen i Missouri
45. kapitel (1838)

Nogle af de hellige boede i Far West, Missouri. Joseph Smith
boede der. Folk var lykkelige. De byggede gode hjem og
skoler.

Men de hellige havde ikke fred ret længe. Onde mennesker
gjorde dem fortræd. De fortalte løgne om de hellige. De talte
nedsættende om kirkens ledere.

Pøbelen mødtes for at planlægge hvordan de kunne gøre de
hellige fortræd.
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De gjorde meget der var ondt. De jagede de hellige ud af
deres hjem.

De brændte deres hjem og ødelagde deres gårde.

De pryglede mændene og satte dem i fængsel.

Pøbelen gjorde kvinderne fortræd og slog nogle af dem ihjel.
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Hr. Boggs var Missouris guvernør. Pøbelen fortalte ham
løgne om de hellige.

Guvernør Boggs befalede nogle soldater at slå de hellige
ihjel, hvis de ikke forlod Missouri. Pøbelen var glad.
De gjorde meget andet ondt. Guvernøren stoppede dem
ikke.

Nogle hellige boede i en lille by der hed Hauns Mill. En dag
arbejdede nogle hellige i markerne. Andre arbejdede i deres
hjem. Pøbelen kom og angreb dem.

Nogle af de hellige løb ind i bjælkehytterne. Pøbelen skød
gennem revnerne i væggene.
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Pøbelen dræbte de hellige som gemte sig. Børn blev skudt og
dræbt.

Derefter stjal pøbelen de helliges hjem og vogne. De dræbte
mange af mændene. Kvinder og børn var alene tilbage.

Senere blev Joseph Smith og andre af kirkens ledere
pågrebet af soldater. Soldaterne fik befaling om at skyde
Joseph og hans venner.

Men soldaternes leder adlød ikke. Han ville ikke skyde
Joseph og de andre. Han sagde at det ville være mord.
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Soldaterne satte Joseph og hans venner i fængsel.
Fangevogterne gav dem lænker på. Der var koldt i fængslet.
Joseph og hans venner måtte sove på det kolde gulv.

Fangevogterne var onde mænd. De bandede og fortalte
dårlige historier. De pralede med at de havde stjålet fra de
hellige og slået dem ihjel. De fortalte at de havde gjort
kvinder og børn fortræd. De lo og pralede hele natten.

Joseph hadede det de sagde. Han ønskede ikke at høre mere. Han rejste sig op og befalede
dem i Jesu Kristi navn at holde op. Han sagde: „Hold op med den snak eller I, eller jeg vil
dø!" Fangevogterne blev bange. De sagde undskyld til Joseph. De satte sig i en krog og var
stille.
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Brigham Young var en af apostlene. Han bad de hellige
komme til et møde, mens Joseph var i fængsel.
Brigham Young fortalte dem at de måtte forlade Missouri.
Mange af de hellige var fattige. De havde ingen vogne eller
heste. Mændene ved mødet sagde, at de ville hjælpe de
fattige med at flytte.

De hellige forlod Missouri. Det var vinter og meget koldt.
Pøbelen prøvede at gøre dem fortræd. De stjal heste og køer
fra de hellige.

De hellige tog til Quincy, Illinois. Folk i Quincy var venlige
imod dem.

Guvernør Boggs og hans venner var glade for at de hellige
var rejst. De eneste hellige der var tilbage sad i fængsel.
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Joseph Smith i
Liberty fængsel
46. kapitel (Marts 1839)

Joseph Smith og hans venner sad i fængsel i mange dage.
De blev overflyttet til et andet fængsel, fængslet i Liberty,
Missouri.

Liberty fængsel var koldt og beskidt. Joseph og hans venner
led meget. Til tider blev de lænket. De måtte sove på gulvet.

Maden var dårlig. Somme tider var den forgiftet og de blev
syge.
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Joseph var bedrøvet. Han og hans venner havde siddet i
fængsel i lang tid. Joseph vidste ikke om de nogen sinde ville
komme ud. Han var bekymret for kirken.

Joseph bad til vor himmelske Fader. Han spurgte hvor længe
han og de hellige skulle lide. Han bad vor himmelske Fader
hjælpe dem. Joseph bad vor himmelske Fader straffe deres
fjender.
L&P 121:1-6

Jesus fortalte Joseph at han kun skulle lide en kort tid.
Han sagde at Joseph skulle være modig. Så ville Gud
velsigne ham. Jesus sagde at Joseph snart ville være sammen
med sine venner. Hans venner elskede ham og ville blive
glade for at se ham.
L&P 122:7-9
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Jesus vidste hvad de onde mennesker havde gjort.
Han fortalte Joseph at han ville straffe dem. De onde
mennesker kunne aldrig få præstedømmet. Deres børn
kunne aldrig få præstedømmet. De onde mennesker ville
lide og dø.
L&P 121:15, 21

Jesus fortalte Joseph at der ville ske meget godt for de hellige. Intet kunne stoppe Herren
fra at velsigne dem. Helligånden ville fortælle dem vidunderlige ting om Guds magt.
De ville lære om Himlen og jorden.
L&P 121:26-33

Jesus sagde til Joseph at han ikke skulle være bange når han led. Joseph skulle ikke
bekymre sig over trængslerne. Jesus sagde at trængslerne er for vort eget bedste.
Trængsler kan hjælpe os at lære. Jesus havde lidt mere end nogen anden.
L&P 122:7-9
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Joseph Smith bad
præsidenten om
ijælp
47. kapitel (Marts-november 1839)

Joseph Smith skrev et brev til de hellige, mens han sad i
Liberty fængsel. Han bad dem skrive om de onde ting
pøbelen havde gjort imod dem. De skulle sende det de
havde skrevet til landets præsident.
L&P 123:1, 4, 6

Joseph rådede de hellige til at skrive navnene på de onde mennesker som havde gjort dem
fortræd. De skulle skrive hvordan deres hjem og gårde var blevet ødelagt.
L&P 123:1-3
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En dag overflyttede nogle fangevogtere Joseph og hans fire
venner til et andet fængsel. Joseph og hans venner købte to
heste af fangevogterne. De gav dem tøj som betaling for den
ene hest. De lovede at betale for den anden hest senere.

En nat drak fire af fangevogterne sig fulde og gik i seng.
En anden fangevogter hjalp Joseph og hans venner med at
flygte.

Joseph og hans venner skiftedes til at ride. De tog til Quincy,
Illinois. Det tog dem ti dage at nå dertil.

Joseph og hans venner fandt deres familier. De var lykkelige
for at være sammen med dem igen.
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De hellige ønskede at finde et sted i Illinois hvor de kunne bygge en by. De købte jord i
nærheden af Mississippifloden. Jorden var våd og sumpet. Joseph og de hellige flyttede
dertil. De arbejdede ihærdigt for at få jorden tør. De byggede huse og anlagde haver.
De byggede en smuk by. De kaldte byen Nauvoo. Nauvoo betyder et smukt sted.
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Senere besøgte Joseph Smith præsidenten for de Forenede
Stater. Joseph fortalte præsidenten om pøbelen i Missouri.
Han fortalte hvordan de onde mennesker havde brændt de
helliges hjem og stjålet deres dyr.

Joseph fortalte at nogle af de hellige var blevet dræbt.
Andre hellige var sat i fængsel. Han viste præsidenten hvad
de hellige havde skrevet. Joseph fortalte at lederne i Missouri
ikke ville hjælpe de hellige. Han bad præsidenten om at
hjælpe de hellige med at straffe deres fjender.

Præsidenten fortalte at han vidste at de hellige led. Men han
ville ikke gøre noget for at hjælpe dem. Hvis han hjalp de
hellige ville folk i Missouri blive vrede.

Joseph var bedrøvet, fordi præsidenten ikke ville hjælpe de
hellige. Kun vor himmelske Fader ville hjælpe dem.
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Missionærer
i andre lande
48. kapitel (Juni 1837-oktober 1841)

Herren ønskede at mennesker i andre lande skulle lære om
evangeliet. Han fortalte Joseph Smith at nogle af de hellige
skulle tage på mission i England. Ældste Heber C. Kimball
og tre andre mænd blev valgt til at tage af sted. De sejlede til
England.

De mødte en mand som var leder af en anden kirke.
Manden lod missionærerne holde tale i sin kirke.
Mange mennesker troede på det som missionærerne fortalte.
De ønskede at blive døbt. Dette gjorde lederen vred.
Han sagde at missionærerne ikke kunne holde tale i hans
kirke igen.
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Missionærerne underviste i mange folks hjem. Mange af
dem sluttede sig til Jesus Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Senere var der flere mænd som tog på mission i England.
Nogle af dem var apostle. Joseph talte med dem inden de tog
afsted. Han fortalte dem at de skulle undervise folk.

