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Före Läran och
förbunden

Vi bodde i himlen innan vi kom till jorden. Vår himmelske
Fader gav oss frälsningsplanen. Frälsningsplanen hjälper oss
att förbereda oss för att bo i himlen igen. Om vi lyder planen,
kan vi bo tillsammans med vår himmelske Fader när vi har
uppstått.

Jesus bodde tillsammans med oss i himlen. Han ville lyda vår
himmelske Faders plan. Jesus sade att han skulle komma till
jorden och bli vår Frälsare. Han skulle utföra vår himmelske
Faders verk.

Satan bodde tillsammans med oss i himlen också. Men han
var ond. Han ville inte lyda vår himmelske Faders plan.
Vår himmelske Fader sände bort Satan från himlen. Satan vill
förstöra frälsningsplanen. Han vill stoppa vår himmelske
Faders verk.

1

Jesus skapade jorden. Vår himmelske Faders barn kom för att
bo på den. Jesus sände profeterna för att lära dem att leva
rättfärdigt. En del av människorna lydde profeterna.

Gamla testamentet berättar om människorna som bodde i
Palestina för länge sedan. Dessa människor kände till Jesus.
Rättfärdiga människor hade hans evangelium. Rättfärdiga
män bar prästadömet. Profeterna lärde människorna att Jesus
skulle komma till jorden. Han skulle bli deras Frälsare.

2

Andra människor på jorden ville inte lyssna till profeterna.
Dessa människor lydde Satan. De blev onda.

Mormons bok berättar om människor som levde i Amerika för
länge sedan. De kände till Jesus. De hade hans evangelium.
Rättfärdiga män bar prästadömet. Profeterna lärde
människorna i Amerika att Jesus skulle bli deras Frälsare.
Han skulle besöka dem när han hade uppstått.

Jesus Kristus kom för att leva på jorden. Nya testamentet
berättar om hans liv på jorden. Jesus undervisade
människorna om sitt evangelium. Han lärde dem att lyda vår
himmelske Faders bud.

Jesus valde ut tolv män till sina apostlar. Han gav dem
prästadömet. Han grundlade sin kyrka. Många människor
älskade Jesus. De var rättfärdiga och lydde hans lärdomar.

Satan ville inte att människorna skulle lyda Jesus. Satan
frestade människorna, och de blev onda. De ville inte tro på
Jesus. De hatade Jesus. De dödade honom.

Efter tre dagar uppstod Jesus. Han talade med sina apostlar.
Han sade till dem att de skulle undervisa alla människor om
evangeliet. Jesus besökte också de rättfärdiga människorna i
Amerika. Sedan for han upp till himlen
för att vara tillsammans med sin Fader.

3

Apostlarna var ledarna för Jesu Kristi kyrka. De gick ut till
många länder. De lärde människorna evangeliet. Många
människor trodde på Jesus och blev döpta. Apostlarna gav
rättfärdiga män prästadömet. Jesu Kristi sanna kyrka fick
många medlemmar.

Vissa människor förändrade Jesu Kristi kyrkas lärdomar.
De förändrade Guds bud. Den sanna kyrkan som Jesus hade
grundlagt var borta. Människorna grundlade egna kyrkor.
Men ingen av kyrkorna var den sanna kyrkan.

4

Satan ville förstöra Jesu Kristi kyrka. Han frestade
människorna. Och de lydde honom. Många människorna
slutade tro på Jesus. De onda människorna dödade kyrkans
rättfärdiga medlemmar. De dödade apostlarna. Det fanns inga
ledare i kyrkan. Det fanns ingen på jorden som kunde ge
prästadömet till människorna.

Det gick många hundra år. Det fanns många olika kyrkor
på jorden. Men ingen av dem var Jesu Kristi sanna kyrka.
Medlemmarna i kyrkorna trodde på Jesus Kristus.
Men kyrkorna hade inte det sanna evangeliet. De bar inte
Guds prästadöme. De hade inte profeter eller apostlar.

Jesus sade att han skulle komma till jorden igen. Han sade att
hans sanna kyrka måste finnas på jorden innan han kommer
tillbaka. Människorna måste känna till hans sanna
evangelium. Människorna måste ha prästadömet. Det måste
finnas profeter och apostlar. Det måste finnas uppenbarelser.

Uppenbarelser kommer från Jesus. Uppenbarelserna talar
om för oss det som Jesus vill att vi skall känna till. Det talar
om för oss vad han vill att vi skall göra. Jesus ger sina profeter
uppenbarelser. Uppenbarelserna gäller hans sanna kyrka.

Läran och förbunden är en bok med uppenbarelser. Läran och
förbunden berättar om Jesu Kristi sanna kyrka. Den berättar
om prästadömet. Den berättar om profeter och apostlar. Läran
och förbunden talar om för oss vad vi måste göra för att vara
förberedda när Jesus kommer tillbaka.

Den bok du nu läser handlar om Läran och förbunden.
Denna bok berättar om några av uppenbarelserna. Den
berättar om hur Jesu Kristi sanna kyrka kom tillbaka till
jorden. Den berättar också om en del av människorna
som levde när kyrkan grundlades.

5

Joseph Smith
och hans familj
Kapitel 1 (1805-1820)

Joseph Smith föddes den 23 december 1805. Hans familj
bodde i staten Vermont. Vermont ligger i Amerikas förenta
stater. Joseph Smiths far hette också Joseph. Hans mor
hette Lucy.
Joseph Smiths skrifter, 2 : 3 - 4

Joseph hade sex bröder och tre systrar. En bror dog som
spädbarn.
Joseph Smiths skrifter, 2:4

6

Josephs far och mor var goda människor. De älskade sina
barn. De arbetade hårt för att ta hand om sina barn.

När Joseph var en liten pojke fick han ett mycket fult sår på
benet. Läkarna försökte göra benet bättre, men lyckades inte
med det.

Hyrum Smith var Josephs äldre bror. Han älskade Joseph.
Hyrum var ledsen över att Josephs ben gjorde så ont. Han
satt bredvid Josephs säng. Han försökte hjälpa Joseph att
känna sig bättre till mods.

Läkarna ville skära av Josephs ben. Hans mor ville inte låta
dem göra det. Därför beslutade de sig för att skära bort en bit
av benet. Joseph visste att det skulle göra ont i benet när
läkarna skar i det. Men han hade tro. Han visste att vår
himmelske Fader skulle hjälpa honom.

Läkarna bad Joseph att dricka lite vin så att han inte skulle få
så ont. Joseph ville inte dricka vinet. Joseph bad sin mor att
gå ut ur rummet. Han ville inte att hon skulle se på när
läkarna skar i hans ben.

7

Joseph bad sin far att hålla honom. Läkarna skar i Josephs
ben. De skar bort de onda delarna i benet. Det gjorde mycket
ont. Men Joseph var väldigt modig. Efter många dagar blev
hans ben bättre.

När Joseph var äldre, flyttade hans familj till staten New
York. De bodde i en timrad stuga på en bondgård nära
Palmyra.

Josephs familj var fattig. De måste arbeta hårt för att kunna
betala för bondgården. Pojkarna hjälpte sin far att odla. De
tog hand om djuren. Flickorna arbetade tillsammans med sin
mor.

Joseph var en snäll pojke. Han var glad. Han tyckte om att
skratta och ha roligt.

Joseph Smiths skrifter, 2:46

8

Joseph Smiths skrifter, 2:3

Joseph Smiths skrifter, 2:28

Joseph Smiths
första syn
Kapitel 2 (1820)

Joseph Smith och hans familj trodde på Gud. De läste Bibeln
tillsammans. Josephs far och mor lärde sina barn att vara
goda människor.

Det fanns många kyrkor i Palmyra. Alla människorna sade
att deras kyrka var den rätta kyrkan. De sade att de andra
kyrkorna hade fel. Joseph visste inte vilken kyrka han skulle
gå med i. Han ville veta vilken som var Jesu Kristi sanna
kyrka.

En dag läste Joseph i Bibeln. Han var 14 år gammal. Han
läste att vi bör fråga Gud, när vi vill veta någonting. Joseph
bestämde sig för att be. Han skulle fråga Gud vilken kyrka
han skulle gå med i.
Joseph Smiths skrifter, 2 : 1 1 - 1 3 ; Jakob 1:5

Joseph Smiths skrifter, 2 : 5 - 1 0

9

Det var en vacker vårdag. Joseph gick ut i skogen nära sitt hem. Han knäböjde.
Han bad högt. Han trodde på att vår himmelske Fader skulle besvara hans bön.
Joseph Smiths skrifter 2 : 1 4 - 1 5

Satan ville inte att Joseph skulle be. Satan försökte stoppa
honom. Satan gjorde att det blev alldeles mörkt runt Joseph.
Joseph kunde inte tala. Han var rädd.
Joseph Smiths skrifter 2:15
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Joseph slutade inte att be. Satan kunde inte få honom att
sluta.
Joseph Smiths skrifter 2:16

Då fick Joseph en syn. Han såg ett vackert, strålande ljus. Ljuset fanns runt omkring
honom. Han såg vår himmelske Fader och Jesus Kristus. De stod ovanför honom i ljuset.
Vår himmelske Fader pekade på Jesus Kristus och sade: "Denne är min älskade Son.
Hör h o n o m . "
Joseph Smiths skrifter 2 : 1 6 - 1 7
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Joseph frågade Jesus vilken kyrka som var sann. Han frågade
vilken kyrka han skulle gå med i. Jesus sade till Joseph att
han inte skulle gå med i någon av kyrkorna. Jesus sade att
alla kyrkorna hade fel. Ingen av dem var hans kyrka. Han
sade många andra saker till Joseph. Sedan var synen slut.
Joseph var ensam.

Joseph gick hem. Hans mor frågade om han mådde bra.
Joseph sade ja. Han berättade för sin mor att han hade sett
en syn. Han berättade för henne vad han hade lärt sig av
synen.
Joseph Smiths skrifter 2:20

Joseph Smiths skrifter 2:18-20

Joseph berättade för en del människor i staden om sin syn.
Människorna trodde honom inte. De trodde att han ljög.
De blev arga på honom. De behandlade honom illa.
Joseph Smiths skrifter 2 : 2 1 - 2 3
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Joseph berättade alltid sanningen om sin syn. Han visste
att han hade sett vår himmelske Fader och Jesus Kristus.
Han visste att ingen av kyrkorna på jorden var sann.
Joseph Smiths skrifter 2 : 2 5 - 2 6

Ängeln Moroni
och guldplåtarna
Kapitel 3 (1823-1827)

Tre år hade gått sedan Josephs första syn. Han var 17 år
gammal. Joseph undrade vad Gud ville att han skulle göra.
En kväll bad Joseph. Han trodde på att Gud skulle tala om
för honom vad han skulle göra.
Joseph Smiths skrifter 2:27, 29

Joseph såg ett strålande ljus i rummet. En ängel stod i ljuset.
Ängelns ansikte var mycket ljust. Han bar en vacker vit
dräkt.
Joseph Smiths skrifter 2 : 3 0 - 3 2

Ängeln sade att han hette Moroni. Gud hade sänt honom för
att han skulle tala till Joseph. Moroni sade att Gud hade ett
verk för Joseph att uträtta.
Joseph Smiths skrifter 2:33
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Ängeln Moroni berättade för Joseph om en bok. Boken
handlade om människorna i Amerika för länge sedan.
Jesus Kristus kom till dessa människor. Han lärde dem sitt
evangelium.
Joseph Smiths skrifter 2:34

Moroni sade att boken var skriven på sidor av guld.
Guldsidorna kallades plåtar. Boken var skriven på ett språk
som vi inte känner till. Gud ville att Joseph skulle översätta
boken. Joseph skulle skriva ned den med ord som vi kunde
förstå.
Joseph Smiths skrifter 2 : 3 4 - 3 5

Ängeln Moroni sade att plåtarna låg gömda i en kulle nära
Josephs hem. De låg begravda i marken. Moroni sade att två
stenar fanns gömda tillsammans med guldplåtarna. Stenarna
kallades Urim och Tummim. Stenarna skulle hjälpa Joseph
att översätta boken.
Joseph Smiths skrifter 2:34-35, 42, 51

Moroni berättade för Joseph om Elia. Elia var en stor
profet som levde för länge sedan. Elia hade prästadömet.
Berättelsen om Elia finns i Gamla testamentet. Moroni sade
att Elia skulle komma tillbaka till jorden. Elia skulle säga till
människorna att de skulle lära känna sina förfäder. Förfäder
är våra familjemedlemmar som levde före oss.
Joseph Smiths skrifter 2 : 3 8 - 3 9 ; L&F 2 : 1 - 2
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Moroni berättade för Joseph om prästadömet. Prästadömet
är Guds kraft. Moroni sade att Elia skulle återge
prästadömets kraft till jorden. Prästadömets kraft skulle
hjälpa rättfärdiga familjer. De skulle komma beseglas till
varandra. Sedan skulle de kunna leva tillsammans för evigt.
Moroni lämnade honom.

Ängeln Moroni kom tillbaka två gånger till den natten.
Han berättade många saker för Joseph varje gång. Han
lämnade honom när morgonen kom. Joseph steg upp och
gick för att arbeta med sin far på bondgården.
Joseph Smiths skrifter 2:43-49

Joseph Smiths skrifter 2:38-39, 40; L&F 2 : 1 - 2

Joseph var för trött för att arbeta. Han föll till marken. Medan
han låg ner, kom Moroni igen. Joseph berättade för sin far
det som Moroni hade lärt honom. Josephs far trodde på
honom. Han visste att Gud hade sänt Moroni. Han sade till
Joseph att han skulle lyda Moroni.

Joseph gick för att leta rätt på guldplåtarna. Han gick till en
kulle nära hans hem. Det var kullen Cumorah. Guldplåtarna
fanns där. De låt gömda under en stor sten. De låg i en
stenkista. Urim och Tummim fanns också i kistan.
Joseph Smiths skrifter 2 : 5 1 - 5 2

Joseph Smiths skrifter 2:48, 50
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Ängeln Moroni kom till Joseph. Han ville inte låta Joseph ta
hem guldplåtarna. Han sade till Joseph att han skulle komma
till kullen samma dag varje år under fyra års tid.
Joseph Smiths skrifter 2:53

Joseph lydde Moroni. Han gick till kullen Cumorah varje år.
Moroni undervisade honom där. Moroni berättade för
Joseph om Jesu Kristi sanna kyrka. Jesus skulle grundlägga
sin kyrka på jorden igen.
Joseph Smiths skrifter 2:54

Ar 1827 gav Moroni guldplåtarna till Joseph. Joseph hade
väntat på att få plåtarna i fyra år. Moroni sade till Joseph att
han skulle ta väl hand om plåtarna.
Joseph Smiths skrifter 2:59

Joseph tog hem guldplåtarna. Han ville ta väl hand om dem.
Onda människor försökte stjäla dem. Joseph gömde
guldplåtarna där de onda människorna inte kunde finna
dem. Gud hjälpte Joseph att förvara guldplåtarna i säkerhet.
Joseph Smiths skrifter 2:60
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Martin Harris
och de förlorade
sidorna
Kapitel 4 (1824-1828)

Joseph Smiths familj var fattig. De behövde pengar. Joseph
ville hjälpa sin familj. Han gick till staten Pennsylvania för
att arbeta. Han bodde hos en man som hette herr Hale.
Joseph Smiths skrifter 2:56-57

Herr Hale hade en dotter som hette Emma. Joseph träffade
Emma. De blev kära i varandra och gifte sig. De gick för att
bosätta sig hos Josephs familj. Joseph hjälpte sin far att
arbeta på gården.

Många människor kände till att Joseph hade guldplåtarna.
De försökte stjäla dem. Människorna ställde till problem för
Joseph. De berättade lögner om Joseph och hans familj.
Joseph Smiths skrifter 2:60-61

Joseph Smiths skrifter 2 : 5 7 - 5 8
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Problemen blev så svåra att Joseph och Emma bestämde sig
för att flytta. De ville flytta till Pennsylvania. De ville bo nära
Emmas familj. Men Joseph och Emma hade inte pengar till
resan.
Joseph Smiths skrifter 2:61

En man vid namn Martin Harris bodde nära Joseph Smith.
Martin Harris hade en stor gård. Han hade mycket pengar.
Martin Harris var snäll mot Joseph och Emma. Han gav dem
pengar till hjälp att flytta. Joseph och Emma gav sig iväg till
Pennsylvania.
Joseph Smiths skrifter 2 : 6 1 - 6 2

Joseph började översätta skriften på guldplåtarna. Joseph
visste inte vad orden betydde. Gud hjälpte honom. Joseph
använde urim och tummim för att förstå orden. Vi kan läsa
vad han översatte. Den kallas Mormons bok.
Joseph Smiths skrifter 2:62
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Martin Harris gav sig av till Pennsylvania. Han hjälpte
Joseph att översätta. Joseph läste orden från guldplåtarna.
Martin skrev ned dem på papper. Joseph och Martin
översatte 116 sidor av Mormons bok.

Martin Harris ville ta med sig de 116 sidorna hem. Han ville
att hans familj skulle få se dem. Joseph frågade Herren om
Martin fick ta med sig sidorna hem. Herren sade nej. Joseph
frågade igen. Herren sade nej igen.

Martin ville fortfarande ta hem sidorna. Joseph frågade
igen. Denna gång sade Herren att Martin kunde ta med sig
sidorna hem. Herren sade att Martin kunde visa sidorna för
sin familj. Men han fick inte visa dem för några andra
människor.

Martin lovade att lyda Herren. Han tog med sig sidorna
hem. Han visade dem för sin familj. Men han höll inte sitt
löfte. Han visade sidorna för en del andra människor. Sedan
gömde han undan dem.

Senare gick Martin för att hämta sidorna. Han letade
överallt. Han kunde inte finna dem. Sidorna var försvunna.
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Joseph var mycket bekymrad över de förlorade sidorna. Han
kunde inte sova.

Jesus talade till Joseph. Han sade att Martin Harris hade gjort
något mycket orättfärdigt. Martin lovade att lyda Herren.
M e n han höll inte sitt löfte. Nu hade sidorna i Mormons bok
gått förlorade. Martin Harris kunde inte hjälpa till med
översättningen igen.
L&F 3:12-14

Jesus sade att Satan ville att de 116 sidorna skulle förbli borta. Onda människor hade
sidorna. Satan och de onda människorna ville sätta stopp för Guds verk. De ville inte att
människorna skulle tro på Mormons bok. Jesus sade att Satan inte kunde hindra Guds
verk. Onda människor skulle inte kunna hindra Guds verk.
L&F 10: överskriften, 8, 12, 2 2 - 2 9 , 33, 43
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Jesus sade till Joseph att han inte skulle bekymra sig för berättelserna som fanns på de
förlorade sidorna. Samma berättelser stod skrivna på en annan del av guldplåtarna. Jesus
sade att Joseph skulle översätta den andra delen på plåtarna. Då skulle goda människor
kunna läsa Mormons bok. De skulle tro på att boken var sann. De skulle lära sig
evangeliet.

L&F 10:30, 41, 52, 6 2 - 6 3
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Joseph Smith
och Oliver
Cowdery
Kapitel 5 (februari-april 1829)

Joseph och Emma Smith bodde på en liten gård nära
Harmony i Pennsylvania. Josephs far besökte dem. De blev
mycket glada över att träffa honom. Josephs far var en god
människa.

Jesus gav Joseph en uppenbarelse som avsåg hans far.
Uppenbarelsen förklarade hur människor kan hjälpa Jesus.
De bör älska Jesus. De bör arbeta hårt med att predika
evangeliet. De bör älska och hjälpa andra människor.
L&F 4 : 2 - 6
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Människor som vill vara missionärer och hjälpa Jesus bör
studera och lära sig mycket. De bör ha tro. De bör be. Jesus
sade att människorna som hjälper honom blir välsignade.
L&F 4 : 5 - 7

Josephs far for hem. Han försökte göra det som Jesus hade
sagt att han skulle göra.

Gud besvarade hans bön. Gud sände en man som hette
Oliver Cowdery till Joseph. Oliver Cowdery ville få kunskap
om guldplåtarna. Joseph berättade för Oliver om Moroni och
plåtarna. Han berättade för Oliver om Mormons bok.

Joseph måste arbeta på sin gård. Han behövde också
översätta guldplåtarna. Han hade för mycket arbete att göra.
Joseph bad Gud om hjälp.

Oliver trodde på Joseph. Oliver sade att han skulle hjälpa
Joseph att översätta guldplåtarna. Joseph läste orden högt.
Oliver skrev ner orden på papper. Joseph och Oliver
arbetade hårt.
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Jesus lärde Joseph och Oliver mycket. Han sade att de inte
skulle försöka bli rika. De skulle lära sig om Gud. Han sade
att de skulle hjälpa människorna lära känna evangeliet. Jesus
sade att de skulle ha tro och göra goda gärningar. Om de
gjorde det, skulle de kunna bo tillsammans med vår
himmelske Fader för evigt.

Jesus sade att Oliver alltid skulle vara Josephs vän. Han
skulle alltid hjälpa Joseph. Jesus sade att Oliver skulle kunna
lära sig att översätta som Joseph. Den Helige Anden skulle
hjälpa Oliver att läsa orden i Mormons bok, men Oliver
måste ha tro. Och han måste fundera mycket på orden.
L&F 6:18, 25; 8 : 1 - 2

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

Oliver försökte översätta. Han trodde att det skulle bli lätt.
Han funderade inte på orden. Han ville att Gud skulle tala
om orden för honom. Han kunde inte översätta.
L&F 9:1, 5, 7

Oliver försökte inte översätta Mormons bok igen. Joseph
översatte plåtarna. Oliver skrev ner orden för Joseph. Jesus
sade att Oliver skulle arbeta hårt när han hjälpte Joseph. Då
skulle Jesus välsigna Oliver.
L&F 9:14
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Jesus sade att Oliver inte hade bett om Guds hjälp på rätt
sätt. Jesus talade om för Joseph Smith hur Oliver och alla
människor kan få hjälp från Gud.

När människorna behöver hjälp skall de fundera över vad de
borde göra. De skall bestämma sig för vad som är det rätta.
L&F 9:8

L&F 9:7

Sedan skall de fråga Gud om det är rätt. Om det är rätt,
känns det bra inombords. De vet då att det är rätt.

Om det är fel, känns det inte lika bra i hjärtat.
L&F 9:9

L&F 9:8
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Joseph och
Oliver mottar
prästadömet
Kapitel 6 (maj 1829)

Joseph Smith och Oliver Cowdery höll på att översätta
Mormons bok. De läste om dopet. De ville veta mer om dop.
Joseph Smiths skrifter 2:68

Joseph och Oliver bestämde sig för att fråga Gud. De trodde
på att Gud skulle hjälpa dem att få veta sanningen. Den 15
maj 1829 gick de ut i skogen och bad.
Joseph Smiths skrifter 2:68, 72
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En ängel kom till Joseph och Oliver. Ett strålande ljussken
fanns runt omkring ängeln. Ängeln var Johannes döparen.
Han döpte Jesus för länge sedan.
Joseph Smiths skrifter 2:68, 72

Johannes döparen hade kommit för att ge Joseph och Oliver prästadömet. Prästadömet är
Guds kraft. Han gav Joseph och Oliver aronska prästadömet. Prästerna inom aronska
prästadömet har makten att döpa människor.
L&F 13; Joseph Smiths skrifter 2:68-69
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Johannes döparen sade till Joseph och Oliver att de skulle
döpa varandra. Joseph döpte Oliver. Sedan döpte Oliver
Joseph. De sänktes ner under vattnet när de döptes.

För länge sedan hade Johannes döparen döpt Jesus på
samma sätt. Jesus sänktes ned under vattnet när han döptes.
Matt 3:16

Joseph Smiths skrifter 2:70-71, 73

Joseph och Oliver fylldes med den Helige Anden när de var
döpta. Den Helige Anden talade om för dem att Jesu Kristi
sanna kyrka snart skulle finnas på jorden igen.
Joseph Smiths skrifter 2:73

Joseph och Oliver talade om för sina goda vänner att de hade
blivit döpta. De berättade för dem om prästadömet. Men
Joseph och Oliver berättade inte för andra människor. De
visste att onda människor inte skulle tro på dem. Onda
människor skulle ställa till bekymmer för dem.
Joseph Smiths skrifter 2:74-75
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Några dagar senare kom tre andra änglar. Det var Petrus, Jakob och Johannes. De var Jesu
apostlar för länge sedan. Petrus, Jakob och Johannes gav Joseph Smith och Oliver
Cowdery det melkisedekska prästadömet.

L&F 27:12
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Guds prästadöme fanns på jorden igen. Nu kunde rättfärdiga män ha prästadömets kraft.
Män som bär det melkisedekska prästadömet kan vara kyrkans ledare. De kan välsigna
människorna. De kan ge människorna den Helige Andens gåva.
L&F 20:41-44
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Vittnen får se
guldplåtarna
Kapitel 7 (1829-1830)

Joseph Smith och Oliver Cowdery avslutade översättningen
av Mormons bok. Jesus Kristus ville att människorna skulle
få läsa Mormons bok. Han ville att de skulle få veta att
Joseph berättade sanningen om guldplåtarna. Jesus ville att
människorna skulle veta att guldplåtarna verkligen fanns.
L&F 17:4-5

Joseph Smith var den enda människan som hade sett
guldplåtarna. Jesus valde tre andra män som skulle få se
guldplåtarna. Männen kallades för vittnen. Männen hette
Martin Harris, Oliver Cowdery och David Whitmer.
L&F 17:1

Joseph tog med sig de tre vittnena ut i skogen. De bad. En
ängel kom och visade guldplåtarna för dem. Han visade dem
det som stod skrivet på plåtarna. Jesus sade till de tre
vittnena att de skulle skriva om det som de hade sett.
L&F 17:3, 5; Mormons bok: De tre vittnenas vittnesbörd
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Joseph var mycket glad. De tre vittnena skulle tala om för
andra människor att guldplåtarna verkligen fanns. Nu skulle
människorna få veta att Joseph hade sagt sanningen om
plåtarna.

Jesus sade till Joseph att han skulle visa plåtarna för åtta
vittnen till. De åtta männen höll guldplåtarna i sina händer.
De såg det som stod skrivet på plåtarna.
Mormons bok: De åtta vittnenas vittnesbörd

Alla vittnena skrev om guldplåtarna. De sade att de såg
plåtarna. De sade att guldplåtarna verkligen fanns. De ord
som vittnena skrev finns i Mormons bok.
Mormons bok: De tre vittnenas vittnesbörd; De åtta
vittnenas vittnesbörd

Joseph Smith hade översatt plåtarna. Vittnena hade sett
dem. Joseph behövde inte guldplåtarna längre. Ängeln
Moroni kom till Joseph. Joseph gav tillbaka guldplåtarna till
Moroni.
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Nu var Mormons bok färdig att tryckas. Joseph tog med sig
dem till en tryckare. Joseph hade inte pengar att betala
tryckaren. Martin Harris hade mycket pengar. Jesus sade att
Martin Harris skulle dela med sig av sina pengar för att
betala tryckaren.

Satan ville inte att Mormons bok skulle tryckas. Han ville
inte att människorna skulle läsa den. Onda män försökte
hindra tryckaren.

L&F 19:26, 35

Tryckaren arbetade inte på söndagarna. En ond man gick till
tryckeriet på söndagarna. Han stal en del sidor ur Mormons
bok. Han tryckte sidorna i en tidning. Goda män fick honom
att sluta upp att stjäla sidorna.

Jesus ville att människorna skulle läsa Mormons bok. Onda
män kan inte hindra Jesu verk. De onda männen kunde inte
hindra tryckaren. Till sist var Mormons bok tryckt. Nu
kunde många människor läsa den. De kunde lära sig Jesu
Kristi evangelium.
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Förberedelser för
Jesu Kristi kyrka
Kapitel 8 (mars-april 1830)

Det var nästan dags för Jesu Kristi sanna kyrka att finnas på
jorden igen. Jesus gav Joseph Smith en uppenbarelse för
människorna. Jesus ville att människorna skulle vara
förberedda för hans kyrka. Han sade till dem sådant som de
måste veta innan de grundlade hans kyrka. Han berättade
mer för dem om sitt evangeium.
L&F 2 0 : 1 - 4

Jesus sade att Mormons bok lär ut hans evangelium. Han
sade att Mormons bok är sann. Jesus vill att människorna
skall tro på Mormons bok. Den hjälper dem att lyda Gud.
L&F 2 0 : 8 - 1 5
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Jesus berättade om sitt liv. Gud sände Jesus för att hjälpa
människorna på jorden. Satan försökte få honom att göra
dåliga saker. Men Jesus ville inte lyssna till Satan.
L&F 2 0 : 2 1 - 2 2

Jesus var ledsen över de onda gärningar som människorna
gjorde. Han led och blödde för alla människor. Människorna
behöver inte lida om de omvänder sig.

Onda människor hängde upp Jesus på ett kors och dödade
honom.
L&F 20:23

L&F 19:16, 18

Jesu vänner lade honom i en grav.
Matt 2 7 : 5 7 - 6 1

Efter tre dagar uppstod Jesus. Han återvände till livet.
L&F 20:23
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Jesus gjorde allt detta för att hjälpa de människor som omvänder sig. Han dog för att
hjälpa de människor som tror och blir döpta. De blir inte straffade. De kan komma till
himlen. Människor som inte omvänder sig blir straffade.
L&F 19:17; 20:25
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Jesus berättade om dopet. Människor som vill bli döpta
måste omvända sig. De måste älska och lyda Jesus Kristus.
De måste vara åtta år gamla eller äldre. Då kan de bli döpta
och bli medlemmar i kyrkan.
L&F 20:37, 41; 68:27

Jesus lärde ut det rätta sättet att döpa. Han sade att en präst
inom det aronska prästadömet eller en man som har
melkisedekska prästadömet kan döpa en person. Mannen
som bär prästadömet tar med sig personen ner i vattnet. Han
håller en speciell bön.
L&F 20:72-73

Mannen som bär prästadömet för ner personen under
vattnet. Sedan lyfter han upp personen ur vattnet.
L&F 20:74

Jesus sade att människorna lovar att lyda honom när de
döps. De måste säga och göra gott.
L&F 20:69
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Jesus berättade om hur man välsignar små barn. Män som bär melkisedekska prästadömet
kan välsigna små barn. Männen håller barnet i sina armar. En man ger barnet ett namn och
en välsignelse.
L&F 20:70
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Jesus berättade om sakramentet. Han sade att människorna
ofta skall ta del av sakramentet. Om vi gör någonting dåligt,
bör vi inte ta sakramentet. Vi bör omvända oss. Sedan kan vi
ta sakramentet.

Vi tar sakramentet för att minnas Jesus. Brödet hjälper oss att
tänka på Jesu Kristi kropp. Vi kommer ihåg att han dog för
oss på korset.

L&F 20:77

L&F 20:75; 4 6 - 4

Vattnet hjälper oss att tänka på Jesu blod. Vi kommer ihåg
att han led och blödde för oss i Getsemane örtagård.
L&F 20:79

Vi sluter förbund när vi tar sakramentet. Ett förbund är ett
löfte. Vi lovar att vi vill försöka bli lika honom. Vi lovar att vi
alltid skall minnas honom. Vi lovar att hålla hans bud. Hans
ande kommer att vara med oss om vi håller våra förbund.
L&F 20:77, 79
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Jesu Kristi
sanna kyrka
Kapitel 9 (6 april 1830)

Joseph Smith bodde i en stad som hette Fayette. Fayette låg i
staten New York. Jesus Kristus talade om för Joseph att det
var dags för den sanna kyrkan att komma tillbaka till jorden.
Jesus sade till Joseph att han skulle grundlägga kyrkan.
L&F 20:1-2; 21:3

Joseph Smith lydde. Den 6 april 1830 höll han ett möte. Fem män kom till mötet för att
hjälpa Joseph för att grunda kyrkan. Männen hette Oliver Cowdery, Hyrum Smith,
Samuel Smith, David Whitmer och Peter Whitmer. De hade alla blivit döpta. Andra
människor kom för att titta på dem som höll mötet.
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Männen bad till vår himmelske Fader. Joseph ordinerade
Oliver till en äldste i kyrkan. Sedan ordinerade Oliver
Joseph.

Joseph och Oliver välsignade sakramentet. De delade ut det
till männen.

Joseph och Oliver lade händerna på vars och ens huvud. De konfirmerade männen som
medlemmar i Jesu Kristi Kyrka. De gav männen den Helige Andens gåva. De tackade
Gud.
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Andra människor var också närvarande vid mötet. Joseph
och Oliver ordinerade vissa av männen. Joseph gav dem
prästadömet. De män som ordinerades var mycket glada.
De sade att de älskade Gud. De berättade om hur Gud hade
välsignat dem.

Jesus gav Joseph Smith en uppenbarelse vid mötet. Jesus
sade att Joseph var en profet. När en profet talar, talar han
för Jesus. Medlemmarna i kyrkan bör lyssna till profeten.
De bör lyda honom.

Efter mötet döptes många människor. Joseph Smiths mor och far döptes.
Den 6 april 1830 var en underbar dag. Jesu Kristi sanna kyrka fanns på jorden igen.
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L&F 21:1, 4 - 5

Det första
underverket i
kyrkan
Kapitel 10 (april 1830)

Nästa möte inom Jesu Kristi kyrka ägde rum söndagen den
11 april 1830. Kyrkans medlemmar kom till mötet.
Medlemmarna kallades heliga.

Många andra människor kom till mötet. De var inte
medlemmar i kyrkan. Oliver Cowdery undervisade dem om
Jesu Kristi evangelium. Några av människorna trodde på
Oliver och ville bli medlemmar i kyrkan. De döptes efter
mötet.

Satan ville inte att människorna skulle gå med i kyrkan.
Satan försökte göra så att en del av de goda människorna
kände sig illa till mods. En av dessa människor var en man
som hette Newel Knight. Newel Knight var inte medlem i
kyrkan. Satan ville inte att han skulle bli döpt.
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Joseph bad Newel att han skulle hålla bön vid ett möte.
Newel sade att han skulle be.

Satan ville inte att Newel skulle lyda Joseph. Newel gick till
mötet, men han ville inte be. Han sade att han var rädd för
att be högt.

Senare gick Newel Knight in i skogen. Han ville be ensam.
Satan ville inte att han skulle be. Newel försökte be, men
han kunde inte tala. Han blev sjuk. Han var ledsen och rädd.
Newel gick hem.

Newels fru var orolig för honom. Hon bad Joseph Smith att
hjälpa Newel. Joseph Smith använde prästadömets kraft för
att välsigna Newel. Sedan kände sig Newel bra igen. Han
var inte sjuk. Han var inte rädd. Han var lycklig. Satan
kunde inte skada honom. Senare döptes Newel Knight.
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Fler människor
blir medlemmar
i kyrkan
Kapitel 11 (april-juni 1830)

Många veckor gick. Det fanns 27 medlemmar i kyrkan. De
bodde inte i samma stad allihop. Joseph Smith bad dem att
komma till en konferens. En konferens är ett särskilt möte
för alla de heliga. De heliga är medlemmarna i Jesu Kristi
kyrka.

De heliga fick sakramentet vid konferensen. En del män blev
ordinerade till prästadömet. Den Helige Anden välsignade
de heliga. De var mycket lyckliga.
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En del andra människor fanns på konferensen. De var inte
medlemmar i kyrkan. De fick lära sig om evangeliet vid
konferensen. De ville bli medlemmar i kyrkan. De döptes.
Efter konferensen for Joseph Smith till en annan stad. En del
goda människor där ville bli döpta. Joseph sade att de kunde
bli döpta i en vattenström.

Människorna byggde en liten fördämning i strömmen.
De gjorde i ordning en trevlig plats där de kunde döpas.
På natten kom onda människor och förstörde fördämningen.

De goda människorna byggde upp fördämningen igen.
Sedan började Oliver Cowdery att döpa dem. Snart kom en
pöbelhop. En pöbelhop är en grupp elaka, onda människor.
Pöbeln sade elaka saker till de goda människorna. Pöbeln
försökte skada dem. Men Herren beskyddade de goda
människorna.

Satan ville att pöbeln skulle ställa till problem för Jesu Kristi
kyrka. De onda människorna berättade lögner om Joseph
Smith. De sade att han gjorde onda gärningar. Joseph sattes
i fängelse.

Onda människor försökte skada Joseph. De spottade på
honom. De ville inte ge honom mat. En del av dem berättade
lögner om Joseph. Men goda människor berättade sanningen
om Joseph. De sade att han var en rättfärdig man. Till slut
släpptes Joseph ut ur fängelset.
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Samuel Smiths
mission
Kapitel 12 (juni 1830)

Samuel Smith var Joseph Smiths yngre bror. Joseph sade att
Jesus ville att Samuel skulle gå på mission. Samuel Smith var
kyrkans förste missionär.

Samuel gick för att predika evangeliet för människorna. Han
ville berätta för dem om Mormons bok. Han försökte sälja
boken till människorna. Men ingen ville läsa den. Samuel
var ledsen.

48

Samuels mission var svår. Många gånger var han hungrig.
Ibland hade han ingenstans att sova. En del människor var
elaka mot honom.

Samuel sålde en Mormons bok till en man som hette Phineas
Young. Phineas läste boken. Han gav Mormons bok till sin
bror. Hans bror hette Brigham Young.

Senare blev Brigham Young en profet i kyrkan. Han hjälpte
de heliga. Han var en stor ledare.

Brigham Young läste Mormons bok. Han trodde att den var
sann. Han lärde sig vad Jesu Kristi evangelium var. Phineas
och Brigham Young berättade för några vänner om Mormons
bok. Deras vänner läste den. Phineas och Brigham Young
och deras vänner blev medlemmar i kyrkan.

Samuel Smith begav sig hem. Han trodde inte att hans
mission hade varit till hjälp för kyrkan. Han visste inte att
Brigham Young en dag skulle bli profet.
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En natt stannade Samuel på ett värdshus. Han bad ägaren
att köpa en Mormons bok. Ägaren frågade var Samuel hade
fått tag i boken. Samuel sade att hans bror hade översatt den
från några guldplåtar.

Den natten måste Samuel sova under ett äppelträd.
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Ägaren blev arg. Han sade att Samuel ljög. Han sade till
Samuel att lämna värdshuset.

Till slut gav Samuel Mormons bok till en ledare för en annan
kyrka. Ledaren och hans fru läste boken. De förstod att den
var viktig.

Joseph och
Emma
Kapitel 13 (juli 1830)

Joseph och Emma Smith bodde i Pennsylvania. De hade en
liten gård. Joseph och Emma älskade varandra. De arbetade
hårt med att hjälpa varandra.

Joseph och Emma hade många bekymmer. De var fattiga
De ville få barn. Emma fick en liten pojke, men han dog.
Emma var ledsen. Senare fick hon och Joseph flera barn.

Joseph var bekymrad för sin familj. Han ville ta hand om
dem. Han behövde plantera så att hans familj skulle ha mat
att äta.
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Joseph var också bekymrad över kyrkan. Onda människor
ställde till problem för de heliga. Vissa av kyrkans ledare
måste gömma sig för de onda människorna. Joseph behövde
arbeta hårt för att hjälpa de heliga.

Ibland måste Joseph lämna sitt hem för att hjälpa de heliga.
Joseph var ledsen över att lämna sin familj. Emma var ledsen
när Joseph gick hemifrån. Hon bekymrade sig över honom.

Joseph frågade Jesus vad han skulle göra. Jesus sade till
profeten Joseph att inte bekymra sig över sina problem. Jesus
sade att han inte skulle vara rädd för onda människor. Jesus
sade att han alltid skulle hjälpa Joseph.

Jesus sade att Joseph skulle så ut gröda åt sin familj. Sedan
skulle han gå och hjälpa de heliga. Jesus sade att Joseph inte
skulle bekymra sig för mat, kläder eller pengar. De heliga
skulle ge Joseph vad han behövde.

L&F 2 4 : 1 6 - 1 7
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L&F 24:3, 18

Jesus gav Joseph Smith en uppenbarelse som var avsedd för
Emma. Jesus sade att Emma Smith var en alldeles särskild
person. Han hade utvalt henne att göra ett viktigt arbete.
L&F 25:3

Jesus sade att Emma Smith skulle undervisa de heliga. Hon
skulle hjälpa dem att lära sig skrifterna. Han sade att den
Helige Anden skulle hjälpa henne att veta vad hon skulle
undervisa om.

Jesus sade att Emma skulle vara snäll mot Joseph när han
hade bekymmer. Hon skulle hjälpa honom att vara glad och
inte bekymra sig.
L&F 25:5

Jesus sade att Emma skulle använda sin tid att studera.
Hon skulle också lära sig att skriva mycket.

L&F 25:8

L&F 2 5 : 7 - 8
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Jesus bad Emma att välja ut sånger som de heliga skulle
sjunga. Sångerna skulle tryckas i en hymnbok.
L&F 25:11

G u d älskar att höra rättfärdiga människor sjunga. Deras
sånger är en bön till honom. Rättfärdiga människor som
sjunger till Gud blir välsignade.
L&F 25:12

Jesus sade till Emma att hon skulle vara ödmjuk. Han sade
att hon skulle älska sin man. Han sade att hon skulle vara
lycklig därför att Joseph skulle få många stora välsignelser.
L&F 25:14

Jesus sade till Emma att hon inte skulle bekymra sig över
denna värld. Hon skulle förbereda sig för en bättre värld i
himlen. Hon skulle vara glad och lyda Guds bud. Sedan
skulle hon kunna komma till himlen.
L&F 25:13, 15
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Jesus sade att det som han sade till Emma Smith gäller alla kvinnor.
L&F 25:16
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Profeten och
uppenbarelser
för kyrkan
Kapitel 14 (september 1830)

Joseph Smith och Emma flyttade till New York. En man som
hette Hiram Page bodde där. Han var medlem i kyrkan. Han
ägde en sten. Han sade att stenen hjälpte honom att få
uppenbarelser åt kyrkan.

Många medlemmar i kyrkan trodde på Hiram Page. Oliver
Cowdery trodde på honom. En del människor trodde att
Hiram var en proet.
L&F 28: rubriken

Oliver frågade Joseph om Hiram Page. Joseph bad. Jesus gav
Joseph en uppenbarelse åt Oliver Cowdery. Han sade att
endast en man kan få uppenbarelser åt kyrkan. Den mannen
var profeten Joseph Smith.
L&F 28:2
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Jesus sade att människor kan få uppenbarelser åt sig själva.
Men endast profeten kan få uppenbarelser åt hela kyrkan.
Oliver trodde på Joseph. Han visste att Hiram Pages
uppenbarelser var fel.

Sedan sade Jesus till Oliver att han skulle tala med Hiram
Page. Oliver talade om för Hiram att hans uppenbarelser inte
kom från Gud. Uppenbarelserna kom från Satan.
L&F 28:11

L&F 2 8 : 1 - 2 , 8

Oliver sade att Satan hade lurat Hiram Page. Hiram lyssnade
oå Oliver. Han omvände sig.