Joseph sagde til apostlene at de skulle efterleve Guds
befalinger. Han talte til dem angående præstedømmet.
Han fortalte at kun Jesu Kristi sande kirke har
præstedømmet.

Mændene var parate til at tage på mission. De havde ingen
penge. Mange af dem var syge. Nogle havde en syg kone
eller syge børn. Men mændene vidste at vor himmelske
Fader ville hjælpe dem og velsigne deres familier.

Missionærerne rejste til England. De prædikede i mange
byer. Tusindvis af gode mennesker troede på evangeliet.
De tilsluttede sig Jesu Kristi kirke. Vor himmelske Fader
velsignede missionærerne. Alle kom hjem i god behold efter
deres mission.
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Orson Hyde var en af de tolv apostle. Joseph Smith sagde at
Orson havde et særligt arbejde som han skulle gøre for
jøderne. Orson rejste til Palæstina. Den 24. oktober 1841 bad
han en bøn for at indvie landet.

Han bad vor himmelske Fader velsigne landet. Han bad om
at der måtte være vand så afgrøderne kunne vokse. Han bad
om at alle Abrahams børn måtte rejse til Palæstina og
bosætte sig dér. Der skulle de bygge deres hjem og dyrke
jorden.

Gud velsignede Palæstina. Landet hedder nu Israel. 11979 bad præsident Spencer W.
Kimball en bøn i forbindelse med indvielsen af en park i Israel. Den hedder Orson Hyde
Mindepark.
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De hellige
i Nauvoo
49. kapitel (Januar-juli 1841)

Joseph Smith og mange hellige boede i Nauvoo, Illinois.
Jesus gav Joseph nogle betydningsfulde åbenbaringer.
Jesus sagde at han var meget glad for det arbejde som Joseph
havde udført. Jesus sagde at alle konger og alle ledere i hele
verden skulle høre evangeliet.
L&P 124:1-8

Jesus sagde at de hellige skulle bygge et tempel i Nauvoo.
Han ønskede at de skulle give sølv og guld til templet.
De skulle bringe mange forskellige slags kostbare træsorter
til at bygge templet.

Jesus sagde at han ville komme til templet. Han ville give
åbenbaringer om sin kirke og om præstedømmet.
L&P 124:27, 40

L&P 124:26-27
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Jesus fortalte Joseph at de hellige skulle lade sig døbe for
dem der var døde. Han sagde at de skulle bygge et
dåbsbassin i templet. De skulle lade sig døbe for de døde i
dette dåbsbassin.

Jesus sagde at han elskede Josephs bror, Hyrum. Hyrum
Smith skulle være kirkens patriark. Han skulle give særlige
velsignelser til de hellige.
L&P 124:91-92

L&P 124:29-37

En dag gav Herren Joseph en åbenbaring til Brigham Young.
Jesus sagde at han elskede Brigham Young. Han vidste at
Brigham havde arbejdet flittigt for kirken. Han havde været
på mange missioner langt fra hjemmet. Han havde efterladt
sin familie mange gange.
L&P 126:1-2
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Herren sagde at Brigham Young skulle blive hos sin familie.
Han skulle altid drage særlig omsorg for den.
L&P 126:3

De første
begavelser
50. kapitel (Maj 1842)

Jesus lovede Joseph Smith at han ville give folk en særlig
velsignelse. Denne velsignelse kaldes en tempelbegavelse.
Begavelsen skulle gives i templet. Kun mænd og kvinder
som adlyder Guds befalinger kan modtage begavelsen.
L&P 105:12, 18, 33; 110:9; 124:40-41

Senere havde Joseph Smith et møde med nogle mænd og
deres hustruer. Joseph lærte dem hvad de skulle gøre i
templet. Derefter fik de alle deres begavelse.

Folk der adlyder Guds befalinger kan nu komme i templet.
De kan blive velsignet og modtage en særlig begavelse.
De lærer de ting der er nødvendige for at komme tilbage
til Himlen. De indgår pagter med Gud. Gud indgår pagter
med dem.
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Hj ælpeforeningen
51. kapitel (Marts 1842)

Medlemmer af kirken byggede Nauvoo templet. Mændenes
tøj blev slidt op. Kvinderne ønskede at hjælpe dem.
En kvinde sagde at hun ville lave tøj til mændene. Men hun
havde ikke penge til at købe stof.

Sarah M. Kimball sagde at hun ville give kvinderne stof.
Søster Kimball bad andre søstre om at hjælpe. Kvinderne
holdt et møde i søster Kimballs hjem. De besluttede at
organisere en forening for kvinderne i kirken.
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Kvinderne bad Eliza R. Snow om at skrive reglerne for
foreningen. Hun gav reglerne til Joseph Smith. Han sagde at
reglerne var gode. Men han sagde at Herren havde bedre
planer for kvinderne.

Joseph Smith bad kvinderne komme til et møde den 17. marts 1842. Han sagde at
præstedømmet skulle hjælpe kvinderne med deres forening. Der var 18 kvinder til stede
ved mødet. De kaldte deres forening for hjælpeforeningen.
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Joseph Smith sagde at kvinderne skulle hjælpe mennesker
som var syge og fattige. De skulle hjælpe folk med al den
hjælp der var brug for. Biskoppen ville hjælpe kvinderne
med at vide hvad de skulle gøre.

Kvinderne holdt møder for at lære om ting de skulle vide.
De var glade for at kunne hjælpe medlemmerne af kirken.

Kvinderne lavede ting til templet. De syede tøj til mændene
som byggede templet.

Kvinderne bragte mad til folk som havde brug for det.
De passede dem der var syge. De gjorde meget godt for at
hjælpe de hellige.
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Kvinder i kirken kan komme til hjælpeforeningens møder. De hjælper mennesker.
De lærer om evangeliet. De lærer om mennesker i andre lande. De lærer om gode bøger,
musik og kunst. De lærer at forbedre deres hjem.
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Trængsler
i Nauvoo
52. kapitel (Maj-august 1842)

Mange mennesker flyttede til Nauvoo. De byggede en smuk
by. De begyndte at bygge et tempel. De hellige i Nauvoo
ønskede af få en borgmester.

De valgte John C. Bennett som byens borgmester. Til at
begynde med var han en god borgmester. Men senere
begyndte han at gøre onde ting. Han kunne ikke lide Joseph
Smith.

Folk i Nauvoo ønskede af få en særlig helligdag. De ønskede
at soldaterne i Nauvoo skulle marchere i en parade.
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John Bennett var soldaternes leder. Han besluttede at
soldaterne skulle i kamp. De skulle ikke kæmpe for alvor.
Det skulle kun være som underholdning.

John Bennett bad Joseph Smith lede kampen. Joseph Smith
vidste at John Bennett ikke kunne lide ham. Han troede at
John Bennett ønskede at slå ham ihjel. Herren fortalte Joseph
at han ikke skulle være med i kampen.

John Bennett blev vred. Han ville ikke længere være
borgmester. Folk valgte Joseph Smith som borgmester.

John Bennett og andre mænd ønskede ikke længere at være
medlemmer af kirken. De talte dårligt om profeten Joseph
Smith.
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Joseph Smith talte med nogle mænd der var medlemmer af kirken. Han sagde at de hellige
ville få flere trængsler. En dag ville de blive nødt til at forlade Nauvoo. De ville tage til
Klippebjergene i det vestlige USA. De hellige ville bygge deres byer dér. De ville adlyde
Gud og blive et stærkt folk.
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Gud og engle
53. kapitel (Februar-april 1843)

En dag fik Joseph Smith besøg af en mand. Manden fortalte
at han havde set en engel. Han fortalte Joseph Smith
hvordan englen var klædt. Joseph Smith sagde at manden
tog fejl. Han fortalte at engle ikke var klædt som manden
sagde.

Manden blev vred. Han befalede ild at komme fra Himlen og opbrænde profeten og hans
hus. Men manden havde ikke Guds magt. Der kom ingen ild fra Himlen.