Endast en man får uppenbarelser för kyrkan. Den mannen är
kyrkans president. Han är kyrkans ledare. Han är Guds
profet. Medlemmarna i kyrkan bör lyda profeten.
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En mission till
lamaniterna
Kapitel 15 (september 1830)

Jesus ville att fler människor skulle få höra talas om
evangeliet. Han ville att en del av de heliga skulle gå på
mission. Han sade till Oliver Cowdery att gå på mission till
indianerna.

Indianerna kallas lamaniter i Mormons bok. Jesus ville att
lamaniterna skulle läsa Mormons bok. Han hade lovat
många profeter att lamaniterna skulle få Mormons bok.
Nu var det dags att hålla det löftet.
L&F 3:19-20

Mormons bok berättade för lamaniterna om deras förfäder
som levde för 2000 år sedan. Den berättade för lamaniterna
om de löften som Jesus gav dem. Den hjälpte dem att tro på
Jesus och evangeliet. Den lärde dem att omvända sig och bli
döpta.
L&F 3:19-20
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Andra män ville resa med Oliver Cowdery. De ville predika
evangeliet för lamaniterna. De ville ge Mormons bok till
lamaniterna. Herren sade att tre av männen skulle ge sig
iväg.

Först begav sig missionärerna till några indianer i New York.
De fann bara några indianer som kunde läsa. Missionärerna
gav dem Mormons bok.

Sedan gick missionärerna för att predika för några indianer
i Ohio. Indianerna blev glada över att få höra talas om
Mormons bok. De blev glada över att få kunskap om sina
förfäder.

Missionärerna lämnade Ohio. De färdades till en stad som
hette Independence i Jackson County i Missouri. Det fanns
många indianer i Missiouri.

59

Missionärerna predikade evangeliet för dem. De gav
indianerna Mormons bok. Det gjorde indianerna mycket
glada. De tackade missionärerna för Mormons bok.

Andra människor i Missouri trodde inte på evangeliet. De
trodde inte på Mormons bok. De sade till missionärerna att
de skulle hålla sig borta ifrån indianerna.

Människorna sade att soldater skulle jaga bort missionärerna
om de inte gav sig iväg. Missionärerna blev ledsna över
detta. De gav sig av för att predika evangeliet för andra
människor i Missouri.

En av missionärerna hette Parley P Pratt. Han gick för att tala
om för Joseph vad de hade uträttat. Parley sade att de hade
haft en fin mission. De hade undervisat många människor
om evangeliet.
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Joseph Smith
och Sidney
Rigdon får
kunskap om
Sion
Kapitel 16 (1830)

Medan Oliver Cowdery och hans vänner var på mission,
stannade de till nära Kirtland i Ohio. De träffade en man vid
namn Sidney Rigdon. Han var en ledare i en annan kyrka.

Missionärerna gav Sidney Mormons bok. De undervisade
honom om evangeliet. Sidney Rigdon läste Mormons bok.
Han bad om den. Vår himmelske Fader talade om för honom
att evangeliet var sant.

Sidney Rigdon sade till medlemmarna i sin kyrka att de
skulle lyssna på missionärerna. Många av dem döptes. Snart
döptes 1000 människor i Kirtland.
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Sidney Rigdon ville träffa Joseph Smith. Han gav sig iväg till
New York för att besöka profeten. Jesus gav Joseph Smith en
uppenbarelse åt Sidney Rigdon. Jesus sade att Sidney
Rigdon skulle utföra viktiga ting. Han skulle undervisa
många människor om evangeliet. Han skulle döpa dem och
ge dem den Helige Andens gåva.
L&F 3 5 : 4 - 6

En av berättelserna handlade om Enok. Enok var en stor
profet. Han lärde sitt folk att de skulle vara mycket
rättfärdiga. Herren kallade Enoks rättfärdiga folk för Sion.
Enoks folk byggde en stad. De kallade staden Sion. I Sion
älskade människorna varandra. De tog hand om varandra.
Ingen var fattig eller olycklig.
Moses 7:18-19
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Jesus talade om för Joseph och Sidney att vissa delar av
Bibeln hade förändrats för många år sedan. Vissa viktiga
berättelser fanns inte med i Bibeln. Jesus skulle berätta
historierna för Joseph Smith som inte fanns med i Bibeln.
Sidney Rigdon skulle skriva ner dem.
L&F 35:20

Alla i Sion lydde vår himmelske Faders bud. Människorna
var så rättfärdiga att Jesus kom och bodde tillsammans med
dem. Sedan tog Gud människorna i Sion till himlen där de
fick bo hos honom.
Moses 7:69

Jesus sade till Joseph Smith att han skulle lära sitt folk att
leva rättfärdigt. De skulle försöka bygga en annan stad som
skulle kallas Sion. Staden skulle vara vacker. Alla i den
skulle älska vår himmelske Fader. Alla skulle älska varandra.
Alla i Sion skulle vara mycket lyckliga. Jesus skulle komma
och bo hos dem.
L&F 45:64-71
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Kyrkans första
biskopar
Kapitel 17 (februari 1831)

En del onda människor bodde i New York. De var elaka mot
kyrkans medlemmar och ville att dessa skulle ge sig iväg.
Jesus sade till Joseph Smith att han skulle lämna New York
och bege sig till Kirtland i Ohio.

Joseph Smith, hans fru Emma, Sidney Rigdon och Edward
Partridge begav sig till Kirtland. Joseph och Emma bodde
hos en medlem i kyrkan, han hette Newell K Whitney.
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Det fanns tusen medlemmar i kyrkan i Kirtland. De försökte
lyda Gud. Men de förstod inte hela evangeliet.
L&F 41: rubriken

Joseph bad till vår himmelske Fader. Jesus gav Joseph en
uppenbarelse. Jesus talade om for Joseph att de heliga i
Kirtland behövde en biskop. Biskopen skulle använda sin tid
till att undervisa och hjälpa de heliga. Den förste biskopen i
kyrkan var Edward Partridge.

Jesus talade om för Joseph vad en biskop i kyrkan skulle
göra. Biskopen skulle ta hand om ett förrådshus. De heliga
skulle förvara mat och kläder i förrådshuset. Om någon helig
behövde mat eller kläder, skulle biskopen ge honom det.
L&F 7 2 : 1 0 - 1 2

L&F 41:9

Biskopen skulle ha hand om pengar för kyrkan. De heliga
skulle ge pengar till biskopen. Biskopen skulle betala
kyrkans räkningar. Han skulle ge en del av pengarna till
fattiga heliga.
L&F 72:10-12

Biskopen skulle älska de heliga. Han skulle försöka hjälpa
dem. Han skulle hålla möten med de män som bar
prästadömet. De skulle tala om vad de gjorde för att hjälpa
de heliga.
L&F 72:5, 11
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Fler människor blev medlemmar i kyrkan. Kyrkan behövde
fler biskopar. Newell K Whitney var kyrkans andra biskop.
L&F 72:8

I dag finns det tusentals biskopar i kyrkan.
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En biskop är ledaren för de heliga i varje församling.
En grenspresident är som en biskop. En grenspresident är
ledaren för de heliga i varje gren.

Kyrkans lag
Kapitel 18 (4 februari 1831)

I Kirtland gav Herren en mycket viktig uppenbarelse till
Joseph Smith. Den kallas kyrkans lag.
L&F 42: rubriken

Herren sade att de heliga skulle undervisa om evangeliet för
alla människor. Män som går på mission skall ordineras till
prästadömet. De skall ordineras av kyrkans ledare.
L&F 42:rubriken, 7, 11

Två missionärer skall arbeta tillsammans. De skall undervisa
ur Bibeln och Mormons bok. De skall be att de har den
Helige Anden med sig. Den Helige Anden talar då om för
dem vad de skall säga.

L&F 42:6, 14
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Missionärerna skall döpa människorna som tror på
evangeliet.
L&F 42:7

Herren sade att kyrkans medlemmar skall lyda tio Guds bud.
De skall inte döda. De skall inte ljuga. De skall inte säga
något dåligt om andra människor. De skall inte heller göra
något annat ont.
L&F 42:18-27

De heliga skulle dela med sig av vad de hade till andra
människor. Att dela med sig till andra är som att dela med
sig till Jesus.
L&F 4 2 : 3 0 - 3 8
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Jesus gav de heliga andra bud. Ingen helig borde tro att han
är bättre än någon annan. De heliga borde vara rena. De
borde arbeta hårt.
L&F 42:40-42

De heliga borde ta hand om sjuka medlemmar. Män som bär prästadömet borde välsigna
sjuka medlemmar. Sjuka medlemmar som har tro kan bli helade. De kommer inte att dö
om tiden inte är inne för dem att dö.

L&F 4 2 : 4 3 - 4 4 , 48

Rättfärdiga heliga skall inte vara rädda för döden. Döden är
underbar för rättfärdiga människor.
L&F 42:46

Jesus kommer att ge många uppenbarelser till rättfärdiga
medlemmar. Han kommer att lära dem mycket. De ska få
veta hur man blir verkligt lycklig. Herren sade till de heliga
att de skulle lyda kyrkans lag.
L&F 4 2 : 6 1 - 6 2 , 66
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Jesu Kristi andra
ankomst
Kapitel 19 (februari-mars 1831)

En del människor i Kirtland i Ohio spred lögner om de
heliga. Dessa människor ville inte lära känna evangeliet.
L&F 45: rubriken

Jesus talade om för Joseph Smith att han snart skulle komma
tillbaka till jorden. Innan han kommer måste alla på jorden få
höra evangeliet. De heliga bör arbeta hårt med att undervisa
om evangeliet. De bör vara goda missionärer.
L&F 43: rubriken, 20, 45
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När Jesus levde på jorden, talade han om för sina apostlar
vad som skulle hända innan han kom tillbaka.
L&F 45:16

Jesus talade om för sina apostlar att Jerusalems tempel skulle förstöras. Judarna skulle bli
tvungna att bo i andra länder. Många judar skulle dödas. Många krig skullle uppstå.
Människorna skulle inte älska varandra. Den sanna kyrkan skulle inte finnas på jorden.

L&F 4 5 : 1 7 - 2 4 , 27
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Då skulle vår himmelske Fader grundlägga den sanna
kyrkan på jorden igen. Jesu Kristi evangelium skulle vara likt
ett ljus i mörkret.
L&F 45:28

Mycket som Jesus berättade om har redan hänt. Han
berättade annat som kommer att hända. Många människor
kommer att strida mot varandra. Många människor kommer
att bli sjuka. Det kommer att inträffa jordbävningar. Solen
kommer att förmörkas. Månen kommer att bli som blod.
Stjärnorna kommer att falla.
L&F 45:26, 29, 31, 33, 42

När dessa saker händer, vet de rättfärdiga att Jesus snart
kommer tillbaka. De kommer att vilja att han kommer
tillbaka. Många judar kommer att återvända till Jerusalem.
De kommer att få höra evangeliet.
L&F 45:25, 3 8 - 3 9

Rättfärdiga heliga kommer att bygga den nya Sions stad. De
kommer att vara trygga i Sion. De kommer inte att strida
med varandra. De kommer att vara mycket lyckliga. De
kommer att sjunga glädjesånger. Onda människor kommer
inte att kunna resa till Sion.
L&F 45:65-71
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Jesus skall återvända till jorden. De rättfärdiga människorna skall se honom. Han kommer
i ett ljust moln. Alla de rättfärdiga människorna som har dött skall uppstå. De skall möta
Jesus i skyn. De kommer till jorden tillsammans med honom.
L&F 4 5 : 4 4 - 4 6
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Jesus skall komma till Jerusalem. Han kommer att stå på ett berg där. Berget skall delas
mitt itu. Jorden kommer att skaka. Himlarna skall skaka. Onda människor kommer att
förgås.

L&F 4 5 : 4 8 - 5 0

Människorna i Jerusalem kommer att se Jesus. De kommer att fråga: "Vad är det för sår
i dina händer och fötter?" Han skall då svara: "Jag är Jesus som korsfästes. Jag är Guds
S o n . " Då kommer människorna att gråta. De kommer att känna sig ledsna över att Jesus
blev korsfäst.
L&F 4 5 : 5 1 - 5 3
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De rättfärdiga männniskorna kommer att bli mycket glada över att få träffa Jesus. Hela
jorden blir deras. De kommer inte att låta Satan fresta dem. De kommer att vara starka.
De kommer att ha många barn. Deras barn skall växa upp och lyda Gud. Jesus skall bo
tillsammans med de rättfärdiga människorna i ettusen år. Han skall vara deras konung.
L&F 45:56-59
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Jesus talade om för Joseph Smith att han skulle skicka ut missionärerna att undervisa
alla om hans ankomst. Han sade att de heliga skulle förbereda sig. De skulle be och fasta.
De skulle lära varandra buden.
L&F 43:19-21; 88:77

Jesus sade att de heliga borde försöka leva nära honom. Då
skulle han vara nära dem. Om de heliga ber Gud om hjälp,
kommer han att hjälpa dem.
L&F 88:63

76

De heliga borde göra allt de kan för att hjälpa Jesus. När
människorna hjälper Jesus, blir de lika honom. Då kommer
de att vara beredda på hans andra ankomst.
Moroni 7:48

Den Helige
Andens gåvor
Kapitel 20 (8 mars 1831)

En del heliga förstod inte den Helige Anden. Jesus berättade
för Joseph Smith om den Helige Anden. Den Helige Anden
hjälper vår himmelske Fader och Jesus. Den Helige Anden
har inte en kropp av kött och ben. Han är en ande.
L&F 130:22

Jesus sade att den Helige Anden hjälper rättfärdiga människor. Han hjälper Gud att ge
dem särskilda gåvor. Varje helig har en särskild gåva. De heliga bör använda sina gåvor för
att hjälpa varandra. Jesus talade om för Joseph Smith vilka gåvorna är.
L&F 4 6 : 9 - 1 2
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Den Helige Anden ger en del heliga vittnesbördets gåva. De
vet att Jesus Kristus är Guds Son. De vet att han dog för oss.
Andra heliga får gåvan att tro på vittnesbörden om Jesus.

En del heliga får gåvan att vara ledare.
L&F 46:15

L&F 4 6 : 1 3 - 1 4

En del heliga får gåvan att veta vilka andar som är rättfärdiga
och vilka andar som är onda. Rättfärdiga andar kommer från
Gud. De gör oss lyckliga. De är som ljus. Onda andar
kommer från Satan. De får oss att känna oss onda. De är som
mörker.
L&F 46:16, 23; 5 0 : 2 3 - 2 4

78

Den Helige Anden ger åt en del heliga, gåvan att vara visa.
De kan göra goda val. En del heliga får gåvan att kunna lära
sig mycket. De kan lära andra heliga vad de själva vet. De
kan lära andra heliga att fatta rätta beslut.
L&F 46:18

En del heliga får trons gåva till att bli friska. Andra heliga får gåvan att bota sjuka
människor. Den Helige Anden ger vissa heliga, gåvan att utföra underverk. Underverk
visar Guds kraft.
L&F 4 6 : 1 9 - 2 1

Andra heliga får gåvan att tala språk som de inte känner till.
L&F 46:24

Den Helige Anden ger vissa heliga gåvan att veta vad som
skall hända innan det händer.
L&F 46:22
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En del heliga får många gåvor.
L&F 46:29

Biskopen vet vilka gåvor varje helig har. Han vet vilka som
kommer att vara goda lärare. Han vet vilka som kan utföra
underverk. Han vet vilka heliga som älskar Gud och lyder
Guds bud.
L&F 46:27
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De rättfärdiga heliga kan ha många gåvor. De bör arbeta på
att få de gåvor som de behöver. Alla dessa gåvor kommer
från Gud.
L&F 46:9, 28, 32

Profeten reser
till Missouri
Kapitel 21 (maj-juni 1831)

Många av de heliga bodde fortfarande i New York. Joseph
Smith och Sidney Rigdon fanns i Kirtland i Ohio. Joseph
sade till de heliga i N e w York att de skulle komma till Ohio.
De lydde profeten. De for till Ohio.

Jesus sade till Joseph att de heliga i Kirtland skulle dela med sig av sin jord till de heliga
från New York. Leman Copley hade mycket jord. Han lovade att dela med sig av den.
De heliga från New York flyttade till detta område.
L&F 48:2
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Leman Copley höll inte sitt löfte. Han ville inte att de heliga
från New York skulle få hans jord. De måste flytta. De hade
ingenstans att bo.

Newell Knight var deras ledare. Han visste inte vad han
skulle göra. Han ville träffa profeten Joseph. Han frågade
Joseph vad de heliga skulle göra.

Herren sade till Joseph att de heliga från New York snart skulle flytta till Missouri.
L&F 5 4 : 7 - 9
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Innan de for höll de heliga en konferens i Kirtland.
Konferensen varade i tre dagar. Herren gav en del viktiga
uppenbarelser till Joseph Smith.

Herren sade till Joseph att han skulle ordinera de första
högprästerna i kyrkan. Högpräster har det melkisedekska
prästadömet. De är ledare i kyrkan. Många av kyrkans ledare
blev ordinerade till högpräster.

Herren sade att en del av männen skulle gå på mission till
Missouri. De skulle predika evangeliet på vägen. När
konferensen var slut, for missionärerna till Missouri.

Herren sade till Joseph att kyrkans nästa konferens skulle
hållas i Jackson County i Missouri. Han sade till Joseph och
hans vänner att de skulle resa dit. Sion skulle byggas i
Jackson County. Jesus skulle visa dem var de skulle bygga
Sions stad.

L&F 52:9-10

L&F 5 2 : 1 - 5
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De heliga
i Missouri
Kapitel 22 (juli-augusti 1831)

Profeten Joseph Smith, Sidney Rigdon, Edward Partridge
och andra for till Missouri. De var mycket glada över att resa.
De ville bygga Sions stad. De ville att Herren skulle visa dem
den rätta platsen.

"felitri''

De färdades en del av vägen med en båt. När de kom till
Missouri ville Joseph gå. Han visste att Missouri var helig
mark. Han ville uppleva den.
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Joseph och hans vänner gick nästan 50 mil till Jackson
County. Det var varmt, men det brydde de sig inte om.
De ville gå dit för att bygga Sion.

Profeten och hans vänner gick till Jackson County i Missouri.
Missionärerna från Kirtland mötte dem.

Några dagar senare gick också de heliga från New York till
Jackson County. Alla var glada över att vara där.

Profeten Joseph och biskop Edward Partridge sade till folket
vad de skulle göra. En del skulle köpa land i Missouri. Oliver
Cowdery och William W Phelps skulle starta skolor. De
skulle skriva böcker som små barn kunde läsa.

Joseph ville veta var Sions stad skulle byggas. Han bad till
vår himmelske Fader. Hans bön besvarades.

L&F 55:4
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Herren sade att Sion skulle byggas nära staden Independence i Jackson County i Missouri.
Herren talade om för Joseph var ett tempel skulle byggas. Han sade att Sion inte skulle
byggas snart. De heliga skulle få många problem först. Men de skulle kunna bygga Sion
om de hade tillräcklig tro.
L&F 5 7 : 1 - 3 ; 5 8 : 2 - 4
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Herren talade om för Joseph att de heliga skulle lyda lagen i
Missouri. De skulle lyda Guds bud. De skulle göra mycket
gott av egen fri vilja. De heliga skulle omvända sig från sina
synder. Herren kommer inte ihåg synderna när människor
omvänder sig.
I

Herren sade att Sidney Rigdon skulle inviga landet. Sidney
Rigdon frågade de heliga om de var tacksamma för landet.
Han frågade om de ville lyda alla Guds bud. De heliga sade
" J a " . Sidney Rigdon uppsände en bön och invigde landet.
L&F 58:57

L&F 58:21, 2 7 - 2 9 , 42

Nästa dag höll Joseph Smith, Oliver Cowdery och Sidney
Rigdon och några av deras vänner ett möte. De träffades på
en speciell plats i Independence. De läste skrifterna. Sedan
bad de. Joseph Smith invigde platsen till att bygga ett tempel
där.

Alla de heliga i Missouri reste till en konferens. De var fyllda
med den Helige Anden. Joseph talade om för de heliga att
Gud skulle välsigna dem om de höll sina löften.
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Några dagar senare gav Jesus en annan uppenbarelse till Joseph. Han sade att söndagen är
en särskild dag. Söndagen är den dag då vi borde göra sådant som hjälper oss att komma
ihåg Jesus. Vi skall inte arbeta på söndagen. Vi bör gå till kyrkan och ta del av sakramentet.
Vi bör omvända oss från våra synder. Vi bör besöka de sjuka. Vi bör vara tacksamma för
alla våra välsignelser. Vi borde alltid lyda Guds bud.
L&F 5 9 : 3 - 1 5

De heliga som skall göra detta kommer att ha allt det goda som de behöver. De kommer att
ha mat, kläder, hus och trädgårdar. De kommer att vara lyckliga. De kommer att känna
frid i detta liv. De skall få evigt liv.
L&F 59:15-19, 23
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Läran och
förbunden
Kapitel 23 (augusti-november 1831)

Joseph Smith och en del av de heliga lämnade Missouri. De
reste tillbaka till Kirtland i Ohio. De heliga höll en konferens
i Ohio.

Herren hade gett Joseph Smith många uppenbarelser.
Joseph hade skrivit ned uppenbarelserna. De heliga ville
sätta in uppenbarelserna i en bok. Boken skulle kallas
Befallningarnas bok. Senare blev den kallad Läran och
förbunden.