194

Jesus gav Joseph Smith en åbenbaring angående engle. Jesus sagde at engle er personer
som har boet på jorden. De døde og opstod. De har legeme af kød og ben. De bor nu hos
Gud.
L&P 129:1

Jesus sagde at Satan prøver at bedrage mennesker. Somme tider lader han dem tro at han
er en engel. Han prøver på at få folk til at gøre onde ting. Men retfærdige mennesker ved
når Såten prøver på at bedrage dem.
L&P 129:8
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Senere fortalte Joseph Smith flere ting om Himlen. Mennesker som er retfærdige på jorden
vil bo i Himlen sammen med Jesus Kristus. I Himlen vil de huske alt hvad de har lært på
jorden.
L&P 130:6-7

Joseph Smith sagde at alle Guds love var lavet i Himlen, inden vi kom til jorden. Der er en
velsignelse til hver lov. Vi skal adlyde loven for at få velsignelsen.
L&P 130:20-21

196

Joseph Smith fortalte de hellige om Jesus Kristus og vor
himmelske Fader. Jesus ser ud som en mand. Han har boet
på jorden. Han døde og opstod. Han har et legeme af kød og
ben.

Vor himmelske Fader har et legeme af kød og ben. Han bor
på et smukt og skinnende sted.
L&P 130:7, 22; Abraham 3:4

L&P 130:22

Joseph Smith fortalte også at Helligånden er en Ånd. Den har ikke et legeme af kød og
L&P 130:22
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En åbenbaring
om ægteskab
54. kapitel (Juli 1843)

Joseph Smith spurgte Herren angående ægteskab.
Jesus fortalte at en mand og en kvinde skulle vies af en som
har præstedømmet. De skulle vies i templet. De skulle
adlyde Guds befalinger. De vil være gift i al evighed.
L&P 132:1-29

Retfærdige mennesker som er gift i al evighed vil bo hos
Gud i det celestiale rige. Deres børn som adlyder Guds
befalinger vil tilhøre dem. De vil være én familie. De vil blive
som Gud er.
L&P 132:1-29
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Jesus sagde at somme tider fortæller Gud sine profeter at
mænd skal have mere end én hustru. Men mænd bør kun
have flere hustruer når Gud befaler dem det.
L&P 132:32-39

De hellige får
flere trængsler
55. kapitel (1843-1844)

De fleste mennesker der boede omkring Nauvoo var ikke
medlemmer af kirken. Mange af dem kunne ikke lide de
hellige. De ønskede ikke at de hellige skulle være byens
ledere. De mobbede de hellige.

Pøbelen delte sig i grupper. De stjal de helliges dyr.
De satte ild på huse og gårde. De forsøgte at få de hellige til
at forlade byen. Politiet og soldaterne kunne ikke stoppe
pøbelen. Guvernøren ville ikke hjælpe de hellige.

Joseph Smith havde fortalt at de hellige i Nauvoo ville
få trængsler. Det som Joseph Smith havde sagt gik i
opfyldelse. Joseph vidste at de hellige ville blive nødt til at
forlade Nauvoo. De skulle rejse til et sted hvor ingen kunne
genere dem.
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Joseph Smith havde et møde med apostlene og nogle andre
mænd. Han bad dem finde et sted hvor de hellige kunne bo.

Joseph Smith studerede landkort over USA. Landkortene
viste et sted hvor der var høje bjerge og brede dale.
Her boede indianerne. Joseph vidste at dette ville være
stedet for de hellige. Her kunne pøbelen ikke gøre dem
fortræd. Joseph håbede på at de hellige ville flytte
dertil.

Andre mennesker i Nauvoo havde været medlemmer af
kirken. Men de troede ikke længere på evangeliet.
De hadede Joseph Smith. De ønskede at slå ham ihjel.
De begyndte at udgive en avis. De skrev falske ting om
Joseph og de hellige.

Lederne af Nauvoo var vrede over avisen. Nogle af dem tog
hen på trykkeriet. De brændte aviserne. De ødelagde
trykkemaskinen. Avisen kunne ikke længere trykkes.
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Profeten bliver
slået ihjel
56. kapitel (Juni 1844)

Nogle mennesker beskyldte Joseph Smith for at skabe
problemer i Nauvoo. Joseph blev sat i fængsel. Dommeren
sagde at Joseph ikke havde gjort noget forkert. Han lod
Joseph gå.

Pøbelen blev meget vred på dommeren. De sagde at de ville
slå dommeren ihjel. De hellige i Nauvoo var bange. De bad
guvernøren i Illinois om hjælp. Men han ville ikke hjælpe
dem. Han sendte soldater ud for at finde Joseph Smith.

Joseph Smith vidste at han måske ville blive sat i fængsel
igen. Joseph var bange for at hans bror Hyrum måske også
ville blive sat i fængsel. Joseph bad sin bror rejse til en anden
by sammen med sin familie. Men Hyrum ville ikke forlade
Joseph.
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Joseph Smith sagde at han og Hyrum skulle forlade Nauvoo
sammen. Hvis de gjorde det ville pøbelen ikke gøre de
hellige fortræd. Så Joseph og Hyrum sejlede over floden.

Men nogle mennesker sagde at Joseph Smith løb væk, fordi
han var bange. Josephs hustru, Emma, sendte nogle venner
efter ham for at bede ham om at komme tilbage. Joseph
Smith tænkte at han ville blive slået ihjel, hvis han tog
tilbage til Nauvoo. Men han gjorde hvad hans venner
ønskede.

Joseph og Hyrum tog tilbage til Nauvoo. De blev arresteret.
Soldaterne tog dem samt Willard Richards og John Taylor til
en by som hed Carthage. De satte dem i Carthage fængsel.

Den næste dag var den 27. juni 1844. Nogle af Joseph Smiths
venner besøgte ham i fængslet. De læste i skrifterne.
John Taylor sang en af profetens yndlingssange om Jesus.
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Pludselig hørte de larm udenfor. Pøbelen skød mod fængslet. Der var over et hundrede
mænd. De havde malet sig i ansigtet så ingen kunne genkende dem.

Nogle mænd løb forbi fangevogterne og skubbede døren til fængslet op. De løb op ad
trappen og skød ind i værelset. De skød John Taylor, men han døde ikke. De dræbte
Hyrum. Joseph så at Hyrum var dræbt. Han sagde: „Åh, kære bror Hyrum!"
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Joseph Smith løb hen til vinduet. Pøbelen skød ham. Han råbte: „Oh Herre, min G u d . "
Han faldt ud af vinduet. Guds profet var død.

Joseph Smiths og hans bror Hyrums legemer blev bragt til Nauvoo. De hellige var meget
bedrøvede. Deres leder og profet var død. Han gav sit liv for evangeliet og Jesus Kristus.
L&P 135
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Profeten Joseph Smith gjorde et meget betydningfuldt stykke arbejde. Han oversatte
Mormons Bog. Han genoprettede Jesu Kristi sande kirke. Han sendte missionærer til
andre lande for at undervise i evangeliet. Han byggede en by til de hellige. Gud elskede
Joseph Smith. De hellige elskede ham. Joseph Smith har gjort mere for at hjælpe os end
noget andet menneske, med undtagelse af Jesus Kristus.
L&P 135:3
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En ny leder
af kirken
57. kapitel (Juli-august 1844)

Profeten Joseph Smith var død. Kirken havde ingen
præsident. De hellige vidste ikke hvem der skulle være deres
leder.

De fleste apostle var på mission.

Sidney Rigdon havde været Joseph Smiths rådgiver.
Men han havde ikke adlydt Herren. Han var flyttet væk fra
Nauvoo.
L&P 124:108-109
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Da Sidney Rigdon hørte at profeten var død, tog han tilbage
til Nauvoo. Han ønskede at være kirkens leder.

Brigham Young og de andre apostle kom hjem fra deres
mission. Brigham Young var apostlenes leder. Han sagde at
apostlene skulle lede kirken indtil der blev valgt en ny
præsident.
L&P 107:24

Medlemmerne af kirken holdt et møde. Sidney Rigdon talte til dem. Han fortalte at han
skulle være kirkens leder.
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Derpå talte Brigham Young. Han sagde at apostlene skulle lede kirken. Helligånden var
med Brigham Young. Hans stemme lød som Joseph Smiths. I et par minutter lignede han
Joseph Smith. Medlemmerne vidste at Gud havde valgt apostlene til at lede kirken. Sidney
Rigdon var vred. Han tog tilbage til sit hjem. Han oprettede sin egen kirke. Han var ikke
længere medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.
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De første hellige
forlader Nauvoo
58. kapitel (September 1845-februar 1846)

Da Joseph Smith var dræbt, troede pøbelen at kirken ville
ophøre. De vidste ikke at Herren ville udvælge en ny leder.
Pøbelen ønskede at ødelægge kirken. Avisen skrev løgne om
de hellige. Den fortalte at de hellige stjal og slog folk ihjel.

Guvernøren i Illinois ville ikke hjælpe de hellige. Han sagde at pøbelen hadede dem.
Han sagde til de hellige at de skulle flytte vestpå. Brigham Young sagde at de hellige ville
rejse mod vest. Men de havde brug for tid til forberedelserne. De havde brug for penge til
at købe mad og tøj. De skulle lave prærievogne og købe okser. De skulle sælge deres huse.
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Pøbelen ønskede ikke at give de hellige tid til at gøre sig
færdige. Folk ville ikke købe deres huse. Pøbelen tvang dem
til at forlade deres hjem. De stjal fra de helliges hjem.
De brændte deres huse.

De hellige arbejdede ihærdigt for at gøre sig færdige til at
forlade Nauvoo. De savede brædder til at lave prærievogne.
De købte trækdyr. De samlede mad sammen. De hellige
ønskede at færdiggøre templet inden de tog afsted.

De hellige gav penge til at bygge templet. De arbejdede
flittigt på at få det færdigt. Mange af værelserne blev
færdige. Hvert værelse blev indviet når det var færdigt.
Et værelse blev brugt til at gøre dåb for de døde.
Der blev holdt en konference i templet for alle kirkens
medlemmer.

Det blev vinter. Det var meget koldt. Pøbelen tvang mange
hellige til at forlade deres hjem. De hellige pakkede deres
ejendele på prærievogne. De kørte vognene op på flade
både. De sejlede over Mississippifloden.
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Det var så koldt at floden frøs til is. Brigham Young og nogle
af de hellige kørte deres prærievogne over isen.

De hellige slog lejr ved floden. Nogle mennesker havde ikke tøj nok. De frøs meget.
Nogle havde ikke nok mad. De hellige der havde rigeligt mad og tøj delte med de andre.
De blev ved floden i nogle få dage. Derpå drog de videre til en anden lejr. Brigham Young
udvalgte ledere. Lederne hjalp folk med at gøre sig parate til at drage til bjergene vestpå.
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Nauvootemplet
står færdigt
59. kapitel (Oktober 1845-september 1846)

Nogle hellige forlod ikke Nauvoo. Herren havde befalet de
hellige at bygge et tempel i Nauvoo. De ønskede at adlyde
ham. De mennesker som blev tilbage i Nauvoo arbejdede
ihærdigt på at få templet færdigt.
L&P 124:31

Mange af de hellige var syge. De fleste af dem var fattige. De vidste at de snart måtte
forlade Nauvoo. Men de ønskede stadig at gøre templet færdigt.
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Til sidst var templet færdigt. De hellige lavede tempelarbejde hele dagen og hele natten.
De fik deres tempelbegavelse. De var meget lykkelige for at have et tempel.
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Endelig forlod de sidste hellige Nauvoo. De pakkede alle
deres ejendele på prærievogne. De sejlede over
Mississippifloden.

De kiggede tilbage over floden og så Nauvoo. De så templet
på højen. De var kede af at måtte forlade Nauvoo.
Men de var glade for at de havde færdiggjort Herrens
tempel.

De hellige gjorde ophold ved floden i nogle få dage.
De havde ikke nok mad at spise. Herren hjalp dem.
Han sendte nogle små fugle der hedder vagtler. De hellige
dræbte vagtlerne og spiste dem.

Brigham Young sendte nogle mænd ud for at hjælpe de
hellige. Mændene hjalp dem til det sted hvor de andre
hellige havde slået lejr.
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Pionererne
rejser videre
60. kapitel (Marts-juni 1846)

Tidlig på foråret fortsatte de hellige deres rejse. Det var
stadig meget koldt. Nogle mennesker blev syge og døde.

Vejene var meget dårlige. Folk måtte rejse meget langsomt. Landet var fladt med kun små
bakker. Jorden var tilgroet med højt græs. Sådan et landområde kaldes prærie. Indianerne
færdedes på prærierne. Der var ingen byer og ingen huse.
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Brigham Young sendte mænd ud for at finde områder hvor de hellige kunne slå lejr.
De fældede træer og byggede bjælkehytter. De byggede broer over floder. De gjorde det
nemmere for folk at rejse. De hellige der rejste mod vest blev kaldt pionerer.
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Pionererne kom til en bred flod. Stedet hvor de gjorde ophold var Council Bluffs i staten
Iowa. Andre hellige kom og tilsluttede sig dem. De byggede lejre. Her opholdt pionererne
sig til det blev sommer.
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Mormonbataljonen
61. kapitel (Juni 1846-juli 1847)

De hellige opholdt sig i Council Bluffs. En kaptajn i de
Forenede Staters hær, Captain Allen, kom for at tale med
Brigham Young.

Kaptajn Allen fortalte at USA's præsident ønskede
500 mænd indkaldt til hæren. Brigham Young sagde at de
hellige ville gøre som præsidenten ønskede.
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Kaptajn Allen talte til mændene og 500 af dem sluttede sig til
hæren. De blev kaldt Mormonbataljonen. Somme tider bliver
medlemmer af kirken kaldt for mormoner fordi de tror på
Mormons Bog.

Brigham Young fortalte mændene at de skulle være de bedste mænd i hæren. De skulle
tage Bibelen og Mormons Bog med sig. De skulle være velsoignerede, rene og høflige.
De måtte ikke bande og spille kort. Brigham Young bad mændene at holde Guds
befalinger. Så ville de ikke behøve at dræbe andre.

Mormonbataljonen rejste med kaptajn Allen. De hellige var
kede af at se dem tage af sted. De havde brug for alle
mændene til at hjælpe med turen mod vest. De ønskede ikke
at mændene skulle tage afsted for at slås. Men de vidste at
soldaterne ville få betaling. Pengene ville hjælpe de hellige.

Mormonbataljonen rejste mod syd. Nogle soldater tog deres
familie med sig. Det var en meget besværlig rejse. De skulle
gå hele vejen.
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Vejene var meget dårlige. Til tider sad vognene fast i det
dybe sand. Der var intet vand at drikke. Der var ingen træer
så mændene kunne hvile i skyggen. Nogle folk blev syge.
Kun de syge måtte køres på vognene.

Kaptajn Allen besluttede at de syge soldater samt kvinder og
børn skulle blive i Colorado. De blev i en by der hed Pueblo.
Soldaterne fik betaling for at være i hæren. Nogle af de syge
soldater sendte penge til deres familier i Council Bluffs.
De sendte penge til de fattige i Nauvoo og til
missionærerne.

Soldaterne i bataljonen marcherede videre. Somme tider
vidste de ikke hvor de var. De måtte grave ned i sandet for at
finde vand. Vandet smagte ikke godt. Soldaterne havde ikke
mad nok. Der var intet træ til at tænde bål med. De måtte
afbrænde ukrudt.

Soldaterne mødte indianere og andre mennesker som havde
mad. Men soldaterne havde ingen penge til køb af mad.
De gav indianerne noget af deres tøj. Indianerne gav
soldaterne mad.
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Mormonbataljonen rejste mod vest. De kom til nogle stejle bjerge. Mændene måtte binde
reb til vognene og trække dem op over bjergene, for igen at lade dem køre ned på den
anden side.

En dag så soldaterne nogle tyre. Tyrene gik til angreb på soldaterne. Soldaterne kæmpede
med tyrene. Til sidst skræmte de tyrene bort. En mand var kommet til skade. I lang tid
kunne han ikke gå.
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Til sidst nåede mormonbataljonen Stillehavet. Det var den 29. januar 1847. Mændene var
meget trætte. Deres tøj var laset. De var glade for at deres lange vandring var overstået.

Soldaterne fik betaling for at være i hæren. De behøvede
ikke længere at være i hæren. De kunne tage hjem til deres
familier.
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Nogle af mændene blev i Californien. De fleste tog til
Klippebjergene for at være sammen med de andre hellige
som var ankommet fra Council Bluffs.

Den store Salt Sø
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Pionererne tager
til Saltsødalen
62. kapitel (Juni 1846-juli 1847)

Pionererne var stadig i Council Bluffs. De havde brug for
mange stærke mænd til at hjælpe sig med rejsen. De fleste
unge mænd var i mormonbataljonen. Pionererne besluttede
at de ikke ville tage til Klippebjergene før til foråret.

Indianerne overlod jord til de hellige på den modsatte side af
floden. Der byggede de en by som blev kaldt Winter
Quarters. De anlagde gader og byggede huse. Nogle af
husene var bygget af bjælker. Andre var huler i bjergsiderne.
Pionererne såede afgrøder.
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Brigham Young delte byen i ward. Han kaldte mænd til at
være biskopper. Nogle indianere gjorde tilværelsen
besværlig for pionerne. Pionererne byggede en mur rundt
om byen for at holde sådanne indianere på afstand.