Jesus sade till Joseph att uppenbarelserna var mycket viktiga.
De kom från Gud. Allt i dem är sant. Jesus gav Joseph två
uppenbarelser till. En uppenbarelse skulle stå i början av
Läran och förbunden. En skulle stå i slutet. De talar om för
oss att Läran och förbunden är en viktig bok.
L&F 67: rubriken; 133:rubriken
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Läran och förbunden talar om för alla att Jesu Kristi sanna
kyrka finns på jorden igen.

Läran och förbunden berättar om prästadömet. Rättfärdiga
män har prästadömets kraft igen.

Läran och förbunden berättar om Mormons bok. Människor
kan läsa Mormons bok. Alla kan känna till Jesu Kristi
evangelium.

Läran och förbunden lär också de heliga att dela med sig.
De heliga som delar med sig kommer att fyllas av den Helige
Anden.
L&F 70:14
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Läran och förbunden undervisar om Guds bud. De heliga
som lyder dessa bud kan bygga upp Sion. De kan bo
tillsammans med vår himmelske Fader och Jesus för alltid.

Efter konferensen for Oliver Cowdery till Missouri. Han tog
uppenbarelserna som Joseph hade skrivit ned. Han gav dem
till en tryckare. Han sade till tryckaren att han skulle trycka
3.000 böcker, men onda människor stoppade tryckpressen
och förstörde de flesta sidorna.
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Jesus sade att alla kyrkans medlemmar borde läsa Läran och
förbunden.
L&F 1:37

De heliga tackade vår himmelske Fader för uppenbarelserna
i Läran och förbunden. De lovade att de skulle tala om för
andra människorna att uppenbarelserna kom från Gud.

Föräldrar skall
undervisa sina
barn
Kapitel 24 (november 1831)

En del heliga i Ohio reste för att träffa Joseph Smith. Jesus
gav Joseph en uppenbarelse för dem. Jesus talade om för de
heliga hur de kunde bli goda föräldrar.
L&F 68: rubriken

Jesus sade att barn skall döpas när de är åtta år gamla. Jesus befallde föräldrarna att lära
sina barn evangeliet innan de blir döpta.
L&F 68:25
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Barnen skall känna till Jesus. De skall ha tro på honom.
L&F 68:25

Barn bör veta hur man omvänder sig.
L&F 68:25

Barn bör känna till dopet. De bör lära sig att bli goda
medlemmar i kyrkan.
L&F 68:25, 28
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Barn bör veta hur man ber. De bör veta hur man lyssnar på
den Helige Anden.

Barn bör känna till Guds bud. De bör lyda buden.
L&F 68:28

L&F 68:28

Föräldrarna måste lära sina barn detta. Föräldrarna skall få skulden för sina barns synder
om de inte lär dem evangeliet.
L&F 68:25
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Joseph Smith
och Sidney
Rigdon går på
mission
Kapitel 25 (december 1831-januari 1832)

Vissa människor tyckte inte om Jesu Kristi kyrka. De
berättade lögner om den. En del av lögnerna trycktes i en
tidning. Jesus sade till Joseph Smith och Sidney Rigdon att
de skulle gå på mission till andra städer. De kunde berätta
för människorna sanningen om kyrkan.
L&F 7 1 : 1 - 4

Joseph och Sidney lydde Jesus. De lämnade sina hem.
De for till många städer. Joseph och Sidney talade på
kyrkans möten. De undervisade människorna i deras hem.
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Joseph och Sidney talade till människorna om Guds bud.
De berättade för människorna om sina vittnesbörd om Jesus
Kristus. De sade till människorna att de skulle omvända sig.
Joseph och Sidney avslutade sitt missionärsarbete. De for
hem till sina familjer.

De tre rikena
i himlen
Kapitel 26 (16 februari 1832)

En dag läste Joseph Smith och Sidney Rigdon i Nya
testamentet. Nya testamentet förklarade att goda människor
kommer till himlen när de har uppstått. Joseph undrade om
alla människor kommer till samma plats i himlen. Joseph och
Sidney bad. De bad vår himmelske Fader att berätta för dem
om himlen.
L&F 76:rubriken

Vår himmelske Fader besvarade deras bön. De fick en
uppenbarelse. Det var en underbar syn. I synen såg Joseph
och Sidney himlen. De såg Jesus med ljus omkring sig.
Sedan såg de änglarna runt omkring Jesus och vår
himmelske Fader.
L&F 76:rubriken, 19:21

Joseph och Sidney sade att de visste att Jesus levde. De såg
honom! Joseph och Sidney hörde en röst. Rösten sade att
Jesus var Guds Son. Han kom till jorden. Jesus visade alla
människor hur man skall leva för att kunna komma tillbaka
till vår himmelske Fader igen.
L&F 7 6 : 2 2 - 2 4
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Sedan såg Joseph och Sidney vart människorna går sedan de har uppstått. Det finns tre
platser som människorna kan komma till i himlen. De rättfärdiga heliga kommer till det
celestiala riket i himlen när de har uppstått. Det celestiala riket är där vår himmelske Fader
och Jesus bor.
L&F 76:50-70
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De rättfärdiga heliga hade tro på Jesus när de levde på
jorden. De blev döpta. Den Helige Anden lärde dem hur de
skulle leva.

L&F 76:51-54

De rättfärdiga heliga hade många bekymmer, men de hade
tro. Jesus hjälpte dem när de hade bekymmer. De arbetade
hårt. De omvände sig och lydde alla Guds bud. Satan
frestade dem, men de följde inte Satan.
L&F 76:51-54

De rättfärdiga heliga skall bli lika vår himmelske Fader och Jesus. De kommer att känna till
allting. De kommer att bli fullkomliga. De kommer att bli gudar.

L&F 7 6 : 5 8 - 6 0
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Sedan såg Joseph och Sidney en annan plats. Den kallas det
terrestriala riket i himlen. En del människor kommer till det
terrestriala riket när de har uppstått.
L&F 76:71

Människorna i det terrestriala riket var goda människor på
jorden. Men de var inte rättfärdiga heliga. De trodde inte på
Jesus. De lydde en del av Guds bud. Men de lydde inte alla
buden.
L&F 76:75

De trodde inte på evangeliet när de fick höra det på jorden.
När de hade dött, trodde de på evangeliet.
L&F 76:73-74

Människorna i det terrestriala riket kommer att träffa Jesus.
M e n de kan inte bo tillsammans med vår himmelske Fader
eller Jesus. De kommer inte att bli gudar.
L&F 7 6 : 7 7 - 7 9
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Joseph och Sidney såg en tredje plats. Den kallas det telestiala riket i himlen. Människorna
som kommer till det telestiala riket var inte rättfärdiga på jorden.

L&F 76:81, 103

Dessa människor trodde inte på Jesus. De trodde inte på
profeterna. De blev inte döpta. De lydde inte Guds bud.
L&F 7 6 : 8 1 - 8 2 , 102-103

Människorna som kommer till det telestiala riket kan inte
träffa Jesus eller vår himmelske Fader. Änglar skall besöka
dem. Den Helige Anden skall undervisa dem. Människorna
i det telestiala riket kommer att känna till Jesus och vår
himmelske Fader. Men de kommer aldrig att kunna bo
tillsammans med dem.
L&F 76:86
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Människorna som kommer till det celestiala och det terrestriala riket kommer att uppstå
när Jesus kommer tillbaka. Människorna som kommer till det telestiala riket kommer inte
att uppstå när Jesus kommer tillbaka. De måste vänta i tusen år på att få uppstå.
L&F 76:63, 85, 102

102

Joseph och Sidney såg vart de onda människorna skulle
komma. De kommer att vara tillsammans med Satan. De kan
inte vara tillsammans med vår himmelske Fader, Jesus eller
den Helige Anden.

Människorna som kommer att vara tillsammans m e d
Satan lärde sig evangeliet på jorden. Den Helige Anden
undervisade dem om Jesus Kristus.
L&F 76:35

L&F 76:35-37

De visste att Jesus levde. De visste att Jesus dog för oss. Men
sedan frestade Satan dessa människor. Han försökte få dem
att göra onda saker. De lydde Satan. De slutade lyssna på
den Helige Anden. De slutade tro på Jesus. De blev mycket
onda. De kommer att leva tillsammans med Satan för alltid.
L&F 76:31-35

Joseph och Sidney såg andra saker i sin syn. Jesus sade till
dem att inte skriva ner allt de såg. Mycket rättfärdiga heliga
kan se dessa saker för sig själva. D e n Helige Anden skall
undervisa dem. Joseph och Sidney tackade Gud för denna
vackra syn.
L&F 76:113-119
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Profeten Joseph
Smiths verk
Kapitel 27 (mars 1832)

Joseph Smith och hans fru Emma fick tvillingar. De små
tvillingarna blev sjuka och dog. Josephs vänner fick också
tvillingar, men deras mamma dog. Joseph och Emma
adopterade barnen och tog hand om dem.

Jesus sade till Joseph att han skulle läsa Bibeln. Människorna
hade förändrat en del ord i Bibeln. Jesus sade till Joseph de
rätta orden som skulle stå i Bibeln. Sidney Rigdon hjälpte
Joseph att skriva ned de ord som Jesus ville skulle stå i
Bibeln.
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Joseph Smith förstod inte vissa delar av Bibeln. Han ställde
frågor till Gud. Herren Jesus Kristus besvarade frågorna.
Joseph skrev ned svaren så att de heliga skulle kunna läsa
dem.
L&F 77, 113

Jesus var glad över Josephs arbete. Joseph var en stor profet.
Men Satan var inte glad. Satan ville hindra Josephs arbete.
Satan ville att människorna skulle vara arga på Joseph.

En natt gick en pöbelhop med arga människor h e m till
Joseph. De bröt upp dörren. De gick in. Joseph höll ett av de
små barnen. Barnet var mycket sjukt.

De onda männen högg tag i Joseph. Barnet blev ensamt kvar. Senare dog barnet. Männen
släpade ut Joseph i den kalla vinternatten. Männen höll på att strypa Joseph.
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En del män ville skada Joseph. Andra ville döda honom. De
försökte hälla gift ner i halsen på honom. De bröt av en tand,
giftet brände honom.

Sedan försvann pöbelhopen. De trodde att Joseph skulle dö.
Joseph försökte ställa sig upp. Det kunde han inte. Han
vilade en stund. Sedan kröp han tillbaka till huset.
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Männen slet av Joseph kläderna och smetade tjära på
honom. De täckte honom med fjädrar. Fjädrarna fastnade i
tjäran.

Josephs vänner tog bort tjäran från hans kropp. Det var svårt
att få bort tjäran. Hans hud var bränd och öm. Det gjorde
ont.

Joseph Smith lät inte pöbeln hindra hans arbete. Nästa dag
var det söndag. Joseph gick till kyrkan. En del av männen i
pöbelhopen kom till kyrkans möte. De blev förvånade över
att få se Joseph. Joseph talade i kyrkan. Satan hade inte satt
stopp för profetens verk.
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Profeten Joseph
reser till
Missouri igen
Kapitel 28 (mars-maj 1832)

Jesus gav Joseph Smith en uppenbarelse. Han sade att de
heliga var som hans små barn. De höll fortfarande på med att
lära. Jesus sade att de skulle vara lyckliga. De skulle vara
tacksamma. Han skulle vara deras ledare.
L&F 7 8 : 1 7 - 1 8

Jesus ville att de heliga skulle dela med sig till varandra. Han
ville att de skulle ta hand om de fattiga. Jesus ville att de
heliga skulle hjälpa varandra.
L&F 7 8 : 3 - 6 , 14
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Strax efter uppenbarelsen for Joseph till Missouri igen.
Missouri kallades Sions land. En del av Josephs vänner for
med honom. De heliga i Sion blev glada över att träffa
Joseph.

Joseph bad de heliga att komma till ett möte. Han berättade
för dem om uppenbarelsen. De heliga visste att Joseph var
en Guds profet.

Vid mötet gav Herren Joseph ännu en uppenbarelse för de
heliga. Jesus var glad över att de heliga hade förlåtit
varandra. Jesus sade "Jag, Herren, förlåter eder."
L&F 82:1

Jesus gav de heliga ett nytt bud. Han sade att han hade gett dem Sions land. Nu måste de
dela det landet med varandra. Alla borde få vad de behövde. Detta skulle hjälpa Jesu Kristi
kyrka.
L&F 8 2 : 1 7 - 2 0
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Efter mötet besökte Joseph de heliga i många städer. De
heliga blev glada över att träffa honom. Det var en lycklig tid
för Joseph. Han älskade de heliga.

Jesus gav Joseph en uppenbarelse om kvinnor och barn.
Jesus sade att männen skall ta hand om sina hustrur.
Föräldrarna skall ta hand om sina barn.
L&F 83:2, 4

De heliga skall ta hand om de kvinnor som inte har några
män. De heliga skall ta hand om barnen som inte har
föräldrar.
L&F 83:6
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Jesus sade att de heliga skulle komma med mat till ett
förrådshus. Biskopen skulle ge de hungriga människorna
mat ur förrådshuset.
L&F 83:6

Joseph Smith och biskopen Whitney började resa tillbaka till
Kirtland igen. De färdades i en vagn.

En dag skrämdes hästarna av något. De skenade iväg.

Joseph hoppade ur vagnen. Han var inte skadad. Biskop Whitney hoppade ur vagnen
Han bröt benet.
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Joseph Smith och biskop Whitney stannade på ett värdshus.
Biskop Whitney vilade i fyra veckor. Joseph stannade hos
honom medan hans ben blev bättre.

Joseph bad biskop Whitney att ge honom en välsignelse.
Biskop Whitney använde prästadömets kraft för att välsigna
Joseph. Joseph blev frisk.
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Någon vid värdshuset lade gift i Josephs mat. Han blev
mycket sjuk.

Joseph tackade bud för att han hade gjort honom frisk. Till
slut kunde Joseph Smith och biskop Whitney resa därifrån.
De for hem till sina familjer.

En uppenbarelse
om prästadömet
Kapitel 29 (september 1832)

Många män i kyrkan gick på mission. När de kom hem gav
de sig av för att träffa Joseph Smith i Kirtland.
L&F 84:rubriken

Männen berättade för Joseph om sina missioner. De hade
döpt många människor. De var glada över sina missioner.
Profeten Joseph var också glad.

Alla dessa missionärer bar prästadömet. Prästadömet är
Guds kraft. Missionärerna ville veta mer om prästadömet.

L&F 84:rubriken
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Jesus gav Joseph en uppenbarelse för dem. Jesus berättade
för Joseph om män som hade haft melkisedekska
prästadömet. Adam hade prästadömet. Han var den första
människan som levde på jorden.

Alla profeterna i Gamla testamentet hade prästadömet.
Några av profeterna var Enok, Noa, Moses, Melkisedek och
Abraham. Melkisedek gav prästadömet till Abraham.
L&F 8 4 : 6 - 1 5

L&F 84:rubriken, 16

Jesus sade att männen med prästadömet skulle leda hans kyrka. De kunde döpa och ge
den Helige Andens gåva. De kunde välsigna sakramentet. De kunde välsigna sjuka. Alla
dessa saker hjälper de heliga att förbereda sig för att möta Gud.
L&F 84:19-22
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Jesus sade till Joseph att männen skall vara rättfärdiga. Då kan de få prästadömet. Gud
sluter ett förbund med dem. Ett förbund är ett löfte. Gud lovar att välsigna männen som
har prästadömet. Männen lovar att använda prästadömets kraft för att hjälpa andra
människor. Männen som har prästadömet kan bli Guds speciella söner. En dag kommer
vår himmelske Fader att dela med sig av allt han har till dem.
L&F 8 4 : 3 3 - 3 9

Jesus talade om för Joseph hur männen i kyrkan skall
använda sitt prästadöme. Prästadömet kan endast användas
av rättfärdiga män. Männen bör aldrig använda prästadömet
till att bestämma över andra eller att vara elaka. Gud
kommer inte att ge prästadömets kraft till elaka män.

Männen bör använda prästadömet med kärlek och vänlighet.
De bör lyssna på den Helige Anden. Då kommer de alltid att
ha prästadömets kraft. Den Helige Anden skall vara hos dem
för evigt.

L&F 121:41-43, 4 5 - 4 6

L&F 121:36-37
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Jesus sade till Joseph Smith att fler män skulle gå på mission. De skulle predika evangeliet
för hela världen. De skulle lära att Gud skall döma alla människor. De skulle lära
människorna att omvända sig. De skulle döpa människorna och ge dem den Helige
Anden.
L&F 8 4 : 6 2 - 6 4

Jesus sade att missionärerna skulle bli välsignade om de
arbetade hårt. Änglar skulle hjälpa dem. Vår himmelske
Fader skulle ge dem vad de behövde.
L&F 8 4 : 8 0 - 8 8
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Uppenbarelsen var slut. Joseph och missionärerna var
glada över att de hade fått veta mer om prästadömet. De ville
använda sin prästadömskraft på det rätta sättet. De ville
lär andra om kyrkan.

En uppenbarelse
om krig
Kapitel 30 (25 december 1832)

Många människor döptes in i Jesu Kristi kyrka. Evangeliet
gjorde dem lyckliga. Men de heliga bekymrade sig över vad
som hände i andra länder.

Tråkiga händelser inträffade på många platser i världen. Det
var jordbävningar. Människor var sjuka. Många människor
dog.

Tråkiga saker hände också i Förenta staterna.
En del människor ville inte tillhöra Förenta staterna.
De ville ha sina egna ledare.
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På juldagen 1832 gav Jesus Joseph Smith en uppenbarelse.
Uppenbarelsen handlade om krig.
L&F 87

Senare skulle det bli krig i andra länder. Det skulle bli strider
i hela världen. Jesus sade att de heliga skulle vara rättfärdiga.
De skulle vara beredda på att han skulle komma tillbaka till
jorden.
L&F 8 7 : 3 - 8

118

Jesus sade att det skulle bli krig i Förenta staterna.
Människorna i Förenta staterna skulle strida med varandra.
L&F 8 7 : 1 - 3

Joseph blev ledsen över att få veta att det skulle bli krig. Han
visste att människorna borde lyda Guds bud. Då skulle de
inte slåss och strida mot varandra.

Visdomsordet
Kapitel 31 (februari 1833)

Joseph Smith grundade en skola för männen i kyrkan.
Den kallades profetskolan.

Skolan var i ett rum i Newell Whitneys affär i Kirtland i Ohio. Joseph undervisade männen
om kyrkan. Han lärde dem om prästadömet och om skrifterna.
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Många av männen rökte pipor eller cigarrer. Rummet var
fyllt av rök. En del män tuggade tobak. Golvet blev smutsigt.
Rummet behövde göras rent när männen gick hem.

Joseph bad och frågade Gud vad som var rätt. Jesus gav
Joseph en uppenbarelse. Den kallades visdomsordet. Jesus
sade att en del människor gör onda gärningar. De vill att
andra människor skall göra sådant som inte är bra för deras
kroppar. I visdomsordet talade Jesus om för de heliga vad
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Josephs fru Emma måste göra rent rummet efter varje möte.
Joseph undrade om männen borde röka eller tugga tobak.

som är bra för deras kroppar. Han talade om vad som är
dåligt för deras kroppar. De heliga skulle bli välsignade om
de lydde visdomsordet.
L&F 89:1, 4

Jesus sade att alkohol inte är bra för människor. De bör inte
dricka drycker som innehåller alkohol. Alkohol bör endast
användas utanpå kroppen.

L&F 89:5-7

Jesus sade att de heliga inte skulle dricka heta drycker.
Te och kaffe är heta drycker. De är inte bra för kroppen.
L&F 89:9

Jesus sade att människorna inte skulle använda tobak. De
skulle inte röka cigaretter, cigarrer eller pipor. De skulle inte
tugga tobak. Jesus sade "Tobak är icke för kroppen och är
icke nyttig för människan."

L&F 89:8

Jesus sade att många växter och djur är nyttiga för
människor att äta. Människorna bör tacka vår himmelske
Fader för den nyttiga maten.

L&F 89:11-12
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Jesus sade att människorna inte skulle äta för mycket kött.
Människorna skulle äta kött när det är kallt. De bör äta kött
när det inte finns tillräckligt med annan mat.

Herren sade att all säd är nyttig för våra kroppar. Vete, ris,
majs och havre är säd. Vete är mycket nyttigt för oss. Alla
frukter och grönsaker är bra för människorna.

L&F 89:12, 13

L&F 89:14-17

Jesus sade att de heliga måste lyda visdomsordet. Då vill Gud välsigna dem. De får god
hälsa. De blir visa. De kan lära sig mycket. De blir välsignade om de äter rätt mat.
L&F 89:18-21
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Jesu Kristi kyrka
i Kirtland
Kapitel 32 (mars-juni 1833)

Joseph Smith var profeten för Jesu Kristi kyrka. Herren sade
att Joseph skulle ha män som hjälpte honom. De skulle vara
hans rådgivare. Hans rådgivare skulle vara Sidney Rigdon
och Frederick G Williams. Joseph och hans rådgivare var
kyrkans första presidentskap.
L&F 1:1; 90:6

I dag är den levande profeten kyrkans ledare. Han och hans rådgivare kallas första
presidentskapet.
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Joseph Smith och hans rådgivare blev ordinerade vid ett
möte i Kirtland i Ohio. Det var ett sakramentsmöte. Alla
människorna på mötet tog sakramentet.

Sedan sade Jesus att de heliga skulle bygga flera byggnader
för kyrkan. De skullle bygga ett tempel i Kirtland. De
behövde bygga en plats där första presidentskapet kunde
arbeta. Kyrkan behövde också ett tryckeri.
L&F 94, 95
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Några veckor senare bildade Joseph Smith kyrkans första
stav. En stav är många medlemmar i kyrkan som bor nära
varandra. Alla de heliga i Kirland tillhörde den första staven.
I dag har kyrkan många stavar.