Mens pionererne var i Winter Quarters fik Brigham Young
en åbenbaring. Herren fortalte ham hvordan de hellige
skulle gøre sig parate til at forlade stedet. Han fortalte
Brigham Young hvad de skulle gøre på rejsen.

Herren sagde at de hellige skulle dele sig op i mindre
grupper. Hver gruppe skulle have en leder. Folk skulle
adlyde deres leder. De skulle hjælpe hinanden. De skulle
tage sig af familier som ingen mor eller far havde.
L&P 136:1-8

Hver gruppe skulle have sine egne prærievogne samt mad.
Gruppen skulle have folk som kunne reparere vogne, bygge
huse, så afgrøder og bygge broer.
L&P 136:7

Herren fortalte de hellige hvad de mere skulle gøre.
De skulle holde hans bud. De skulle holde deres løfter til
hinanden. De skulle ikke tale dårligt om hinanden. De skulle
være ærlige. De skulle aflevere ting tilbage som de havde
lånt eller fundet.
L&P 136:23-27
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Herren ønskede at pionererne skulle være lykkelige. Han sagde at de skulle synge og
danse sammen. De skulle ikke være bange. Herren ville hjælpe dem. Han fortalte dem at
de ville blive udsat for mange vanskeligheder. Disse vanskeligheder ville gøre dem til
bedre mennesker. De ville blive velsignet.
L&P 136:28-31

Brigham Young gjorde som Herren befalede ham. Han delte
de hellige op i grupper. Hver gruppe skulle have alt hvad de
behøvede for at bygge en by i bjergene.
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De hellige holdt en konference. Brigham Young udvalgte en
gruppe som skulle tage afsted først. Der var 143 mænd,
tre kvinder og to børn. Den næste dag rejste gruppen fra
Winter Quarters.

Alle havde et job de skulle udføre undervejs. Kvinderne
passede børnene. De lavede mad. Alle mænd havde gevær
for at beskytte menneskene og dyrene.

Pionererne rejste hele dagen. Om aftenen slog de lejr.
De stillede deres vogne i en rundkreds. Alle,
både mennesker og dyr, holdt sig inden for kredsen.
De lavede bål og tilberedte deres mad.

De dansede og sang. En af sangene hed: „Kom, kom Guds
folk." Sang og dans fik de hellige til at føle sig godt tilpas.

En mand blæste i trompet for at fortælle at det var sengetid,
Pionererne bad deres aftenbøn og lagde sig til at sove.
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Pionererne havde en lang rejse over prærien. De rejste i fire
måneder. De mødte andre mennesker på deres rejse. Nogle
af dem var pelsjægere. De fortalte Brigham Young at de ikke
skulle tage til Klippebjergene. Der kunne man ikke dyrke
jorden.

Andre mennesker sagde til Brigham Young at han skulle tage
de hellige til Californien. Men Brigham Young fortalte at
Herren havde vist ham hvor de hellige skulle være. Han ville
adlyde Herren.

Endelig kom pionererne til bjergene. Det var anstrengende
at færdes i bjergene.

Brigham Young blev syg. Han kunne ikke rejse så hurtigt.
Han valgte nogle mænd til at rejse i forvejen. Han sagde at
de skulle tage til den store Saltsødal. De skulle begynde at
dyrke jorden.
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Mændene trak deres vogne gennem bjergene. De kom ned i
dalen. De slog lejr ved en bæk.

De bad til Herren. De bad ham velsigne sæden som de skulle
så. Mændene tilsåede jorden.

Den næste dag kom Brigham Young og hans gruppe til dalen. Brigham Young så ud over
dalen fra sin vogn. Han vidste at dette var stedet hvor Herren ønskede at de hellige skulle
bosætte sig. Brigham Young sagde: „Dette er stedet. Fortsæt." De hellige kørte deres
vogne ned i dalen. Det var den 24. juli 1847.

229

De hellige
i Klippebjergene
63. kapitel (Juli 1847)

Pionererne begyndte at bygge en by i Saltsødalen. De kaldte
byen for Salt Lake City. Brigham Young udpegede stedet
hvor templet skulle bygges.

Han opdelte byen. Hver familie fik et stykke jord hvor de
kunne bygge et hus og dyrke jorden. Pionererne byggede
bjælkehytter. De dyrkede jorden. De arbejdede hårdt.
Brigham Young fortalte de hellige at enhver må arbejde for
sine egne fornødenheder.
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Brigham Young delte byen op i fem ward. Nogle mennesker
begyndte at bygge kirkebygninger. Der kom flere pionerer til
dalen. Snart var der nitten ward.

Pionererne startede en skole. Skoleklasserne og
kirkemøderne blev holdt i samme bygning. Senere holdt
man søndagsskole.

Brigham Young sendte missionærer til andre lande på den
anden side af Atlanten. Nogle steder var der kun få
mennesker der tilsluttede sig kirken.

Andre steder var der mange mennesker der troede på missionærernes ord. De sluttede sig
til kirken. Mange af dem ønskede at bo sammen med de hellige i Saltsødalen. De sejlede
tværs over Atlanterhavet.
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Nogle mennesker rejste tværs over prærien i overdækkede prærievogne. Men nogle
mennesker havde ikke penge til at købe vogne. De lavede små tohjulede vogne.
Det hedder håndkærrer. Pionererne pakkede deres ejendele på håndkærrerne. De trak og
skubbede håndkærreren tværs over prærien. Det var meget hårdt arbejde at trække disse
vogne. Nogle mennesker blev syge og døde.
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Brigham Young var en viis leder. Han sendte mænd og deres
familier andre steder mod vest. Nogle hellige byggede byer i
Californien. Nogle hellige byggede byer i Idaho, Arizona og
Wyoming. Nogle mennesker var kede af at skulle forlade
deres hjem. Men de adlød Brigham Young.

De hellige blev udsat for mange problemer. Somme tider
ville deres afgrøder ikke vokse. Oversvømmelser skyllede
deres gårde væk. Til andre tiden stjal indianerne fra de
hellige eller dræbte dem.

Brigham Young fortalte de hellige at de skulle være venlige
mod indianerne. De gav indianerne mad. Mange indianer
blev venner med de hellige.

De hellige begyndte at bygge templer i vesten.
1 1853 begyndte de hellige på at bygge et tempel i Salt Lake
City. Det tog dem 40 år at bygge templet. De hellige byggede
tre templer inden Salt Lake templet var færdigt. De byggede
St. George templet, Logan templet, og Manti templet.

233

Den store Salt Sø

Winter Quarter

UTAH
1 COLORADO

CALIFORNIA

STILLEHAVET

234

VERMONT
Sharon
NEW YORK
^Palrnyja

Fayetté

PENNSYLVANIA
Kirtland

IOWA
Council Bluffs
MISSOURI

ILLINOIS
Nauvoo

OHIO

Carthage

Independence

235

Jesu Kristi Kirke
af i dag
64. kapitel

Mange år er gået siden kirken blev oprettet i Fayette, New
York. Kirken er vokset meget siden da. 1 1830 oprettede seks
mennesker kirken, mens andre så på.

Missionærer rejste til mange lande for at undervise i evangeliet. Folk lyttede til
missionærerne. De troede på evangeliet og sluttede sig til kirken. I dag er der over fem
millioner medlemmer af kirken. Folk er meget forskellige. De bor rundt omkring i hele
verden. De taler mange sprog. De er glade for at være medlemmer af kirken.
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Den 6. april 1980 havde kirken 150 års fødselsdag. Den dag holdt kirken en særlig
konference. To møder blev holdt samtidigt. Det ene møde blev holdt i Fayette, New York.
Profeten Spencer W. Kimball holdt møde i et hus magen til Peter Whitmer s hus.