De heliga lydde Herren. De började bygga templet i Kirtland. Det var ett hårt arbete att
bygga ett tempel. Alla de heliga behövde hjälpa till.

Flera människor blev medlemmar i kyrkan. Jesus sade till
Joseph att han skulle välja ut flera ledare för de heliga. Han
sade att Josephs far skulle bli kyrkans patriark. Patriarken
ger de heliga välsignelser. Han har melkisedekska
prästadömet.

Jesus sade till Joseph att han skulle välja ut tolv män som
skulle bli högråd. Det är män som har melkisedekska
prästadömet. De hjälper de heliga att veta vad som är rätt
och vad som är fel.
L&F 102
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En
uppenbarelse om
Jesus Kristus
Kapitel 33 (maj 1833)

En dag talade Jesus till profeten Joseph Smith. Han berättade
om sig själv för Joseph Smith. Jesus sade att människorna
kan få se hans ansikte och lära känna honom. Först måste de
sluta upp med att göra ont. De måste be och lyda Guds bud.
Sedan kan de en dag få se Jesus.
L&F 93:1

Jesus sade att han är världens ljus. Ett ljus visar oss den rätta
vägen att gå. Jesus är världens ljus därför att han visar oss
det rätta sättet att leva.
L&F 93:2
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Jesus bodde tillsammans med vår himmelske Fader innan
jorden skapades. Jesus skapade jorden. Han skapade allt på
jorden.
L&F 9 3 : 7 - 1 0

Jesus var inte lik sin himmelske Fader först. Han visste inte
allt det som Fadern visste. Han hade inte all makt och
härlighet som hans Fader hade. Han ansträngde sig mycket
att bli lik sin Fader. Sedan blev han lik Gud, Fadern. Jesus
fick makt och härlighet.

Jesus sade att vi bör lyda Guds bud. Då kommer vi att lära
känna sanningen. Vi kommer att veta allt. Då kan vi bli lika
Gud Fadern. Vi kan få makt och härlighet.
L&F 93:20, 2 7 - 2 8

L&F 93:12-17

Jesus sade att Satan inte vill att människorna skall bli lika
Gud. Han vill inte att de skall känna till sanningen. Jesus
sade till Joseph att han skulle undervisa sin familj om
sanningen.
L & F 93:39, 4 7 - 4 8

Jesus sade att Sidney Rigdon och Frederick G Williams skulle
undervisa sina familjer om att hålla Guds bud. Då skulle
Satan inte kunna hindra deras familjer från att lära känna
sanningen.
L&F 93:40-44
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Gud varnar
Sions folk
Kapitel 34 (juli-augusti 1833)

Gud befallde fler heliga att fara till Jackson County i
Missouri. Många människor reste dit för att bo där. De
byggde hem, affärer och ett tryckeri.

Satan ville inte att de heliga skulle bo i Jackson County. Han ville inte att de skulle bygga
Sions stad. Han ville att andra människor skulle vara elaka mot dem. Satan ville att de
onda människorna skulle få de heliga att lämna Jackson County. De onda människorna
gjorde vad Satan önskade. De försökte få de heliga att resa därifrån.
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En pöbelhop samlades. De var mycket arga och sände några
män som skulle tala med kyrkans ledare. Männen sade till de
heliga att de måste lämna Jackson County. Men kyrkans
ledare visste att Gud ville att de skulle bygga Sions stad i
Jackson County. De talade om för pöbeln att de heliga inte
kunde resa.

De onda männen gick tillbaka till pöbelhopen. Männen var
mycket arga. De bröt sig in i de heligas tryckeri. De förstörde
det. De heliga kunde inte trycka böcker eller tidningar.

Pöbelhopen tog tillfånga biskop Partridge och broder Allen
och tog av dem kläderna. De täckte deras hud med het tjära
och med fjädrar. Pöbeln fann andra heliga och slog dem.

Tre dagar senare red de onda männen genom staden. De
sköt med sina vapen mot byggnaderna. De ropade elaka
saker till de heliga. De sade att de skulle piska dem som de
tog tillfånga. De försökte finna kyrkans ledare. Kyrkans
ledare gömde sig för pöbeln.
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En av ledarna var Oliver Cowdery. Han lämnade Jackson
County. Han reste för att träffa Joseph i Kirtland.

Oliver berättade för Joseph vad de onda människorna gjorde
i Sion. De heliga i Jackson County ville veta vad de skulle
göra.

Joseph berättade för Oliver om några uppenbarelser som Jesus givit honom. Herren sade
att de heliga skulle bygga ett tempel i Sion. De heliga skulle betala tionde. Tiondepengarna
skulle betala för templet. Jesus sade till Joseph att Sion skulle bli stort om de heliga lydde
Gud. De heliga skulle straffas om de inte lydde Gud.
L&F 9 7 : 1 0 - 1 2 , 18, 2 2 - 2 6
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Jesus sade att de heliga skulle lyda landets lagar. De heliga
skulle rösta på rättfärdiga människor som landets ledare.
Ibland blir onda människor landets ledare. Det gör
rättfärdiga människor olyckliga.
L&F 9 8 : 4 - 1 0

Herren befallde de heliga att sluta upp med att göra onda
handlingar. Jesus sade att de heliga inte skulle bekymra sig
om pöbeln. De skulle inte hata de onda människorna. De
heliga skulle förlåta sina fiender. De skulle strida endast då
Gud befallde dem att strida. Gud skulle straffa de onda
människorna.
L&F 98:11, 14, 23-29, 33, 39-4

Senare sade Jesus att de heliga i Sion skulle ha problem under en tid. De hade inte lytt
Guds bud. En dag skulle Jesus hjälpa de heliga att bygga Sion. Då skulle Jesus välsigna
dem.
L&F 100:13-17

131

De heliga lämnar
Jackson County,
Missouri
Kapitel 35 (september-december 1833)

Onda människor ställde till bekymmer för de heliga i Jackson
County i Missouri. De heliga försökte få hjälp av Missouris
guvernör. William Phelps och Orson Hyde gav sig av för att
träffa guvernören. De berättade för honom om pöbeln. De
talade om hur deras hem hade blivit förstörda.

Guvernören ville inte hjälpa dem. Han sade till dem att de
skulle be domarna om hjälp. Men domarna var vänner till
den onda pöbeln. De ville inte hjälpa de heliga.
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Pöbeln anföll de heliga under sex dagars tid. De rev ner
deras hem. De skadade männen. De bröt sig in i affären och
kastade allt på golvet.

Pöbeln fick de heliga att lämna sina hem. Det var på vintern. Många människor dog på
grund av det kyliga, våta vädret. De heliga gav sig av till andra städer i Missouri för att
komma bort från pöbeln.

De heliga var ledsna. Deras hem, gårdar och affärer var
förstörda. Deras djur var stulna. Guvernören och domarna
ville inte hjälpa de heliga.

M e n de heliga hade fortfarande tro på Gud. De visste att
Jesu Kristi kyrka var den sanna kyrkan. De visste att Joseph
Smith var en Guds profet.
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Joseph Smith var i Kirtland i Ohio. Jesus gav honom en
uppenbarelse. Han talade om för Joseph varför de heliga
hade problem. En del av dem hade inte lytt Guds bud.
L&F 101:2, 6 - 7

Jesus sade att de heliga inte arbetade tillsammans. De delade
inte med sig till varandra. De sade elaka saker till varandra.
De bad inte till Gud när de var lyckliga. De tackade aldrig
Gud. De bad bara när de behövde hjälp.
L&F 1 0 1 : 6 - 8

Jesus sade att de heliga skulle förbereda sig för hans ankomst till jorden igen. När han
kommer, kommer mäniskorna att få fred. De heliga som led för Jesus skulll kommer att bli
välsignade. Satan kommer inte att ha makt att fresta de heliga. Ingen kommer att vara
ledsen. Ingen kommer att dö. När Jesus kommer tillbaka, kommer alla att bli lyckliga.
L&F 101:22, 2 6 - 3 6
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Sions läger
Kapitel 36 (februari-juni 1834)

Medan Joseph Smith var i Kirtland i Ohio fick han höra att
de heliga hade problem i Missouri. Pöbeln hade fått dem att
lämna sina hem. De heliga hade bett till vår himmelske Fader
om hjälp.

Jesus gav Joseph Smith en uppenbarelse. Han sade att en del
av kyrkans män skulle ge sig av till Missouri för att hjälpa de
heliga. Joseph Smith skulle vara deras ledare. De skulle ta
med sig pengar för att köpa mark. Herren ville att
femhundra män skulle ge sig av.

Joseph lydde Herren. Han sade till de heliga att femhundra
män skulle ge sig iväg till Sions land i Missouri. Han bad
männen att komma till Kirtland. Endast 100 män kom. De
andra männen i kyrkan lydde inte Herren.

L&F 103:21-23, 3 1 - 3 2
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De hundra männen kallades Sions läger. De gav sig iväg mot
Sions land. En del av männen gick. Andra reste med vagnar.
De slog läger tillsammans på kvällarna. På vägen förenade
hundra män till med dem.

Männen reste 160 mil. Resan var lång och svår. Männen
hade inte tillräckligt bra föda.

En del av männen sade att resan var för svår. De tyckte inte
om maten. De sade att Joseph Smith inte var en god ledare.
Joseph sade till dessa män att de måste omvända sig. Om de
inte omvände sig, skulle de bli sjuka och dö.

En del av männen var rättfärdiga. De hjälpte Joseph Smith.
De lydde Guds bud. De visade hur mycket de älskade Jesu
Kristi kyrka. Joseph Smith skulle alltid minnas hur de hjälpte
honom.
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Till sist kom männen i Sions läger till Missouri. De slog läger
vid en flod.

Pöbeln visste att männen fanns där. På natten kom pöbeln
nära lägret. De ville döda männen i Sions läger.

Gud sände en fruktansvärd storm. Vinden blåste omkull träden. Stora hagel föll från
himlen. Blixtarna träffade träden. Flodens vatten översvämmade marken. En av männen i
pöbeln dödades av blixten. Andra män i pöbelhopen skadades.
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Männen som tillhörde pöbelhopen var rädda. De förstod att Gud hjälpte männen i Sions
läger. Pöbeln sprang sin väg. De skadade inte männen i Sions läger. Stormen skadade inte
heller männen i Sions läger.

Två dagar senare gav Herren Joseph Smith en uppenbarelse.
Herren sade att männen i Sions läger kunde stanna i
Missouri eller gå tillbaka till Kirtland.
L&F 105:20-21

Jesus sade att en del av männen inte hade lytt honom. Han
var inte nöjd med dem. Men en del av männen hade lytt.
Herren var nöjd med dem. Han sade att han skulle välsigna
dem med mer kraft.
L&F 105:2-4, 18-19
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Några dagar senare blev många män i Sions läger sjuka. Fjorton av dem dog. Joseph hade
sagt till dem att de skulle dö om de inte omvände sig.

Joseph Smith träffade de heliga i Missouri. Han valde ut män
till ett högråd. Sedan for Joseph och hans vänner tillbaka till
Kirtland.

Männen i Sions läger hjälpte inte de heliga i Missouri.
Männen kunde inte hjälpa därför att de inte hade lytt Gud.
Gud sade att Sion endast kan byggas av rättfärdiga
människor.
L&F 1 0 5 : 2 - 1 0
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Prästadömsledare
Kapitel 37 (februari 1835)

Joseph Smith höll ett viktigt möte i Kirtland i Ohio. Han bad
männen i Sions läger att komma. Joseph talade om för
männen att Jesus ville att tolv apostlar skulle hjälpa till att
leda hans kyrka.

Herren hade bett Oliver Cowdery, David Whitmer och
Martin Harris att utvälja apostlarna. Vid mötet välsignades
Oliver, David och Martin av kyrkans första presidentskap.
Sedan bad de tillsammans. De utvalde tolv goda män.
L&F 18:37
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Männen ordinerades. De var de tolv apostlarna.

Apostlarna är mycket viktiga män inom kyrkan. De vet att
Jesus är vår Frälsare. De undervisar om evangeliet över hela
världen.
L&F 1 0 7 : 2 3 - 2 4

Efter några dagar valdes andra män att bli ledare inom
kyrkan. De kallades de sjuttios första kvorum. De sjuttios
första kvorum hjälper apostlarna. De är ledarna för
missionärsarbetet inom kyrkan.
L&F 107:25, 34

En dag var de tolv apostlarna på ett möte. De förberedde
sig för att gå på mission. De försökte vara rättfärdiga.
De önskade vår himmelske Faders hjälp.

Apostlarna bad Joseph Smith att be om en uppenbarelse
för att hjälpa dem på deras mission. Jesus gav Joseph och
apostlarna en stor uppenbarelse. Han berättade för dem om
prästadömet.
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Prästadömet är Guds kraft. Det är den största kraften på jorden. Gud ger prästadömet till
rättfärdiga män. Männen använder prästadömet för att utföra Guds verk.

Det finns två prästadömen i kyrkan. Ett är melkisedekska
prästadömet. Kyrkans ledare har melkisedekska
prästadömet. Ledarna är kyrkans president och hans
rådgivare, de tolv apostlarna och de sjuttios första kvorum.
L&F 107:1, 2 2 - 2 6
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Kyrkans president är Guds profet. Han talar om för
människorna vad Jesus vill att de skall göra. Profeten har
män som hjälper honom. De är hans rådgivare. Profeten och
hans rådgivare är kyrkans första presidentskap.
L&F 107:22

Andra män i kyrkan har melkisedekska prästadömet. De
kallas högpräster, sjuttio och äldster. Högprästerna kan vara
patriarker, stavspresidenter, högråd och biskopar.

En del män utväljs att bli sjuttio. De undervisar om
evangeliet i församlingarna och stavarna.
L&F 1 0 7 : 9 6 - 9 7

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

Andra män utväljs att bli äldster. Äldster går på mission.
L&F 107:7; 133:8

Alla män som har melkisedekska prästadömet kan välsigna
människor. De kan ge människor den Helige Anden.
L&F 20:43; 107:18
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Det andra prästadömet är det aronska prästadömet. Präster,
lärare och diakoner innehar det aronska prästadömet.
Präster kan döpa. De kan välsigna sakramentet. De kan vara
till hjälp för äldsterna.
L&F 20:46-52

Diakonerna delar ut sakramentet. De hjälper biskopen.
De samlar in fastoffer.

Lärarna hjälper till att göra iordning sakramentet. De gör
hemlärarbesök. De hjälper kyrkans medlemmar att leva goda
liv.
L&F 2 0 : 5 3 - 5 7

Jesus sade att alla män som bär prästadömet skall lära sig vad
Gud vill att de skall göra. De måste arbeta mycket hårt. Vår
himmelske Fader kommer att välsigna dem.
L&F 107:99
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Den kostbara
pärlan
Kapitel 38

Den kostbara pärlan
Den kostbara pärlan är en bok. Gud hjälpte profeterna att
skriva Den kostbara pärlan. Den är en av våra skrifter. Det
finns fyra delar i Den kostbara pärlan. Det är Moses bok,
Abrahams bok, Joseph Smiths skrifter och Trosartiklarna.

Moses bok
Den första delen i Den kostbara pärlan är en uppenbarelse
som gavs till Joseph Smith. Den kallas Moses bok. Moses var
en Guds profet. Han levde för länge sedan.

Moses bok berättar om vad Gud sade till Moses på att högt
berg. Moses såg Gud och talade med honom. Gud sade att
han hade ett speciellt arbete som Moses skulle utföra.
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Gud visade världen för Moses. Moses såg allt som skulle
hända i världen. Han såg alla Guds barn som skulle leva i
världen.
Moses 1:8

Gud lämnade Moses. Satan kom. Han sade till Moses att
dyrka honom. Moses ville inte dyrka Satan. Moses sade:
"Jag är en Guds s o n . " Moses bad Gud hjälpa honom. Sedan
sade han till Satan att ge sig av. Satan var mycket arg därför
att Moses inte ville följa honom. Satan lämnade Moses.
Moses 1:9, 12-22

Moses var fylld av den Helige Anden. Gud kom och talade
med Moses igen. Gud sade att Frälsaren, Jesus Kristus, är
Guds Son. Gud sade att det finns många världar. Jesus
skapade dem. Han kommer att skapa fler världar. Det
kommer alltid att finnas många världar. Guds barn skall
bo på dem.
Moses 1:24-25, 29-33, 38
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Moses fick lära sig vad Guds verk är. Guds verk är att
hjälpa människorna så att de kan få leva tillsammans med
honom för evigt. Hans verk är att hjälpa människorna att bli
lika honom. Moses bok berättar också om profeten Enok och
Sions stad.
M o s e s 1:39; 2 - 8

Abrahams bok
Den andra delen i Den kostbara pärlan är Abrahams bok. En dag i juli 1835 kom en man
vid namn herr Chandler till Kirtland. Herr Chandler visade några mumier från Egypten för
människorna. När människorna i Egypten dog sveptes deras kroppar med tyg. Kropparna
kallades mumier.

Några rullar med mycket gammalt papper fanns tillsammans
med mumierna På papperet fanns underliga skrivtecken.
Herr Chandler letade efter någon som skulle kunna läsa det
skrivna. Han hörde att Joseph Smith kunde översätta
skriften.

Joseph tittade på skriften på papperet. Han kunde läsa det
skrivna. Han talade o m för herr Chandler vad det stod.
Några av de heliga köpte pappersrullarna av herr Chandler.
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Joseph översatte det som stod skrivet på papperet. Oliver
Cowdery och William Phelps skrev ned vad Joseph
översatte.

Det var den store profeten Abraham som hade skrivit det.
Abraham levde i Egypten för länge sedan. Jesus talade till
Abraham.

Jesus berättade för Abraham om vårt liv innan vi kom till
jorden. Jesus sade att han skapade jorden. Han skapade
solen, månen och stjärnorna. Han skapade växterna, djuren
och människorna.

Abraham skrev om Jesu Kristi evangelium. Abrahams bok
hjälper oss att förstå profeterna och präsadömet.

Abraham 3 - 4
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Abraham 1:31

Joseph Smiths skrifter
Den tredje delen i Den kostbara pärlan skrevs av Joseph
Smith. I Joseph Smiths skrifter, kapitel 2, berättade
Joseph om sin första syn. Han berättade om hur han fick
guldplåtarna. Joseph berättade också hur änglar från himlen
gav honom och Oliver Cowdery prästadömet. 1 Joseph
Smiths skrifter, kapitel 1, rättade Joseph en del av Bibeln.

Joseph Smith skrev om hur kyrkan grundades. Han
berättade vad människorna i kyrkan tror på. Gud hjälpte
Joseph Smith att veta vad han skulle skriva. Joseph Smith
skrev ner tretton viktiga punkter. Han kallade dem
trosartiklarna.

Den fjärde delen av Den kostbara pärlan är trosartiklarna. En
dag kom en man för att träffa Joseph Smith. Mannen höll på
att skriva en bok. Han ville att det skulle stå någonting om
kyrkan i hans bok. Han bad Joseph Smith berätta hur kyrkan
tillkom.

Den 1 mars 1842 trycktes Trosartiklarna i kyrkans tidning.
De heliga läste Trosartiklarna. De trodde på vad Joseph hade
skrivit.
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Trosartiklarna
Vi tror på Gud den evige Fadern, på hans Son Jesus Kristus
och på den Helige Anden.
Vi tror att människorna kommer att straffas för sina egna
synder och inte för Adams överträdelse.
Vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi
försoning och genom lydnad till evangeliets lagar och
förordningar.
Vi tror att evangeliets första grundsatser och förordningar
är: (1) Tro på Herren Jesus Kristus, (2) omvändelse,
(3) nedsänkningsdop till syndernas förlåtelse, (4)
handpåläggning för den Helige Andens gåva.
Vi tror att en man för att predika evangeliet och betjäna
i dess förordningar måste kallas av Gud genom profetia och
handpåläggning av dem som har myndighet.
Vi tror på samma organisation som i den ursprungliga
kyrkan, nämligen apostlar, profeter, herdar, lärare,
evangelister o s v .
Vi tror på tungomålsgåvan, profetia, uppenbarelse, syner,
helbrägdagörelse, uttydning av tungomål o s v .
Vi tror att Bibeln är Guds ord i den mån den är rätt
översatt. Vi tror också att Mormons bok är Guds ord.
Vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu
uppenbarar och vi tror att han ännu kommer att uppenbara
många stora och viktiga ting angående sitt rike.
Vi tror på Israels bokstavliga insamling och på de tio
stammarnas återkomst, att Sion (Nya Jerusalem) kommer
att grundläggas på det amerikanska fastlandet, att Kristus
personligen kommer att regera på jorden samt att jorden
kommer att förnyas och erhålla sin paradisiska härlighet.
Vi gör anspråk på förmånen att dyrka Gud den
Allsmäktige i enlighet med vårt samvetes bjudande och
erkänner alla människors rätt till samma förmån, att tillbedja
hur, var eller vad de vill.
Vi tror på att erkänna konungar, presidenter, styresmän
och domstolar samt att lyda, ära och understödja lagarna.
Vi tror på att vara ärliga, sanna, kyska, barmhärtiga och
dygdiga och att göra gott mot alla, ja, vi kan verkligen säga
att vi följer Paulus uppmaning: Vi tror allting, vi hoppas
allting, vi har uthärdat mycket och hoppas kunna uthärda
allting. Vi söker efter allt som är dygdigt, älskligt, prisvärt
och gott.
Joseph Smith
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Templet i
Kirtland invigs
Kapitel 39 (januari-mars 1836)

Herren hade befallt de heliga att bygga ett tempel i Kirtland.
De heliga arbetade mycket hårt med att bygga templet i
Kirtland. De gjorde färdigt en del av rummen.

Sedan hade de heliga det första mötet i templet. Vid mötet välsignade Joseph Smiths far
kyrkans ledare. Josephs far var kyrkans patriark.
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Sedan fick Joseph en underbar syn. Han såg det celestiala riket i himlen. Det celestiala
riket är där Gud bor. Joseph såg hur vackert det celestiala riket är. Han såg vår himmelske
Fader och Jesus. Joseph såg sin bror, Alvin, som hade dött.
L&F 1 3 7 : 1 - 5

Joseph fick veta hur det går för barn som dör före 8 års ålder. Jesus sade att de kommer till
det celestiala riket.
L&F 137:10
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Jesus sade att många människor inte kände till evangeliet när
de levde på jorden.

Andra människor kommer att leva på jorden och kommer
inte att få höra talas om evangeliet.

L&F 1 3 7 : 7 - 9

L&F 1 3 7 : 7 - 9

En del av dessa människor skulle tro på evangeliet om de kände till det. Dessa människor
kan komma till det celestiala riket.
L&F 1 3 7 : 7 - 9
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Till slut var templet i Kirtland färdigt. Det var dags att inviga
templet. Det betyder att templet överlämnas till Herren. Det
skulle användas endast för Herrens verk. De heliga höll ett
särskilt möte för att inviga templet.

Många heliga kom till mötet. De var mycket glada över att de
hade templet. De heliga sjöng och bad till vår himmelske
Fader. De lovade att göra det som profeten och andra ledare
sade åt dem att göra.

Joseph Smith höll en bön för att inviga templet. Sedan var templet en helig byggnad. Det
var Herrens hus. Änglar fanns i templet i Kirtland den dagen. Den Helige Anden fanns
där tillsammans med de heliga.
Det var en underbar dag.
L&F 109
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Syner i templet
i Kirtland
Kapitel 40 (april 1836)

En söndag eftermiddag höll de heliga ett möte i templet i
Kirtland. Apostlarna välsignade sakramentet. Joseph Smith
och hans rådgivare delade ut sakramentet till de heliga.
L&F 110:rubriken

Sedan gick Joseph Smith och Oliver Cowdery ensamma till en plats i templet. De knäböjde
och bad. Efter deras bön hände något underbart. De såg Herren Jesus Kristus. Hans ögon
lyste som eld. Hans hår var vitt som snö. Hans ansikte var mer strålande än solen.
L&F 110:rubriken, 1 - 3

155

Jesus sade många underbara ting till Joseph och Oliver. Han sade att han var deras
Frälsare. Han hade dött för dem. Han hade uppstått. Jesus sade att människorna som
byggde templet borde vara mycket glada. Jesus sade att han var nöjd med templet. Det var
hans heliga hus. Jesus sade att han skulle komma till templet många gånger. Han skulle
tala till de heliga. Men om de heliga inte höll templet heligt, skulle han inte komma.
L&F 1 1 0 : 4 - 8

Sedan såg Joseph och Oliver änglar i templet i Kirtland. Först såg de Moses. Moses var en
profet som levde för länge sedan. Han ledde israeliterna ut ur Egypten. Berättelsen om
Moses finns i Gamla testamentet och Den kostbara pärlan. Moses gav en särskild
prästadömskraft till Joseph och Oliver. Sedan skulle de kunna hjälpa israeliterna att samlas
från alla jordens hörn.
L&F 110:11
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Sedan såg Joseph och Oliver Elias. Elias kom med Abrahams prästadömskraft till Jesu
Kristi kyrka. Abraham levde för länge sedan. Gud välsignade Abraham. Han gav Abraham
en speciell prästadömskraft. Abrahams familj skulle alltid ha prästadömet. Rättfärdiga
medlemmar i kyrkan blir en del av Abrahams familj.
L&F 84:33-34; 110:12; Abraham 2:8-11; 1 Mosebok 12:2-3; 13:16

Sedan såg Joseph och Oliver Elia. Elia var en profet som levde för länge sedan. Elia sade
att människorna bör ta reda på uppgifter om sina förfäder. Människorna bör göra
tempelarbete för sina förfäder. Elia gav en speciell prästadömskraft till Joseph och Oliver.
Prästadömskraften hjälper rättfärdiga familjer. De kan beseglas till varandra. Sedan kan
de leva tillsammans för evigt.
L&F 2:2; 110:13-16; 1 Konungaboken 1 7 - 2 Konungaboken 2; Malaki 4 : 5 - 6
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Oroligheter
i Kirtland
Kapitel 41 (1837)

De heliga i Kirtland i Ohio var glada. Herren välsignade
dem.

En del äldster lämnade Kirtland. De gick för att undervisa
människorna om evangeliet. Många människor lyssnade till
äldsterna och blev medlemmar i kyrkan.
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Sedan började man få bekymmer i Kirtland. De heliga hade
en bank. De satte in sina pengar i banken.

En del av de heliga ville få mycket pengar. En man som
arbetade vid banken var inte ärlig. Han stal en del pengar.

Joseph Smith sade till de andra männen att de skulle ta väl
hand om pengarna. Men männen lydde inte Joseph utan
banken måste stängas. Alla pengarna var borta. De heliga
kunde inte få tillbaka sina pengar.

Många av de heliga var arga. De sade att det var Joseph
Smiths fel att banken stängde. En del av Josephs bästa
vänner talade illa om honom. En del av dem ville döda
Joseph.

En del av kyrkans ledare var arga. De ville inte vara
medlemmar i kyrkan längre. De blev kyrkans fiender.
De var onda. Joseph Smith var mycket ledsen.
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Andra ledare i kyrkan älskade Joseph och hjälpte honom. De
visste att Jesu Kristi kyrka var sann. Brigham Young var en
av de rättfärdiga ledarna. Brigham sade till de heliga att han
visste att Joseph var en Guds profet.

Kyrkans fiender blev arga på Brigham Young. Han måste
lämna Kirtland så att de inte kunde skada honom.

Kyrkans fiender ställde till många problem i Kirtland. De
gick in i templet och gjorde onda handlingar.

Templet var inte heligt längre. Det kunde inte vara Herrens
hus. Joseph var ledsen därför att människorna gjorde onda
handlingar. Han var ledsen över att de hade så många
problem.

160

Far West
Missouri
Kapitel 42 (januari-juli 1838)

De onda människorna i Kirtland ville inte omvända sig.
De ville döda Joseph Smith. Joseph måste lämna Kirtland.
Det var vinter och mycket kallt. Josephs fiender följde efter
honom. De hade knivar, pistoler och gevär för att döda
honom.

Joseph måste gömma sig. Herren skyddade honom så att
hans fiender inte kunde finna honom. En natt sov Joseph i
samma hus som sina fiender. De visste inte att han var där.

En annan gång gick Joseph förbi sina fiender på gatan.
De tittade på honom. De kände inte igen honom.
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Joseph reste många mil. Han for till Far West i Missouri.
De heliga i Missouri blev glada över att få träffa honom.

En del av ledarna i Missouri lydde inte Guds bud. De ville
inte omvända sig. De var arga på Joseph. De ville bli rika.

Joseph var ledsen. Dessa män hade varit hans vänner.
Oliver Cowdery, David Whitmer och andra människor blev
uteslutna. De var inte längre medlemmar i Jesu Kristi kyrka.

Andra män utvaldes att bli kyrkans ledare i Far West.
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En dag gick Joseph till en plats nära Far West. Jesus sade att
denna plats hette Adam-ondi-Ahman. Det var en speciell
plats. Jesus talade med Adam där och välsignade honom.
Adam välsignade sina barn vid Adam-ondi-Ahman. En dag
kommer Jesus och Adam och andra rättfärdiga människor att
träffas där igen.
L&F 116
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Jesus Kristus
ger sin
kyrka namn
Kapitel 43 (april 1838)

Joseph Smith var i Far West i Missouri. En dag gav Jesus
honom en viktig uppenbarelse. Jesus talade om för Joseph
namnet på den sanna kyrkan.

Den sanna kyrkan heter Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga därför att Jesus är dess
ledare. Kyrkan är hans kyrka. Det är den enda sanna kyrkan. De sista dagars heliga är de
heliga som lever nu. De sista dagarna är den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka till
jorden. De heliga är rättfärdiga människor som tror på Jesus Kristus. De är medlemmar
i hans sanna kyrka.
L&F 1:30; 115:4
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Tionde
Kapitel 44 (juli 1838)

De heliga var i Far West i Missouri. Herren hade talat om för
Joseph Smith att hans folk skulle betala tionde. Joseph bad
till vår himmelske Fader. Han frågade hur mycket tionde
som de heliga skulle betala. Han fick en uppenbarelse från
Herren. Herren sade att de heliga skulle betala en tiondel av
allt de hade i tionde.
L&F 64:23; 119:rubriken

Om de förtjänade 10 kronor skulle de lämna en krona i
tionde. Om de förtjänade 100 kronor skulle de lämna 10
kronor.

De heliga kunde betala tionde på andra sätt. De heliga
betalade tionde på skörden. De gav en tiondel av säden och
höet. De gav en tiondel av sina kycklingar och andra djur.
De betalade tionde på mjölk och grönsaker.
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Tiondepengarna används för att hjälpa kyrkans medlemmar.
Tiondet hjälper till att köpa mat och kläder för behövande
människor.

Vi ger vårt tionde till biskopen. Biskopen ger det till kyrkans
ledare. De beslutar hur tiondet skall användas.
L&F 120

Tiondet används för att bygga tempel och hjälpa till med
missionärsarbetet. Det används också till hjälp för människor
som ger all sin tid till Herrens verk.

Vår himmelske Fader ger underbara välsignelser till de
heliga som betalar tionde. De heliga som inte betalar tionde
kan inte få alla dessa välsignelser. Bibeln säger att heliga som
inte betalar tionde rövar från Gud.
Malaki 3 : 8 - 1 0
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Pöbeln i
Missouri
Kapitel 45 (1833)

En del av de heliga bodde i Far West i Missouri. Joseph
Smith bodde där. Människorna var lyckliga. De byggde fina
hem och skolor.

Men de heliga fick inte leva i fred länge. Onda människor
ställde till bekymmer för dem. De berättade lögner om de
heliga. De talade illa om kyrkans ledare.

En pöbelhop träffades för att planera hur man skulle kunna
skada de heliga.
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Pöbeln gjorde mycket ont. De jagade bort de heliga från
deras hem.

De brände deras hus och förstörde deras gårdar.

De slog männen och satte en del av dem i fängelse.

Pöbelhopen skadade kvinnorna och dödade en del av dem.
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Herr Boggs var guvernör i Missouri. Pöbeln berättade lögner
om de heliga för honom.

Guvernör Boggs sade till en del soldater att de skulle döda
de heliga om de inte lämnade Missouri. Pöbeln var glad.
Man gjorde många andra onda handlingar. Guvernören
stoppade dem inte.

En del heliga bodde i en stad som hette Hauns Mill. En dag
arbetade en del av dem på fälten. Andra arbetade hemma.
En pöbelhop kom och anföll dem.

En del av de heliga sprang in i en byggnad som var gjord av
timmer. Pöbeln sköt genom sprickorna i väggarna.
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Pöbeln dödade de heliga som gömde sig. En del barn sköts
till döds.

Sedan plundrade pöbeln de heligas hem och vagnar. De
dödade många av männen. Kvinnorna och barnen var
ensamma.

Senare tog några soldater till fånga Joseph Smith och andra
ledare i kyrkan. Soldaterna tillsades att skjuta Joseph och
hans vänner.

Men soldaternas ledare ville inte lyda. Han ville inte skjuta
Joseph och de andra. Han sade att det skulle vara mord.
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Soldaterna satte Joseph och hans vänner i fängelse. Vakterna
satte kedjor på dem. Det var kallt i fängelset. Joseph och
hans vänner måste sova på det kalla golvet.

Vakterna var onda män. De svor och berättade dåliga
historier. De berättade om hur de hade plundrat och dödat
de heliga. De talade om hur de hade skadat kvinnorna och
barnen. De skrattade och skröt hela natten.

Joseph hatade det som de sade. Han ville inte höra. Han ställde sig upp och befallde
i Jesu Kristi namn att sluta. Han sade: "Sluta! Annars kommer ni eller jag att dö i detta
ögonblick." Vakterna blev rädda. De sade till Joseph att de var ledsna. De satte sig i ett
hörn och var tysta.
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Brigham Young var en av apostlarna. Han bad de heliga att
komma till ett möte medan Joseph var i fängelse. Brigham
Young sade till dem att de måste lämna Missouri. Många av
de heliga var fattiga. De hade inte vagnar eller hästar.
Männen vid mötet sade att de skulle hjälpa de fattiga heliga
att flytta.

De heliga lämnade Missouri. Det var vinter och mycket kallt.
Pöbeln försökte skada dem. Pöbeln stal de heligas hästar och
kor.

De heliga reste till Quincy i Illinois. Människorna i Quincy
var vänliga mot dem.

Guvernör Boggs och hans vänner var glada över att de heliga
hade rest. De enda heliga som var kvar i Missouri satt i
fängelse.
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Joseph Smith
i Libertyfängelset
Kapitel 46 (mars 1839)

Joseph Smith och hans vänner var i fängelse i många dagar.
Sedan fördes de till ett annat fängelse. Det låg i Liberty
i Missouri.

Libertyfängelset var kallt och smutsigt. Joseph och hans
vänner led mycket. Ibland var de bundna med kedjor.
De måste sova på golvet.

Maten var inte bra. Ibland var den förgiftad och gjorde dem
sjuka.
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Joseph var ledsen. Han och hans vänner hade suttit i
fängelse länge. Joseph visste inte om de någonsin skulle
komma ut. Han var bekymrad över kyrkan.

Joseph bad till vår himmelske Fader. Han frågade hur länge
han och de heliga måste lida. Han bad vår himmelske Fader
hjälpa dem. Joseph bad vår himmelske Fader att straffa deras
fiender.
L&F 1 2 1 : 1 - 6

Jesus sade till Joseph att han bara skulle behöva lida en liten
tid. Han sade till Joseph att han skulle vara modig. Då skulle
Gud välsigna honom. Jesus sade att Joseph snart skulle vara
tillsammans med sina vänner. Josephs vänner älskade
honom och skulle bli glada över att träffa honom.
L&F 122:7-9
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Jesus visste vad de onda människorna hade gjort. Han talade
om för Joseph hur han skulle straffa dem. De onda
människorna kunde aldrig få prästadömet. Deras barn skulle
aldrig kunna få prästadömet. De onda människorna skulle
lida och dö.
L&F 121:15, 21

Jesus talade om för Joseph att de heliga skulle få uppleva mycket gott. Ingenting kunde
hindra Gud från att välsigna dem. Den Helige Anden skulle tala om för dem underbara
ting om Guds kraft. De skulle lära sig mycket om himlen och jorden.

L&F 1 2 1 : 2 6 - 3 3

Jesus sade att Joseph inte skulle vara rädd när han måste lida. Joseph skulle inte bekymra
sig när han hade problem. Jesus sade att problem är till för vårt eget bästa. Problem hjälper
oss att gå framåt. Jesus hade lidit mer än någon annan.
L&F 1 2 2 : 7 - 9
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Joseph Smith
ber presidenten
om hjälp
Kapitel 47 (mars-november 1839)

Joseph Smith skrev ett brev till de heliga när han var i
Liberty-fängelset. Han sade till dem att de skulle skriva ner
det onda som pöbeln hade gjort mot dem. De skulle sända
det som de hade skrivit till landets ledare.
L&F 123:1, 4, 6

Joseph sade till de heliga att de skulle skriva ner namnen på de onda människorna som
skadade dem. De skulle berätta om hur deras hem och gårdar förstördes.
L&F 1 2 3 : 1 - 3
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En dag tog några vakter med sig Joseph och hans fyra vänner
till ett annat fängelse. Joseph och hans vänner köpte två
hästar av vakterna. De gav dem kläder som betalning för en
häst. De lovade att betala för den andra hästen senare.

En natt blev fyra av vakterna druckna och gick till sängs.
En annan vakt hjälpte Joseph och hans vänner att fly.

Joseph och hans vänner turades om att rida på hästarna.
De begav sig till Quincy i Illinois. Det tog dem 10 dagar att
komma dit.

Joseph och hans vänner fann sina familjer. De var mycket
lyckliga över att vara tillsammans med dem igen.
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De heliga ville finna en plats i Illinois när de kunde bygga en stad. De köpte land vid
floden Mississippi. Marken var blöt och lerig. Joseph och de heliga flyttade dit. De
arbetade hårt med att göra marken torr. De byggde h e m och planterade trädgårdar. De
byggde en vacker stad. De kallade staden Nauvoo. Nauvoo betyder " e n vacker plats".
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Senare begav sig Joseph Smith för att träffa presidenten i
Förenta staterna. Joseph berättade för presidenten om
pöbeln i Missouri. Han berättade hur de onda människorna
hade bränt de heligas hem och stulit deras djur.

Joseph sade att en del av de heliga hade dödats. Andra
heliga hade satts i fängelse. Han visade presidenten vad de
heliga hade skrivit. Joseph sade att ledarna i Missouri inte
ville hjälpa de heliga. Han bad presidenten hjälpa de heliga
och straffa deras fiender.

Presidenten sade att han visste att de heliga led. Men han
ville inte göra någonting för att hjälpa dem. Om han hjälpte
de heliga, skulle människorna i Missouri bli arga.

Joseph blev ledsen därför att presidenten inte ville hjälpa de
heliga. Bara vår himmelske Fader ville hjälpa dem.
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Missionärer i
andra länder
Kapitel 48 (juni 1837-oktober 1841)

Herren ville att människor i andra länder skulle få kunskap
om evangeliet. Han sade till Joseph Smith att en del av de
heliga skulle gå på mission till England. Äldste Heber C
Kimbali och tre andra män utvaldes att resa. De reste med
båt till England.

De träffade en man som var ledare för en annan kyrka.
Mannen lät missionärerna predika i hans kyrka. Många av
människorna trodde på missionärerna. De ville bli döpta.
Det gjorde ledaren arg. Han sade att missionärerna inte fick
predika mera i hans kyrka.
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Missionärerna predikade i människornas hem. Många
människor blev medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga.

Senare reste andra män på mission till England. Några av
dem var apostlar. Joseph talade med dem innan de reste.
Han talade om för dem vad de skulle lära folket.

Joseph sade till apostlarna att de skulle lyda alla G u d s bud.
Han talade till dem om prästadömet. Han sade att bara Jesu
Kristi sanna kyrka har prästadömet.

Männen var redo att gå på mission. De hade inga pengar.
Många av dem var sjuka. En del av deras hustrur och barn
var sjuka. Men männen visste att vår himmelske Fader skulle
hjälpa dem och skulle välsigna deras familjer.

Missionärerna reste till England. De predikade i många
städer. Tusentals goda människor trodde på evangeliet. De
blev medlemmar i Jesu Kristi kyrka. Vår himmelske Fader
välsignade missionärerna. De kom alla hem i säkerhet efter
deras mission.
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Orson Hyde var en av de tolv apostlarna. Joseph Smith sade
att Orson hade ett speciellt verk att utföra för judarna. Orson
reste till Palestina. Den 24 oktober 1841 uttalade han en bön
som invigde Palestinas land.

Han bad vår himmelske Fader välsigna landet. Han bad att
där skulle finnas vatten så att plantorna kunde växa. Han
bad att alla Abrahams barn skulle kunna resa till Palestina
och bo där. De skulle kunna bygga hem och trädgårdar där,

Gud har välsignat Palestinas land. Nu kallas det Israel. År 1979 invigde president Spencer
W Kimbali en trädgård i Israel med en bön. Trädgården kallas Orson Hyde Memorial
Garden.

182

De heliga
i Nauvoo
Kapitel 49 (januari-juli 1841)

Joseph Smith och många heliga bodde i Nauvoo i Illinois.
Jesus gav Joseph en del viktiga uppenbarelser. Jesus sade att
han var nöjd med det arbete Joseph hade utfört. Jesus sade
att alla världens kungar och ledare skulle få höra talas om
evangeliet.
L&F 1 2 4 : 1 - 8

Jesus sade att de heliga skulle bygga ett tempel i Nauvoo.
Han ville att de heliga skulle skänka guld och silver till
templet. De skulle skaffa vackra träslag att bygga templet
med.

Jesus sade att han skulle komma till templet. Han skulle ge
uppenbarelser om sina kyrka och prästadömet.
L&F 124:27, 40

L&F 1 2 4 : 2 6 - 2 7
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Jesus sade till Joseph att de heliga behövde döpas för
människor som hade dött. Han sade att de skulle bygga en
dopfunt i templet. 1 funten kunde de döpas för de döda.
L&F 124:29-37

En dag gav Herren Joseph en uppenbarelse om Brigham
Young. Jesus sade att han älskade Brigham Young. Han
visste att Brigham hade arbetat hårt för kyrkan. Han hade
varit hemifrån på många missioner. Han hade lämnat sin
familj många gånger.
L&F 126:1-2
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Jesus sade att han älskade Josephs bror Hyrum. Hyrum
Smith skulle bli kyrkans patriark. Han skulle ge de heliga
särskilda välsignelser.
L&F 124:91-92

Herren sade att Brigham Young skulle stanna hos sin familj.
Han skulle ta hand om dem alldeles särskilt.
L&F 126:3

De första
tempelbegåvningarna
Kapitel 50 (maj 1842)

Jesus lovade Joseph Smith att han skulle ge människorna
en speciell välsignelse. Denna välsignelse kallas begåvning.
Begåvningen skulle de få i templet. Bara män och kvinnor
som lyder Guds bud kunde få begåvningen.
L&F 105:12, 18, 33; 110:9; 124:40-41

Senare höll Joseph Smith ett möte med några av männen och
deras fruar. Joseph lärde dem vad de skulle göra i templet.
Sedan fick de alla motta begåvningar.