Det andet møde blev holdt i tabernaklet i Salt Lake City. Der var tusinder af mennesker
ved mødet. Præsident Kimball talte til de hellige gennem fjernsynet. Han indviede Peter
Whitmerhuset. Alle medlemmerne af kirken var glade for at se og høre profeten.
Medlemmer af kirken er meget velsignede. Vi bør være taknemlige fordi vi er medlemmer
af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Vi har en profet der viser os vejen.
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Svære ord

adlyde At adlyde betyder at gøre det vi bliver bedt om.
Vi bør adlyde Guds befalinger,
adoptere Joseph og Emma adopterede tvilligebørn.
Tvillingerne blev en del af deres familie.
afgrøder Pionererne dyrkede jorden. De såede majs og
korn og lagde kartofler osv. Afgrøde er det man høster,
alkohol 01 og vin indeholder alkohol. Det er ikke sundt at
drikke alkohol.
angreb Pøbelen angreb de hellige. Pøbelen begyndte at
kæmpe mod de hellige.
apostel En apostel er en leder i Jesu Kristi kirke. Han er et
særligt vidne om Jesus Kristus.
arrestere Soldaterne tog Joseph Smith til fange og satte ham
i fængsel.
bande At bande er at bruge grimme ord. Fængslets
fangevogtere talte grimt.
bede At bede betyder at man taler med vor himmelske
Fader. Joseph Smith bad til vor himmelske Fader,
befalinger Gode mennesker adlyder Guds befalinger. De
gør, som Gud ønsker, de skal gøre.
begavelse Begavelse gives i templet og er en særlig gave eller
løfte fra Gud. Gud lover os velsignelser, hvis vi adlyder hans
bud.
begrave Moroni begravede guldpladerne. Han lagde
pladerne i et hul i jorden. Han dækkede dem til med jord.
beskylde Folk beskyldte Joseph Smith for at skabe
problemer. De sagde, at Joseph Smith fik problemerne til at
opstå.
beskytte Mændene havde revolvere for at beskytte
medlemmerne. Herren beskyttede Joseph Smith,
biskop En biskop er leder af kirken. Lederen af wardet er
biskop.
bjerg Pionererne kørte deres prærievogne over bjergene.
Bjerge kan være meget høje.
bro Pionererne byggede en bro over floden, så de kunne
komme over den.
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bygge Pionererne byggede deres bjælkehytter.
bygning Et tempel er en stor bygning.
dele Lederne delte jorden op. Lederne gav et stykke jord til
hver familie.
diakoner Drenge bliver diakoner når de er tolv år gamle.
Diakoner uddeler nadveren.

dæmning De hellige byggede en dæmning i floden.
En dæmning holder vandet tilbage.
døbt Når vi slutter os til kirken, bliver vi døbt. Når vi bliver
døbt, bliver vi sænket ned under vandets overflade og
derefter løftet op igen.
dåbsbassin Der er dåbsbassiner i kirkebygningerne og i
templerne. Man bliver døbt i dåbsbassinet.

frelse Jesus døde for at frelse os. Jesus døde for at vi kunne
komme tilbage og bo hos vor himmelske Fader,
friste Satan prøver at friste os. Han prøver at få os til at gøre
det vi ikke må.

engel En engel er en af Guds hjælpere. Engelen Moroni talte
til Joseph Smith.
evangeliet Evangeliet er det som Jesus underviser os i.
De hellige tror på Jesu Kristi evangelium.
evigt Evigt betyder altid. Vi kan bo med vor himmelske
Fader i al evighed hvis vi adlyder hans befalinger,
fangevogtere Fangevogtere i fængslet passer på at fangerne
ikke flygter.
faste At faste er at gå uden mad og drikke. Folk fastede i tre
dage. Folk spiste og drak ikke i tre dage.
fjende En fjende er en person, der ikke kan lide os og som
gør os ondt. Josephs Smiths fjender prøvede at slå ham ihjel.
flygte At flygte betyder at løbe væk fra en eller noget.
Mændene flygtede fra fængslet. Joseph Smith flygtede fra
pøbelen.
forfædre Vore forfædre er de personer i vor familie, som
levede før os.

fængsel Mænd blev sat i fængsel. De blev anbragt i et lille
rum med tremmer, hvorfra de ikke kunne komme ud.
gaver Gaver er noget man modtager eller giver. Helligånden
giver gaver til retfærdige mennesker.
gift Gift er noget der kan slå folk ihjel, hvis de spiser eller
drikker det. Pøbelen kom gift i Josephs drik.
grundede Joseph grundede over hvad Herren ønskede af
ham. Joseph tænke over hvad Herren åbenbarede.
guvernør En guvernør er lederen af en stat.
Himlen Gud er i Himlen.
havet Et hav er vandet som omgiver et land.
helbrede At helbrede betyder at gøre syge mennesker raske.
Newel Whitney velsignede Joseph Smith så han blev
helbredt.
hellig Templet er en hellig bygning. Templet tilhører Gud.
Sidste dages hellige er medlemmer af Jesu Kristi kirke,
ihærdigt De hellige arbejdede ihærdigt. De hellige skulle
arbejde flittigt med undervisning i evangeliet.
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indvie Når vi indvier noget, velsigner vi det til at blive brugt
i arbejdet for Gud. De hellige indviede templet,
kaptajn En kaptajn er anfører. Kaptajn Allen var anfører for
soldaterne.
konference En konference er et stort møde der samler
kirkens medlemmer.
Generalkonferencer og stavskonferencer afholdes hvert halve

medlemmer Folk var medlemmer af kirken. De blev døbt og
tilhører kirken.
mission Apostlene tog på mission. De rejste ud og fortalte
folk om Jesu Kristi evangelium.
missionær En missionær er en person, der er på mission og
som underviser i evangeliet.
mobbe Pøbelen mobbede de hellige. De tyraniserede dem og
var onde imod dem.

nadver Vi tager nadveren for at mindes Jesus. Vi tager brød
og vand for at mindes ham.

korsfæste Jesus blev korsfæstet. Han blev naglet fast på et
kors og hang der indtil han døde.
kvæle Mændene var ved at kvæle Joseph Smith. De tog ham
om halsen.
lede At lede folk betyder at vise eller fortælle dem, hvad de
skal gøre. Profeten leder kirken.
lide Vi lider når vort legeme gør ondt. Joseph Smith og
hans venner led, da de sad fængslet,
låne Når vi låner noget fra andre, spørger vi, om vi må
bruge det. Manden lånte en hest af sin ven. Manden spurgte
sin ven, om han måtte bruge hesten.
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okse En okse er et trækdyr. De blev brugt til at trække
prærievognene.
omvendelse Hvis vi gør noget forkert skal vi omvende os.
Vi skal fortryde det vi har gjort og ikke gøre det igen.

ond Ondt er noget der er meget slemt. Satan er en ond ånd.
Manden gjorde onde ting. Han gjorde noget der var meget
forkert.
opstå Jesus opstod. Han døde, men lever igen. Alle
mennesker vil opstå når de er døde.
ordineret At blive ordineret betyder at få overdraget
præstedømmet. Joseph Smith ordinerede manden. Joseph
Smith gav manden præstedømmet.
oversætte Joseph Smith oversatte Mormons Bog. Han skrev
Mormons Bog med ord som vi kender.
pagt En pagt er et løfte. Vi lover Gud at vi vil handle
retfærdigt. Vi gør pagt med Gud.
patriark En patriark giver særlige velsignelser til folk.
Joseph Smiths far var patriark.
pelsjægere Pelsjægere er folk der jager vilde dyr. De sælger
skindet fra dyrerne.
prale Fangevogterne i fængslet pralede af det, de havde
gjort. De overdrev og var glade for det de sagde,
profet Profeten fortæller folk, hvad Gud ønsker de skal
gøre. Joseph Smith var en profet.
prædike Joseph Smith prædikede for folk. Han talte til folk
og fortalte dem om evangeliet.
præsident En præsident er leder. Kirkens præsident er leder
af kirken.
præsidentskab Kirkens præsidentskab består af præsidenten
og hans to rådgivere.
præstedømme Præstedømmet er Guds magt.
præster Præster har det aronske præstedømme. Præster er
mænd som hjælper i kirken.
pøbelen Pøbelen er en flok mennesker der er ude på at
skabe uro. Pøbelen forfulgte de hellige.
pågreb Soldaterne pågreb Joseph Smith. Soldaterne greb fat
i Joseph Smith og ville ikke lade ham gå.
retfærdig Retfærdige mennesker gør det der er rigtigt.
De adlyder Guds befalinger.
rådgivere En rådgiver er en person der hjælper en leder.
Kirkens profet har rådgivere. Biskoppen har rådgivere.
sabbat På sabbaten går vi i kirke. Vi bør ikke arbejde når det
er sabbat. Søndag er sabbatsdagen.