Nu för tiden kan människor som lyder Guds bud resa till
templet. De kan få den speciella välsignelsen som kallas
tempelbegåvning. De får lära sig vad de behöver veta för att
kunna komma tillbaka till himlen. De sluter förbund med
Gud. Gud sluter förbund med dem.
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Hj älpföreningen
Kapitel 51 (mars 1842)

Kyrkans medlemmar höll på att bygga templet i Nauvoo.
Männens kläder höll på att slitas ut. Kvinnorna ville hjälpa
dem. En kvinna sade att hon skulle sy bättre kläder till
männen. Men hon hade inte pengar att köpa tyg.

Sarah M Kimball sade att hon skulle ge kvinnan lite tyg.
Syster Kimball bad andra kvinnor hjälpa till. Kvinnorna höll
ett möte i syster Kimballs hem. De beslutade sig för att ha en
förening för kvinnor i kyrkan.
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Kvinnorna bad Eliza R Snow att skriva några regler för
föreningen. Hon tog med sig reglerna till Joseph Smith.
Joseph Smith sade att reglerna var mycket bra. Men han
sade att Herren hade en bättre plan för kvinnorna.

Joseph Smith bad kvinnorna att komma till ett möte den 17 mars 1842. Han sade att
prästadömsledarna skulle hjälpa kvinnorna med deras förening. Det var 18 kvinnor på
mötet. Emma Smith valdes att bli kvinnornas ledare. De kallade sin förening
"Hjälpföreningen".
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Joseph Smith sade att kvinnorna skulle hjälpa människor
som var fattiga eller sjuka. De skulle ge människorna den
hjälp de behövde. Biskopen skulle hjälpa kvinnorna att veta
vad de skulle göra.

Kvinnorna höll möten för att lära sig det som de måste känna
till. De var mycket glada över att de kunde hjälpa kyrkans
medlemmar.

Kvinnorna tillverkade olika saker för templet. De sydde
kläder för männen som byggde templet.

Kvinnorna tog med sig mat till människor som behövde det.
De tog hand om människor som var sjuka. De gjorde mycket
för att hjälpa de heliga.
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Kvinnorna i kyrkan kan gå till Hjälpföreningen. De hjälper människor. De får lära sig om
evangeliet. De lär sig om människor i andra länder. De lär sig om goda böcker, musik och
konst. De lär sig hur de skall förbättra sina hem.

189

Vinterläg^et
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ILLINOIS
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Oroligheter
i Nauvoo
Kapitel 52 (maj-augusti 1842)

Många människor reste till Nauvoo och bosatte sig där. De
byggde en vacker stad. De började bygga templet. De heliga
i Nauvoo ville ha en borgmästare för staden.

De heliga valde John C Bennett som borgmästare i Nauvoo.
Först var han en bra borgmästare. Men han började göra
dåliga handlingar. Han tyckte inte om Joseph Smith.

Människorna i Nauvoo ville ha en speciell helg. De ville att
stadens soldater skulle marschera i en parad.
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John Bennett var en ledare för soldaterna. Han beslutade sig
för att soldaterna skulle ha en strid. Det skulle inte vara en
verklig strid. Det skulle bara vara på låtsas.

Herr Bennett bad Joseph Smith att leda soldaterna i striden.
Joseph Smith visste att John Bennett inte tyckte om honom.
Han trodde att herr Bennett ville döda honom. Herren sade
till Joseph att han inte skulle vara med i striden.

John Bennett blev arg. Han ville inte längre vara borgmästare
i Nauvoo. Människorna valde Joseph Smith till borgmästare.

John Bennett och en del andra män ville inte vara
medlemmar i kyrkan. De talade illa om profeten Joseph
Smith.
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Joseph Smith talade med några män som var medlemmar i kyrkan. Han sade att de heliga
skulle få flera problem. En dag måste de lämna Nauvoo. De skulle bege sig till Klippiga
bergen. De heliga skulle bygga städer där. De skulle lyda Gud och bli ett starkt folk.
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Gud och änglar
Kapitel 53 (februari-april 1843)

En dag kom en man för att träffa Joseph Smith. Mannen sade
att han hade sett en ängel. Han sade till Joseph Smith hur
ängeln var klädd. Joseph Smith sade att mannen hade fel.
Han sade att änglar inte klär sig så som mannen sade.

Mannen blev mycket arg. Han befallde att eld skulle komma ned från himlen för att bränna
upp profeten och hans hus. Men mannen hade inte Guds kraft. Ingen eld kom ned från
himlen.
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Jesus gav Joseph Smith en uppenbarelse om änglar. Jesus sade att änglar är människor
som har levt på jorden. De dog och uppstod. De har kroppar av kött och ben. Nu lever de
tillsammans med Gud.
L&F 129:1

Jesus sade att Satan försöker lura människor. Ibland får han människor att tro att han är en
ängel. Han försöker få människorna att göra onda handlingar. Men rättfärdiga människor
kan veta när Satan försöker lura dem.
L&F 129:8
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Senare berättade Joseph Smith för människorna andra saker om himlen. Människor som
var rättfärdiga på jorden kommer att leva i himlen tillsammans med Jesus Kristus. I himlen
kommer de att minnas allt de lärde sig på jorden.
L&F 130:6, 7

Joseph Smith sade att alla Guds lagar skapades i himlen innan vi kom till jorden. För varje
lag finns en välsignelse. Vi måste lyda lagen för att få välsignelsen.
L&F 130:20-21
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Joseph Smith berättade för de heliga om Jesus Kristus och
om vår himmelske Fader. Jesus ser ut som en människa. Han
levde på jorden. Han dog och uppstod. Han har en kropp av
kött och ben.

Vår himmelske Fader har en kropp av kött och ben. Han bor
i en vacker, strålande plats.
L&F 130:7, 22; Abraham 3:4

L&F 130:22

Joseph Smith sade också att den Helige Anden är en ande. Den Helige Anden har inte en
kropp av kött och ben.
L&F 130:22
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En uppenbarelse
om äktenskap
Kapitel 54 (juli 1843)

Joseph Smith ställde några frågor till Herren om äktenskap.
Jesus sade till honom att en man och kvinna skall vigas av en
man som har prästadömet. De skall vigas i templet. De skall
lyda Guds bud. Då kommer de att vara gifta för evigt.
L&F 132:1-29

Rättfärdiga människor som är gifta för evigt kommer att få
leva i det celestiala riket i himlen. Deras barn som lyder Gud
kommer att tillhöra dem. De kommer att vara en familj. De
skall leva tillsammans med Gud. De skall bli lika honom.
L&F 132:1-29
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Jesus sade att ibland säger Gud till sina profeter att männen
skall ha mer än en fru. Men männen skall göra detta endast
när Gud befaller dem.
L&F 132:32-39

Fler bekymmer
för de heliga
Kapitel 55 (1843-1844)

De flesta människorna i närheten av Nauvoo var inte
medlemmar i kyrkan. Många av dem tyckte inte om de
heliga. De ville inte att de heliga skulle vara stadens ledare.
De ställde till bekymmer för kyrkans medlemmar.

Dessa människor slog sig samman i pöbelhopar. De stal de
heligas djur. De brände lador och hus. De försökte få de
heliga att lämna Nauvoo. Polisen och soldaterna ville inte
hindra pöbeln. Guvernören ville inte hjälpa de heliga.

Joseph Smith hade sagt till de heliga i Nauvoo att de skulle få
bekymmer. Det som Joseph Smith hade sagt blev verklighet.
Joseph visste att de heliga skulle bli tvungna att lämna
Nauvoo. De skule gå till en plats där ingen skulle besvära
dem.
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Joseph Smith höll ett möte med apostlarna och några andra
män. Han sade till dem att de skulle finna en plats dit de
heliga kunde gå för att bosätta sig.

Joseph Smith tittade på kartor över landet. Kartorna visade
en plats där det fanns höga berg och breda dalar. Indianerna
bodde där. Joseph visste att detta skulle vara en bra plats
för de heliga. Pöbeln skulle inte kunna skada dem. Joseph
hoppades att de heliga skulle kunna ge sig av dit och bosätta
sig där.

Andra människor i Nauvoo hade varit medlemmar i kyrkan.
Men de trodde inte längre på evangeliet. De hatade Joseph
Smith. De ville döda honom. De började trycka en tidning.
De skrev dåliga artiklar om Joseph och de heliga.

Nauvoos ledare blev arga över tidningen. En del av dem gick
över till tidningens byggnad. De brände upp tidningarna.
De förstörde tryckpressen. Tidningen kunde inte tryckas
mer.
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Profeten dödas
Kapitel 56 (juni 1844)

En del människor skyllde bekymren i Nauvoo på Joseph
Smith. Joseph sattes i fängelse. Domaren sade att Joseph
Smith inte hade gjort någonting fel. Han lät Joseph gå.

Människorna i pöbelhopen blev mycket arga på domaren.
De sade att de skulle döda domaren. De heliga i Nauvoo blev
rädda. De bad statens guvernör hjälpa dem. Men han ville
inte. Han sände ut soldater för att leta rätt på Joseph Smith.

Joseph Smith visste att han kanske skulle hamna i fängelse
igen. Joseph var rädd för att hans bror Hyrum också skulle
hamna i fängelse. Joseph sade till Hyrum att han skulle ta
med sig sin familj och ge sig av till en annan stad. Men
Hyrum ville inte lämna Joseph.
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Joseph Smith sade att han och Hyrum skulle lämna Nauvoo.
Om de gjorde det skulle pöbeln inte skada de heliga. Därför
for Joseph och Hyrum över floden.

En del människor sade att Joseph Smith flydde därför att han
var rädd. Josephs fru Emma sände några vänner som bad
honom komma tillbaka. Joseph Smith trodde att han skulle
bli dödad om han reste till Nauvoo. Men han gjorde vad
hans vänner ville att han skulle göra.

Joseph och Hyrum reste tillbaka till Nauvoo. De blev
arresterade. Soldaterna tog dem och Willard Richards och
John Taylor till en stad som hette Carthage. De sattes i
fängelset i Carthage.

Nästa dag var den 27 juni 1844. En del av Joseph Smiths
vänner besökte honom i fängelset. De läste skrifterna.
John Taylor sjöng en av Josephs favoritsånger om Jesus.
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Plötsligt hörde de ett oväsen utifrån. En pöbelhop sköt mot fängelset. I pöbelhopen fanns
mer än 100 män. De målade sina ansikten så att ingen skulle veta vilka de var.

En del män i pöbelhopen sprang förbi vakten och slog in dörren till fängelset. De sprang
uppför trapporna. De sköt in i rummet. De sköt John Taylor, men de dödade honom inte.
De dödade Hyrum. Joseph såg att Hyrum var död. Han sade: " O , min käre bror H y r u m ! "
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Joseph Smith sprang till fönstret. Pöbeln sköt honom. Han ropade: " O Herre, min G u d " .
Han föll ut genom fönstret. Guds profet var död.

Joseph Smiths och Hyrum kroppar fördes till Nauvoo. De heliga var mycket ledsna. Deras
ledare och profet var död. Han gav sitt liv för Jesu Kristi evangelium.
L&F 135
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Profeten Joseph Smith utförde ett mycket viktigt verk. Han översatte Mormons bok. Han
grundade Jesu Kristi sanna kyrka. Han sände ut missionärer att undervisa om evangeliet i
andra länder. Han byggde en stad där de heliga kunde bo. Gud älskade Joseph Smith. De
heliga älskade honom. Joseph Smith gjorde mer för att hjälpa oss än någon annan
människa förutom Jesus Kristus.
L&F 135:3
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En ny ledare
för kyrkan
Kapitel 57 (juli-augusti 1844)

Profeten Joseph Smith var död. Kyrkan hade ingen
president. De heliga visste inte vem som skulle bli deras
ledare.

De flesta apostlarna var långt borta på mission.

Sidney Rigdon hade varit Joseph Smiths rådgivare. Men han
hade inte lytt Herren. Han hade flyttat bort från Nauvoo.
L&F 124:108-109
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Sidney Rigdon fick höra att profeten var död. Han kom
tillbaka till Nauvoo. Han ville bli kyrkans ledare.

Brigham Young och de andra apostlarna kom tillbaka från
sin mission. Brigham Young var apostlarnas ledare. Han
sade att apostlarna skulle leda kyrkan tills en ny president
var vald.
L&F 107:24

Kyrkans medlemmar höll ett möte. Sidney Rigdon talade till dem. Han sade att han skulle
bli kyrkans ledare.
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Sedan talade Brigham Young. Han sade att apostlarna skulle leda kyrkan. Den Helige
Anden var med honom. Brigham Youngs röst lät som Joseph Smiths röst. Under några
minuter såg han ut som Joseph Smith. Människorna förstod att Gud hade valt apostlarna
till att leda kyrkan. Sidney Rigdon blev arg. Han gick hem igen. Han startade en egen
kyrka. Han var inte längre medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
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De första heliga
lämnar Nauvoo
Kapitel 58 (september 1845-februari 1846)

När Joseph Smith hade dödats trodde pöbeln att kyrkan
skulle upphöra. De visste inte att Herren skulle välja en
ny ledare. Pöbeln ville tillintetgöra kyrkan. Tidningarna
berättade lögner om de heliga. I tidningarna stod det att
de heliga dödade människor och stal.

Statens guvernör ville inte hjälpa de heliga. Han sade att pöbeln hatade dem. Han sade
till de heliga att de skulle flytta västerut. Brigham Young sade att de heliga skulle resa
västerut. Men de behövde tid att göra sig beredda. De behövde pengar för att köpa mat
och kläder. De måste tillverka vagnar och köpa oxar. De måste sälja sina hus.
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Pöbeln ville inte ge de heliga tid att bli färdiga. Människorna
ville inte köpa de heligas hem. Pöbeln tvingade en del av de
heliga att lämna sina hem. De stal saker från husen. Sedan
brände de ner husen.

De heliga arbetade hårt för att bli färdiga att lämna Nauvoo.
De skar trä och tillverkade vagnar. De köpte djur. De
samlade ihop mat. De heliga ville bygga färdigt templet
innan de gav sig av.

De heliga skänkte pengar till tempelbygget. De arbetade på
templet. De gjorde färdigt många av rummen. De invigde
rum för rum i takt med ifärdigställandet. De använde ett rum
till att döpa människor för de döda. De höll en konferens i
templet för alla kyrkans medlemmar.

Det blev vinter. Det var mycket kallt. Pöbeln tvingade många
heliga att lämna sina hem. De heliga lade alla sina saker i
vagnarna. De körde vagnarna på flottar. De for över floden
Mississippi.
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Det var så kallt att floden frös till is. Brigham Young och en del av de heliga körde över
floden med sina vagnar på isen.

De heliga slog läger vid floden. En del av dem hade inte tillräckligt med kläder. En del frös
mycket. En del hade inte tillräckligt med mat. De heliga som hade tillräckligt med mat och
kläder delade med sig till de andra. De heliga stannade kvar vid floden under några dagar.
Sedan flyttade de och gjorde upp ett annat läger. Brigham Young valde ut ledare. Ledarna
hjälpte människorna att göra sig beredda att resa till bergen i väster.
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Templet i
Nauvoo färdigt
Kapitel 59 (oktober 1845-september 1846)

En del av de heliga lämnade inte Nauvoo. Herren hade sagt
till de heliga att bygga ett tempel i Nauvoo. De lydde honom.
Människorna som stannade i Nauvoo arbetade hårt på
templet.
L&F 124:31

Många av de heliga var sjuka. De flesta var fattiga. De visste att de måste lämna Nauvoo
snart. Men de ville ändå bygga färdigt templet.
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Till slut var templet färdigt. De heliga utförde tempelarbete hela dagarna och hela
nätterna. De fick sina begåvningar. De var mycket glada över templet.
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Till sist måste de sista heliga lämna Nauvoo. De lade alla sina
saker i vagnarna. De gick över till Mississippiflodens andra
sida.

De heliga stannade vid floden några dagar. De hade inte
tillräckligt med mat att äta. Herren hjälpte dem. Han sände
små fåglar som kallades vaktlar. De heliga dödade vaktlarna
och åt upp dem.
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De tittade tillbaka tvärs över floden och såg Nauvoo. De såg
templet på kullen. De var ledsna över att lämna Nauvoo.
Men de var glada över att de hade byggt färdigt Herrens
tempel.

Sedan sände Brigham Young en del män för att hjälpa de
heliga. Männen tog med dem till en plats där de andra heliga
hade slagit läger.

Pionjärerna
färdas
Kapitel 60 (mars 1846-juni 1846)

Tidigt på våren började de heliga färden igen. Det var
fortfarande mycket kallt. En del blev sjuka och dog.

Vägarna var mycket dåliga. Människorna måste färdas långsamt. Landet var platt med
bara några små kullar. Marken var täckt av högt gräs. Denna slags mark kallas prärie.
Indianerna bodde på prärien. Där fanns inga städer eller gårdar.
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Brigham Young sände ut män som fann bra platser där människorna kunde slå läger. De
högg träd och byggde timmerhus. De byggde broar över forsarna. De gjorde det lättare för
människorna att resa. De heliga som färdades västerut kallades pionjärer.
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Pionjärerna kom till en stor flod. Den plats där de stannade hette Council Bluffs. Andra
heliga förenade sig med dem. De byggde läger i närheten. Pionjärerna stannade där tills
det blev sommar.
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Mormonbataljonen
Kapitel 61 (juni 1846-juli 1847)

De heliga var vid Council Bluffs. En kapten från Förenta
staternas armé kom för att träffa Brigham Young. Han hette
kapten Allen.

Kapten Allen sade att Förenta staternas president ville att
500 män skulle ta värvning i armén. Brigham Young sade att
de heliga skulle göra vad presidenten ville.
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Kapten Allen talade till männen och 500 tog värvning
i armén. De kallades mormonbataljonen. Ibland kallas
kyrkans medlemmar för mormoner därför att de tror
på Mormons bok.

Brigham Young sade till männen att de skulle vara de bästa soldaterna i armén. De skulle
ta med sig Bibeln och Mormons bok. De måste vara prydliga, rena och artiga. De fick inte
svära eller spela kort. Brigham Young sade till männen att lyda Guds bud. Då skulle de
inte behöva döda någon.

Mormonbataljonen gav sig iväg tillsammans med kapten
Allen. De heliga var ledsna över att se dem gå. De heliga
behövde alla männen för att hjälpa dem att resa västerut.
De ville inte att männen skulle ge sig av och strida. Men de
visste att soldaterna skulle få betalt. Pengarna skulle hjälpa
de heliga.

Mormonbataljonen färdades söderut. En del av soldaternas
familjer var tillsammans med bataljonen. Det var mycket
svårt för människorna att färdas, de måste gå hela vägen.
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Vägarna var mycket dåliga. Ibland fastnade vagnarna i den
djupa sanden. Det fanns inget vatten att dricka. Det fanns
inga träd där männen kunde vila i skuggan. En del
människor blev sjuka. Bara de sjuka människorna fick
åka i vagnarna.

Kapten Allen beslutade att de sjuka soldaterna, kvinnorna
och barnen skulle stanna i Colorado. De stannade i en stad
som hette Pueblo. Soldaterna fick betalt för att de hade varit
i armén. En del av de sjuka soldaterna sände pengar till sina
familjer i Council Bluffs. De skickade pengar till de fattiga
människorna i Nauvoo och till missionärerna.

Soldaterna i bataljonen fortsatte att marschera. Ibland visste
de inte vart de var på väg. De måste gräva i sanden för att
finna vatten. Vattnet smakade illa. Soldaterna hade inte
tillräckligt med mat. Inga träd fanns som de kunde göra upp
eld med. Männen måste bränna ogräs.

Soldaterna träffade indianer och andra människor som hade
mat. Soldaterna hade inga pengar att köpa maten för. De gav
indianerna en del av sina kläder. Indianerna gav soldaterna
lite mat.
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Mormonbataljonen färdades västerut. De kom till några mycket branta berg. Männen
måste binda rep runt vagnarna och dra dem uppför bergen. Sedan släppte de ner
vagnarna på andra sidan.

En dag såg soldaterna några tjurar. Tjurarna anföll soldaterna. Soldaterna slogs mot
tjurarna. Till slut jagade de bort tjurarna. En man skadades. Han kunde inte fortsätta på en
lång tid.
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Till slut kom mormonbataljonen fram till Stilla havet. Det var den 29 januari 1847. Männen
var mycket trötta. Deras kläder var utslitna. De var glada över att den långa marschen var
slut.

Soldaterna fick betalt för att de hade tillhört armén. De
behövde inte vara med i armén längre. De kunde fara hem
till sina familjer.
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En del av männen stannade i Kalifornien. De flesta gav sig
iväg till Klippiga bergen för att vara tillsammans med de
andra heliga som hade kommit dit från Council Bluffs.

Stora saltsjön
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Pionjärerna går
till Saltsjödalen
Kapitel 62 (juni 1846-juli 1847)

Pionjärerna var fortfarande i Council Bluffs. De behövde
många starka män som kunde hjälpa dem att resa. De flesta
unga männen var med mormonbataljonen. Därför bestämde
de sig för att inte resa till Klippiga bergen förrän till våren.

Indianerna lät de heliga få lite mark på andra sidan floden.
Där byggde de heliga en stad som kallades Winter Quarters.
De byggde gator och hus. En del hus var gjorda av timmer.
Andra hus var grottor i bergssidorna. Pionjärerna planterade
och sådde.
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Brigham Young delade upp staden i församlingar. Han valde
ut män som skulle bli biskopar. En del indianer ställde till
bekymmer för pionjärerna. Pionjärerna byggde en mur runt
staden för att hålla borta de indianer som ställde till problem.