samles At samles betyder at man mødes et sted. Joseph
Smith sagde til de hellige, at de skulle samles i Missouri,
sandhed Jesus underviste sandheden til menneskene. Han
lærer dem hvad der er rigtigt.
skabte Jesus skabte jorden. Jesus organiserede jorden,
skriften Skriften er de bøger der fortæller os om Gud.
Bibelen, Mormons Bog, Lære og Pagter, og Den kostelige
Perle er kirkens skrifter.
smuk Når noget er smukt, kan vi lide at se på det. En have
er smuk. Templet er smukt.
sprog De ord vi bruger, når vi taler og skriver, danner vort
sprog.
stangulere Mændene strangulerede Joseph. De bandt et reb
om hans hals for at kvæle ham.
stjæle At stjæle betyder at man tager noget som tilhører
andre. Pøbelen stjal de helliges dyr. Pøbelen tog dyrerne.
sætte af Lægen ville sætte Josephs ben af. Han ville skære
det syge ben af.
sår Man får sår på legemet, når man slår eller skærer sig.
tilgive At tilgive betyder at man glemmer noget dårligt som
andre har gjort imod en. Gud vil tilgive os, hvis vi er kede af
det vi har gjort forkert og aldrig gør det igen.
tempel Templet er Guds hus.
tiende Tiende er en tiendedel af vore penge som vi giver til
Gud.
tilbede At tilbede betyder at elske og adlyde. Satan ønskede
at Moses skulle tilbede ham. Satan ønskede at Moses skulle
elske og adlyde ham.
tilslutte Folk tilsluttede sig kirken. De blev døbt og var
derved medlemmer af kirken.
tjene Tjene betyder at man arbejder og får betaling for sit
arbejde. Mændene arbejdede for landmanden og tjente
penge.
tjære Tjære er sort og klæbrig asfalt. Tjære bruges til veje og
hustage.
tobak Nogle mennesker ryger eller tygger tobak. Tobak er
ikke godt for os.
tro At have tro er, at vide at noget er sandt. Vi tror på Jesus
Kristus. Vi stoler på ham og adlyder ham.
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trompet En trompet er et musikinstrument,
trykkeren Trykkeren er den mand der trykker bøger,
trykt Ordene i denne bog er trykt på papir,
trængsler Trængsler er det vi får, når vi bliver udsat for
noget der er svært. De hellige i Nauvoo havde mange
trængsler.
udelukket Medlemmer af kirken der gør onde ting bliver
udelukket. De kan ikke længere være medlemmer af kirken.

vagtler Vagtler er fugle.
valg Vor himmelske Fader giver os mulighed for at vælge.
vidner Vidnerne så guldpladerne. De sagde at guldpladerne
var virkelige.
vidnesbyrd Et vidnesbyrd er en vished om at evangeliet er
sandt. Manden havde et vidnesbyrd om at evangeliet er sandt.
viet Joseph og Emma var viet til hinanden. Joseph var
Emmas mand. Emma var Josephs hustru.
ægteskab ægteskab er at være viet.
ældste Ældster er mænd der har det melkisedekske
præstedømme.
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ærlig Personer der er ærlige lyver ikke. Ærlige mennesker
tager ikke ting som tilhører andre,
ødelægge At ødelægge betyder at brænde eller rive ned.
Pøbelen ødelagde templet.
åbenbaring En åbenbaring er noget som Gud lader os se.
Joseph Smith så vor himmelske Fader og Jesus Kristus i en
åbenbaring.
ånd En And har ikke et legeme af kød og ben.

Steder i Lære og
Pagter

Adam-ondi-Ahman Adam-ondi-Ahman ligger i staten
Missouri. Jesus besøgte Adam her for længe siden.
Amerika Amerika er det land, hvor folkene fra Mormons
Bogs boede for længe siden.
Arizona Arizona ligger i den vestlige del af de Forenede
Stater. Brigham Young sendte hellige til Arizona for at bygge
byer.
Californien Californien ligger i den vestlige del af de
Forenede Stater. Brigham Young sendte hellige til
Californien for at bygge byer.
Carthage Carthage er en by i staten Illinois. Joseph og
Hyrum blev dræbt i Carthage fængsel.
Colorado Colorado ligger i den vestlige del af de Forenede
Stater.
Council Bluffs Council Bluffs var en by på prærien i staten
Iowa.
Cumorahhøjen Cumorahhøjen lå nær Joseph Smiths hjem i
staten New York. Guldpladerne lå begravet i Cumorah
højen.
celestiale rige Det celestiale rige er det sted, hvor vor
himmelske Fader og Jesus Kristus bor. Retfærdige hellige vil
opstå og komme til at bo dér.
Egypten Egypten er det land, hvor Abraham og Moses
boede for længe siden.
Far West Far West var en by der lå i staten Missouri. De
hellige boede i Far West i en kort periode. Byen eksisterer
ikke mere.
Fayette Fayette er en by der ligger i staten New York.
Joseph Smith oprettede kirken i Fayette.
Forenede Stater De Forenede Stater er et land i
Nordamerika. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige blev
genoprettet i de Forenede Stater.
Getsemane have Getsemane have ligger nær Jerusalem.
Jesus led og blødte for os i Getsemane have.
Harmony Harmony er en by i Pennsylvanien, hvor Joseph
Smith boede.
Haun's Mill Haun's Mill var en lille by der lå i staten
Missouri. Pøbelen dræbte mange hellige i Haun's Mill.

Himlen Himlen er det sted, hvor vor himmelske Fader og
Jesus Kristus bor. Vi boede i Himlen inden vi kom her til
jorden.
Idaho Idaho er en stat der ligger i den vestlige del af de
Forenede Stater. Brigham Young sendte hellige til Idaho for
at bygge byer.
Illinois Illinois er en stat der ligger i den østlige del af de
Forenede Stater. Nauvoo og Carthage er byer der ligger i
Illinois.
Independence Independence er en by i Jackson County,
Missouri. Jesus sagde at Zions by ville blive bygget i
nærheden af Independence.
Israel Israel er et land, hvor der boede mange jøder.
Jackson County Jackson County ligger i staten Missouri.
Pøbelen tvang de hellige til at flytte fra Jackson County.
Jerusalem Jerusalem er en by der ligger i Israel. Jesus vil
komme til Jerusalem, når han kommer tilbage til jorden.
Jorden Jorden er det sted, hvor vi bor nu. Jesus Kristus
skabte jorden.
Kirtland Kirtland er en by der ligger i staten Ohio.
De hellige byggede et tempel i Kirtland.
Klippebjergene Klippebjergene ligger i den vestlige del af
De forenede Stater. Pionererne vandrede over
Klippebjergene og kom til den store Saltsødal.
Liberty Liberty er en by der ligger i staten Missouri. Joseph
Smith sad i Liberty fængsel.
Mississippifloden Mississippifloden ligger nær byen
Nauvoo. De hellige sejlede over Mississippifloden, da de
forlod Nauvoo.
Missouri Missouri er en stat i de Forenede Stater.
Independence er en by i Missouri.
Nauvoo Nauvoo er en by der ligger i staten Illinois.
De hellige boede i Nauvoo og byggede et tempel dér.
New York New York er en stat i De forenede Stater.
Cumorahhøjen ligger i New York. Fayette er en by i New
York.
Ohio Ohio er en stat i De forenede Stater. Kirtland er en by
i Ohio.
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Palmyra Palmyra er den by, hvor Joseph Smith opvoksede.
Palæstina Palæstina er det land, hvor Israelitterne boede.
Pennsylvanien Pennsylvanien er en stat i De forenede
Stater. Emma Smiths familie boede i Pennsylvanien.
Pueblo Pueblo er en by der ligger i staten Colorado.
Mændene i Mormonbataljonen efterlod deres familier i
Pueblo.
Quincy Quincy er en by der ligger i staten Illinois.
Salt Lake City Salt Lake City er en af de byer som de
hellige byggede. Den ligger i Saltsødalen.
Saltsødalen Den store Saltsødal ligger i staten Utah i den
vestlige del af de Forenede Stater.
Stillehavet Stillehavet ligger på den vestlige side af
Amerika. Mormonbataljonen marcherede til Stillehavet,
telestiale rige Mennesker som ikke er gode, mens de lever
på jorden vil komme til det telestiale rige, når de opstår.
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terrestriale rige Mennesker som er gode, men som ikke
adlyder Guds befalinger på jorden vil komme til det
terrestriale rige, når de opstår.
Utah Utah er en stat i de Forenede Stater. Salt Lake City
ligger i Utah.
Vermont Vermont er en stat i de Forenede Stater. Joseph
Smith blev født i Vermont.
Winter Quarters Winter Quarters var en by på prærien i de
Forenede Stater.
Wyoming Wyoming ligger i den vestlige del af de Forenede
Stater. Brigham Young sendte hellige til Wyoming for at
bygge byer.
Zion Zion var en by som Enok byggede. En dag vil der
være en anden by ved navn Zion. Den vil komme til at ligge i
Jackson County, Missouri.

Folk i Lære og
Pagter

Abraham Abraham var en profet som levede for længe
siden. Historien om Abraham står i Det gamle Testamente og
Den kostelige Perle.
Bennett, John C. John C. Bennett var major i Nauvoo. Han
kunne ikke lide Joseph Smith.
Bror Allen Bror Allen var et medlem af kirken, han blev
smurt i tjære og rullet i fjer.
Copley, Leman Leman Copley var medlem af kirken i
Kirtland, Ohio. Han ville ikke dele sin jord med andre
medlemmer.
Cowdery, Oliver Oliver Cowdery hjalp Joseph Smith med
at oversætte guldpladerne. Han gjorde et stort arbejde for
kirken.
Elias Elias gav særlige magter i præstedømmet til Joseph
Smith og Oliver Cowdery i Kirtland templet.
Elias (Elijah) Var en profet som levede for længe siden.
Han gav særlige magter i præstedømme til Joseph Smith og
Oliver Cowdery i Kirtland templet.
Enok Enok var en profet som levede for længe siden. Han
byggede Zions by. Historien om Enok står i Den kostelige
Perle.
Gud Vor himmelske Fader, Jesus Kristus og Helligånden er
alle Guder. De har alle stor magt.
Guvernør Boggs Guvernør Boggs var Missouris guvernør.
Han ville ikke hjælpe de hellige.
Harris, Martin Martin Harris hjalp Joseph Smith med
oversættelsen af guldpladerne. Han mistede nogle sider til
Mormons Bog.
Helligånden Helligånden har et åndeligt legeme. Han
hjælper vor himmelske Fader og Jesus. Han har magt til at
give de hellige særlige gaver. Han hjælper os til at kende
forskel på godt og ondt.
Herren Jesus Kristus bliver somme tider kaldt for Herren.
Hr. Chandler Hr. Chandler solgte nogle gamle
papyrusruller til de hellige i Kirtland. Abrahams skrivelser
stod på papyrusrullerne.
Hr. Hale Hr. Hale var Emma Smiths far.

Hyde, Orson Orson Hyde var en apostel. Han indviede
Palæstina til efterkommerne af Abrahams slægt, så de havde
et sted at bo.
Indianere Indianerne boede overalt i de Forenede Stater.
Somme tider kalder vi indianerne for lamanitter.
Israelitter Israelitterne var mennesker som boede i
Palæstina for længe siden.
Jakob Jakob var en af Jesu tolv apostle. Peter, Jakob og
Johannes gav det melkisedekske præstedømme til Joseph
Smith og Oliver Cowdery.
Jesus Kristus Jesus Kristus er vor Frelser. Han er vor
himmelske Faders Søn. Somme tider kalder vi Jesus for
Herren.
Johannes Johannes var en af Jesu tolv apostle. Peter, Jakob
og Johannes gav det melkisedekske præstedømme til Joseph
Smith og Oliver Cowdery.
Johannes Døber Johannes Døber levede mens Jesus var på
jorden. Johannes Døber gav det aronske præstedømme til
Joseph Smith og Oliver Cowdery.
Kaptajn Allen Kaptajn Allen var kaptajn i hæren i de
Forenede Stater. Han bad mændene i kirken om at slutte sig
til Mormonbataljonen.
Kimball, Heber C. Heber C. Kimball var apostel. Han var
på mission i England.
Kimball, Spencer W. Spencer W. Kimball er kirkens
12. præsident. Han er apostel og profet.
Knight, Newel Newel Knight blev syg, da Satan prøvede at
stoppe ham fra at bede. Joseph Smith helbredte Newel
Knight.
Lamanitter Lamanitterne i Mormons Bog er indianere.
Melkisedek Melkisedek var en profet som levede for længe
siden. Han havde præstedømmet.
Mormoner Somme tider bliver medlemmerne af Jesu Kristi
Kirke kaldt for mormoner, fordi de tror på Mormons Bog.
Moroni Moroni var en profet som boede i Amerika for
længe siden. Han gemte guldpladerne i Cumorahhøjen.
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Moses Moses var en profet som levede for længe siden.
Han førte israelitterne ud af Egypten. Han gav
præstedømmets magt til Joseph Smith og Oliver Cowdery i
Kirtland templet.
Noa Noa var en profet som levede for længe siden. Noa
havde præstedømmet.
Page, Hiram Hiram Page sagde, at han havde en sten der
gav ham åbenbaringer om kirken.
Partridge, Edward Edward Partridge var kirkens første
biskop.
Peter Peter var en af Jesu tolv apostle. Peter, Jakob og
Johannes gav det melkisedekske præstedømme til Joseph
Smith og Oliver Cowdery.
Phelps, William W. William W. Phelps hjalp til med at
oprette skoler i Jackson County, Missouri.
Pionerer Pionererne var de hellige som drog over prærien
til Klippebjergene.
Pratt, Parley P. Parley P. Pratt tog på mission for at
undervise lamanitterne.
Richards, Willard Willard Richards var en ven af Joseph
Smith. Han sad i Carthage fængsel sammen med Joseph.
Rigdon, Sidney Sidney Rigdon var en af Joseph Smiths
rådgivere.
Satan Satan er djævelen. Satan ønsker at stoppe Herrens
arbejde på jorden. Han ønsker at ødelægge Jesu Kristi kirke.
Sister Vilate Kimball Sister Kimball var Heber C. Kimballs
hustru. Hun var medlem af kirkens første hjælpeforening.
Smith, Alvin Alvin Smith var Joseph Smiths ældre bror.
Han døde. Joseph Smith så i en åbenbaring sin bror i det
celestiale rige.
Smith, Emma Emma Smith var Joseph Smiths hustru. Hun
var den første præsidentinde for hjælpeforeningen. Hun
udvalgte salmerne til kirkens salmebog.
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Smith, Hyrum Hyrum Smith var Joseph Smiths ældre bror.
Hyrum blev dræbt i Carthage fængsel sammen med Joseph
Smith.
Smith, Joseph Joseph Smith var Jesus Kristi Kirke af Sidste
Dages Helliges første profet og præsident. Jesus gav Joseph
Smith åbenbaringerne som står i Lære og Pagter. Joseph blev
dræbt i Carthage fængsel.
Smith, Joseph sen. Joseph Smith, sen. var Joseph Smiths
far.
Smith, Lucy Lucy Smith var Joseph Smiths mor.
Smith, Samuel Samuel Smith var Joseph Smiths yngre
bror. Han var kirkens første missionær.
Snow, Eliza R. Eliza R. Snow var medlem af den første
hjælpeforening.
Taylor, John John Taylor var en af Joseph Smiths venner.
Han sad i Carthage fængsel sammen med Joseph. Senere
blev han præsident for kirken.
Vor himmelske Fader Vor himmelske Fader er fader til vore
åndelige legemer. Vi beder til vor himmelske Fader. Somme
tider kalder vi vor himmelske Fader for Gud.
Whitmer, David David Whitmer var et af de vidner som så
guldpladerne. Han hjalp med at organisere kirken den
6. april 1830.
Whitmer, Peter Peter Whitmer hjalp med til at organisere
kirken den 6. april 1830.
Whitney, Newell Newell Whitney var kirkens anden
biskop.
Williams, Frederick G. Frederick G. Williams var en af
Joseph Smiths rådgivere.
Young, Brigham Brigham Young var en af de tolv apostle.
Han var leder for pionererne. Han blev kirkens profet efter
Joseph Smiths død.
Young, Phineas Phineas Young var Brigham Youngs bror.

Billeder fra kirkens historie

Cumorah højen

Den hellige lund

Susqueharinafloden (foto Jed A. Clark)

Kirtland templet
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„Ankomsten til Nauvoo" af C. C. A. Christensen (BYU Art Museum Collection)

En bygning i Nauvoo

Nauvoo (foto Jed A. Clark)

Brigham Youngs hjem, Nauvoo

Orson Hydes hjem, Nauvoo (foto Jed A. Clark)
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Carthage fængsel, Carthage, Illinois

Salt Lake templet og kirkens hovedkvarter, Salt Lake City
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Kirkens præsidenter

Joseph Smith, 1830-1844

Brigham Young, 1847-1877

John Taylor, 1880-1887

Wilford Woodruff, 1889-1898

Lorenzo Snow, 1898-1901

Joseph F. Smith, 1901-1918

Heber J. Grant 1918-1945

George Albert Smith, 1945-1951

David O. McKay, 1951-1970

Joseph Fielding Smith, 1970-1972

Harold B. Lee, 1972-1973

Spencer W. Kimball 1973-1985
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