Medan pionjärerna var i vinterkvarteret fick Brigham Young
en uppenbarelse. Herren sade till honom på vilket sätt
människorna skulle bli förberedda för avfärden. Han sade till
Brigham Young vad människorna skulle göra under resan.

Herren sade att människorna skulle delas upp i smågrupper.
Varje grupp skulle ha en ledare. Människorna skulle lyda sin
ledare. De skulle hjälpa varandra. De skulle ta hand om
familjer som inte hade någon mor eller far.

Varje grupp skulle ha sina egna vagnar och sin egen mat.
Varje grupp skulle bestå av människor som kände till hur
man lagar vagnar, bygger hus, planterar och bygger broar.

Herren nämnde även andra saker som de heliga som de
skulle göra. De skulle hålla hans bud. De skulle hålla sina
löften till varandra. De skulle inte tala illa om varandra. De
skulle vara ärliga. De skulle lämna tillbaka sådant som de
hade lånat eller funnit.

L&F 136:7

L&F 136:1-8

L&F 136:23-27
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Herren ville att pionjärerna skulle vara glada. Han sade till dem att de skulle sjunga och
dansa tillsammans. De skulle inte vara rädda. Han skulle hjälpa dem. Han talade om för
dem att de skulle få problem. Men deras problem skulle göra dem till bättre människor.
De skulle bli välsignade.
L&F 136:28-31

Brigham Young gjorde vad Herren sade till honom att han
skulle göra. Han delade in människorna i grupper. Varje
grupp hade allt som de behövde för att bygga en stad i
bergen.
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De heliga höll en konferens. Brigham Young valde där ut en
grupp som skulle ge sig iväg först. I gruppen fanns 143 män,
3 kvinnor och 2 barn. Nästa dag lämnade den första gruppen
Winter Quarters.

Alla hade ett arbete att utföra på vägen. Kvinnorna tog hand
om barnen. De lagade maten. Alla männen hade gevär till
skydd mot människor och djur.

Pionjärerna färdades hela dagen. På kvällen slog de läger.
De ställde vagnarna i en ring. Människorna och djuren höll
sig inuti ringen. De gjorde upp eld och lagade sin mat.

De dansade och sjöng. En av sångerna var: "Kom, kom
Guds folk". Den fick människorna att känna sig bättre till
mods.

En man blåste i ett horn som signal att gå till sängs.
Pionjärerna höll sina böner och lade sig att sova.
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Pionjärerna färdades långt över prärien. De färdades i fyra
månader. De träffade andra människor på vägen. En del
människor var pälsjägare. De sade till Brigham Young att
inte resa till Klippiga bergen. De sade att ingenting kunde
växa där.

Andra människor sade till Brigham Young att ta med sig de
heliga till Kalifornien. Men Brigham Young sade att Herren
hade visat honom vart de heliga skulle gå. Han ville lyda
Herren.

Till slut kom pionjärerna till bergen. Det var svårt att ta sig
fram där.

Brigham Young blev sjuk. Han kunde inte färdas så fort.
Han valde ut några män som skulle gå i förväg. Han sade till
dem att de skulle gå till Stora saltsjödalen. De skulle börja
plantera.
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Männen tog sina vagnar med sig över bergen. De gick ner i
dalen. De slog läger vid en flod.

De bad till Herren. De bad honom välsigna de frön de skulle
lägga i jorden. Männen lade ner fröna i jorden.

Nästa dag kom Brigham Young och pionjärerna till dalen. Brigham Young tittade ut över
dalen från sin vagn. Han visste att det var den plats där Herren ville att de heliga skulle bo.
Brigham Young sade: "Detta är den rätta platsen. Kör vidare." De heliga körde sina
vagnar ner i dalen. Det var den 24 juli 1847.
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De heliga i
Klippiga bergen
Kapitel 63 (juli 1847)

Pionjärerna började bygga en stad i Stora saltsjödalen. De
kallade staden Salt Lake City. Brigham Young valde en plats
där templet skulle byggas.

Brigham Young delade upp staden. Varje familj fick en bit
mark till ett hus och en gård. Pionjärerna byggde timmerhus
De sådde och planterade. De arbetade hårt. Brigham Young
lärde de heliga att alla måste arbeta för det som de behövde.
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Brigham Young delade upp staden i fem församlingar.
Människorna började bygga kyrkor. Fler pionjärer kom till
dalen. Snart fanns det nitton församlingar där.

Pionjärerna grundade en skola. Skolklasser och kyrkans
möten hölls i samma byggnad. Senare sattes Söndagsskolan
igång.

Brigham Young sände missionärer till andra länder på andra
sidan havet. På vissa platser blev bara några enstaka
människor medlemmar i kyrkan.

På andra platser trodde många människor på missionärerna. De blev medlemmar i kyrkan.
Många ville bo tillsammans med de heliga i Stora saltsjödalen. De reste över havet med
båtar.
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En del människor reste över prärien i täckta vagnar. M e n en del hade inte tillräckligt med
pengar för att köpa vagnar. De gjorde små kärror med två hjul. De kallades handkärror.
Pionjärerna lade alla sina saker på kärrorna. De sköt på och drog kärrorna över prärien.
Det var mycket arbetssamt att skjuta på kärrorna. En del människor blev sjuka och dog.
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Brigham Young var en klok ledare. Han sände män och
deras familjer till andra platser i väster. En del heliga byggde
städer i Kalifornien. Andra heliga byggde städer i Idaho,
Arizona och Wyoming. Några människor var ledsna över att
lämna sina hem. Men de lydde Brigham Young.

De heliga hade många svårigheter. Ibland växte inte deras
plantor. Ibland svepte översvämningarna bort deras gårdar.
Ibland stal indianerna från de heliga eller dödade dem.

Brigham Young sade till de heliga att de skulle vara vänliga
mot indianerna. De heliga gav indianerna mat. Många av
indianerna blev vänner med de heliga.

De heliga började bygga tempel i väster. År 1853 började de
bygga på templet i Salt Lake City. De arbetade i fyrtio år med
att bygga templet. De heliga byggde tre andra tempel innan
templet i Salt Lake City var färdigt. De byggde tempel i
St George, Logan och Manti.
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Jesu Kristi
kyrka i dag
Kapitel 64

Många år har gått sedan kyrkan grundades i Fayette i New
York. Kyrkan har växt sig mycket större under dessa år. År
1830 grundade sex människor kyrkan, medan andra tittade
på.

Missionärerna reste till många länder för att undervisa om evangeliet. Människorna
lyssnade på missionärerna. De trodde på evangeliet och blev medlemmar i kyrkan. I dag
finns det mer än fem miljoner medlemmar i kyrkan. Människorna är mycket olika. De bor
i hela världen. De talar många språk. De är lyckliga över att få vara kyrkans medlemmar.
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Den 6 april 1980 firade kyrkan sin födelsedag. Den var 150 år gammal. Kyrkan höll en
speciell konferens på sin födelsedag. Det hölls två möten samtidigt. Ett möte var i Fayette
i New York. Profeten, Spencer W Kimball, var där i ett hus som såg ut som Peter Whitmers

Det andra mötet hölls i tabernaklet i Salt Lake City. Där fanns tusentals människor vid
mötet. President Kimball talade till de heliga i tv. Han invigde Peter Whitmers hus. Alla
kyrkans medlemmar var mycket glada över att se och höra profeten. Kyrkans medlemmar
är mycket välsignade. Vi bör vara tacksamma över att vi är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga. Vi har en profet som leder oss.
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Ord att
känna till

Adoptera Joseph och Emma Smith adopterade tvillingar.
Alkohol Öl och vin innehåller alkohol.
Ande En ande har inte en kropp av kött och ben.
Anföll Pöbelhopen anföll de heliga.
Apostel En apostel är en ledare i Jesu Kristi kyrka. Jesus sade
till Joseph Smith att han ville ha tolv apostlar.
Begravde Moroni begravde guldplåtarna. Han grävde ned
plåtarna i ett hål i marken. Han täckte dem med jord.
Begåvning En begåvning är ett speciellt löfte eller en speciell
gåva från Gud.
Biskop En biskop är en ledare i kyrkan. Ledaren för en
församling kallas biskop.
Boktryckare En boktryckare är en man som trycker böcker.
Bud Goda människor lyder Guds bud. Goda människor gör
vad Gud vill att de skall göra.
Diakon Pojkar kan bli diakoner när de fyller tolv år. Diakoner
kan dela ut sakramentet.
Dopfunt Det finns dopfunter i kyrkan och i templen. Man
döps i en dopfunt.
Döpt När vi blir medlemmar i kyrkan blir vi döpta. Vi sänks
ned under vattnet och förs upp igen.
Evangeliet Evangeliet är det som Jesus lär oss att vi skall
göra. De heliga tror på Jesu Kristi evangelium.
Fasta Att fas ta är att vara utan mat och vatten. Människorna
fastade i tre dagar. Folket varken åt eller drack på tre dagar.
Fiende En fiende är en person som hatar en annan person.
Joseph Smiths fiender försökte döda honom.
Fly Att fly betyder att komma undan någon eller något.
Männen försökte fly från fängelset. Joseph Smith flydde från
pöbeln.
Fresta Satan försökte fresta oss. Satan försökte få oss att göra
dåliga handlingar.
Frälsa Jesus dog för att frälsa oss. Jesus dog så att vi kan
komma tillbaka och bo hos vår himmelske Fader.
Förbund Ett förbund är ett löfte. Vi lovar Gud att vi skall
göra någonting. Vi sluter ett förbund m e d Gud.
Fördämning De heliga byggde en fördämning i floden. En
fördämning håller tillbaka vattnet.
För evigt För evigt betyder alltid. Vi kan få bo tillsammans
med vår himmelske Fader för evigt o m vi lyder hans bud.
Förfäder Våra förfäder är människorna i vår släkt som levde
före oss.
Förlåta Att förlåta betyder att glömma det onda som någon
har gjort. Gud förlåter oss om vi ångrar det onda vi har gjort
och aldrig gör om det.
Förtjäna Att förtjäna betyder att få något genom att arbeta
för det. Männen arbetade för bonden. De tjänade pengar.
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Gift Gift är någonting som kan döda människor om de äter
eller dricker det. Pöbeln försökte tvinga Joseph Smith att
dricka gift.
Guvernör En guvernör är delstatens ledare.
Gåvor Gåvor är sådant som människor får. Den Helige
Anden ger gåvor till dem som är rättfärdiga.
Helig Templet är en helig byggnad. Templet tillhör Gud.
En helig är också en medlem i Jesu Kristi kyrka.
Inviga När vi inviger någonting välsignar vi det till att
användas i Guds verk. De heliga invigde templet.
Kapten En kapten är en ledare. Kapten Allen var soldaternas
ledare.
Konferens En konferens är ett stort möte. Många medlemmar
i kyrkan går till konferenser.

Korsfäst Jesus blev korsfäst. Jesus blev dödad. Han hängdes
upp på ett kors och fick hänga där tills han dog.
Leda Att leda människor betyder att visa eller tala om för dem
vad de borde göra. Profeten leder kyrkan.
Ledare Profeten är kyrkans ledare.
Lida Vi lider när vår kropp skadas. Joseph Smith och hans
vänner led i fängelset.
Lyda Att lyda innebär att göra vad andra säger åt oss att göra.
Vi bör lyda Guds bud.
Lärjunge En lärjunge är en person som följer Jesus och
försöker bli lik honom.
Medlemmar Människorna blev medlemmar i kyrkan.
Människorna döptes och tillhörde sedan kyrkan.

Omvända O m vi gör något ont bör vi omvända oss. Om vi gör
något ont bör vi ångra oss och inte göra det mer.
Ordinera Att bli ordinerad betyder att få prästadömet. Joseph
Smith ordinerade männen. Joseph Smith gav männen
prästadömet.
Patriark En patriark ger människorna särskilda välsignelser.
Joseph Smiths far var patriark.
Predika Joseph Smith predikade för människorna. Joseph
Smith talade till människorna och berättade för dem om
evangeliet.
President En president är en ledare. Kyrkans president är
ledaren.
Presidentskap Kyrkans presidentskap är presidenten och hans
rådgivare.
Profet En profet talar om för människorna vad Gud vill att de
skall veta. Joseph Smith var en profet.
Prästadömet Prästadömet är Guds kraft.
Präster Präster har prästadömet. Präster är män som hjälper
till i kyrkan.
Pöbel Pöbeln är onda människor som samlas i stora skaror för
att skada människor.
Rådgivare Rådgivare är människor som hjälper en ledare.
Kyrkans profet har rådgivare.
Rättfärdig Rättfärdiga människor gör vad som är rätt. De
lyder Guds bud.
Sabbat Sabbaten är den dag då vi går till kyrkan. Vi bör inte
arbeta på sabbaten. Söndagen är sabbatsdagen.

Sakramentet Vi tar sakramentet för att minnas Jesus. Vi tar
bröd och vatten för att minnas Jesus.
Sanning Jesus lär människorna sanningen. Jesus lär
människorna vad som är rätt.
Skrifterna Skrifterna är de böcker som berättar för oss om
Gud. Bibeln, Mormons bok, Läran och förbunden och Den
kostbara pärlan är kyrkans skrifter.

Skröt Vakterna i fängelset skröt om vad de hade gjort. De
var glada över det.
Skydda M ä n n e n hade gevär för att skydda människorna.
Männen hade gevär för att hålla människorna i säkerhet.
Herren skyddade Joseph Smith. Herren höll Joseph Smith i
säkerhet.
Stjäla Att stjäla betyder att ta någonting som är någon
annans. Pöbelhopen stal de heligas djur. Pöbelhopen tog
djuren.
Strypa M ä n n e n försökte kväva Joseph Smith så att han inte
kunde andas.
Syn En syn är något som G u d låter oss se. Joseph Smith såg
vår himmelske Fader och Jesus Kristus i en syn.
Tempel Ett tempel är Guds h u s .
Tionde Tionde är de pengar vi ger till Gud.
Tjära Tjära är svart och kletigt och används när m a n bygger
vägar.
Tobak En del människor röker och tuggar tobak. Tobak är
inte bra för oss.
Tryckeri Tryckeri är den byggnad där man trycker böcker
och tidningar.
Uppstå Jesus Kristus har uppstått. Han har varit död. Han
lever igen. Alla människor k o m m e r att uppstå när de har
dött.
Utesluten Kyrkans medlemmar som gör onda handlingar
kan bli uteslutna. De får inte längre vara medlemmar i
kyrkan.
Vakter Vakterna bevakade m ä n n e n i fängelset så att de inte
kunde k o m m a ut.

Vaktlar Vaktlar är fåglar som är goda att äta.
Vittnen Vittnena såg guldplåtarna. De sade att guldplåtarna
verkligen fanns.
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Vittnesbörd Ett vittnesbörd är en känsla att evangeliet är
sant. Mannen hade ett vittnesbörd om att evangeliet var sant.
Välja Gud låter oss välja om vi vill vara goda eller onda. Vi
väljer ut människor att bli ledare. Gud valde Brigham Young
att leda de heliga.
Äldster Äldster är män som har prästadömet.

Ängel En ängel är en av Guds medhjälpare. Ängeln Moroni
talade till Joseph Smith.
Äktenskap Äktenskap betyder att vara gift.
Ärlig Människor som är ärliga ljuger inte. Ärliga människor
tar inte saker som inte är deras.
Översätta Joseph Smith översatte Mormons bok. Joseph
Smith skrev ned Mormons bok med ord som vi förstår.
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Platser att
känna till
Adam-ondi-Ahman Adam-ondi-Ahman ligger i staten
Missouri. Jesus besökte Adam där för länge sedan.
Amerika Amerika är det land där människorna i Mormons
bok levde för länge sedan.
Arizona Arizona ligger i västra Förenta staterna. Brigham
Young sände heliga att bygga upp städer där.
Carthage Carthage är en stad i staten Illinois. Joseph och
Hyrum Smith dödades i Carthage-fängelset.
Celestiala riket Det celestiala riket i himlen är där vår
himmelske Fader och Jesus bor. Rättfärdiga heliga får bo där
när de har uppstått.
Colorado Colorado är en stat i västra Förenta staterna.
Council Bluffs Council Bluffs var en stad som låg på prärien
i Förenta staterna.
Egypten Egypten är det land där Abraham och Moses levde
för länge sedan.
Far West Far West var en stad i staten Missouri. De heliga
bodde i Far West en tid.
Fayette Fayette är en stad i staten New York. Joseph Smith
grundade kyrkan i Fayette.
Förenta staterna Förenta staterna är ett land i Nordamerika.
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga grundades i Förenta
staterna.
Getsemane örtagård Getsemane örtagård ligger nära
Jerusalem. Jesus led och blödde för oss i Getsemane
örtagård.
Harmony En stad i Pennsylvania där Joseph Smith bodde.
Haun's Mill Haunt's Mill var en stad i staten Missouri. En
pöbelhop dödade många heliga i Haun's Mill.
Himmelen Himmelen är den plats där vår himmelske Fader
och Jesus bor. Vi bodde i himlen innan vi kom till jorden.
Idaho Idaho ligger i västra Förenta staterna. Brigham Young
sände heliga att bygga upp städer i Idaho.
Illinois Illinois är en stat i Förenta staterna. Nauvoo och
Carthage är städer i Illinois.
Independence Independence är en stad i Jackson County i
Missouri. Jesus sade att Sions stad skulle byggas nära
Independence.
Israel Israel är ett land där många judar bor.
Jackson County Jackson County ligger i staten Missouri.
Pöbeln tvingade de heliga att lämna Jackson County.
Jerusalem Jerusalem är en stad i Israel. Jesus kommer att
bege sig till Jerusalem när han kommer tillbaka till jorden.
Jorden Jorden är den plats där vi bor nu. Jesus Kristus
skapade jorden.
Kalifornien Kalifornien ligger i västra Förenta staterna.
Brigham Young sände heliga att bygga upp städer i
Kalifornien.

Kirtland Kirtland är en stad i staten Ohio. De heliga byggde
ett tempel i Kirtland.
Klippiga bergen Klippiga bergen ligger i västra Förenta
staterna. Pionjärerna gick över Klippiga bergen och in i
Stora saltsjödalen.
Kullen Cumorah Kullen Cumorah låg nära Joseph Smiths
hem i staten New York. Guldplåtarna låg gömda i kullen
Cumorah.
Liberty Liberty är en stad i Missouri. Joseph Smith satt i
Libertyf ängelset.
Mississippifloden Floden Mississippi ligger nära staden
Nauvoo. De heliga gick över floden Mississippi när de
lämnade Nauvoo.
Missouri Missouri är en stat i Förenta staterna.
Independence är en stad i Missouri.
Nauvoo Nauvoo är en stad i staten Illinois. De heliga bodde
i Nauvoo och byggde ett tempel där.
New York New York är en stat i Förenta staterna. Kullen
Cumorah ligger i New York. Fayette ligger i New York.
Ohio Ohio är en stat i Förenta staterna. Kirtland är en stad i
Ohio.
Palestina Palestina är det land där israeliterna bodde.
Palmyra Staden i New York där Joseph Smith växte upp.
Pennsylvania Pennsylvania är en stat i Förenta staterna.
Emma Smiths familj bodde i Pennsylvania.
Pueblo Pueblo är en stad i staten Colorado. Männen i
mormonbataljonen lämnade sina familjer i Pueblo.
Quincy Quincy är en stad i staten Illinois.
Salt Lake City Pionjärerna byggde Salt Lake City. Det ligger
i Stora saltsjödalen.
Sion Sion var en stad som Enok byggde. En dag kommer en
annan stad att finnas som heter Sion. Den skall ligga i
Jackson County i Missouri.
Stilla havet Stilla havet ligger väster om Förenta staterna.
Mormonbataljonen marscherade till stilla havet.
Telestiala riket Människorna som inte är goda på jorden
kommer att bo i det telestiala riket när de har uppstått.
Terrestriala riket Människorna som är goda men inte lyder
alla Guds bud på jorden kommer att bo i det terrestriala
himmelriket när de har uppstått.
Utah Utah är en stat i Förenta staterna. Salt Lake City ligger
i Utah.
Vermont Vermont är en stat i Förenta staterna. Joseph
Smith föddes i Vermont.
Winter Quarters Winter Quarters var en stad på prärien i
Förenta staterna.
Wyoming Wyoming ligger i västra Förenta staterna.
Brigham Young sände heliga att bygga upp städer i
Wyoming.
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Människor
att känna till

Abraham Abraham var en profet som levde för länge sedan.
Abrahams berättelse finns i Gamla testamentet och i Den
kostbara pärlan.
Allen, broder En medlem i kyrkan som smordes in med tjära
och fjädrar i Missouri.
Allen, kapten Kapten Allen var en kapten i Förenta staternas
armé. Han bad kyrkans män att gå med i mormonbataljonen.
Bennett, John C John C Bennett var borgmästare i Nauvoo.
Han tyckte inte om Joseph Smith.
Chandler, herr Herr Chandler sålde några gamla
pappersrullar till de heliga i Kirtland. Abrahams skrifter
fanns på pappersrullarna.
Copely, Leman En kyrkans medlem i Kirtland i Ohio, som
inte ville dela med sig av sin mark till andra medlemmar.
Cowdery, Oliver Oliver Cowdery hjälpte Joseph Smith att
översätta guldplåtarna. Han gjorde mycket för att hjälpa Jesu
Kristi kyrka.
Elias Elias gav en speciell prästadömskraft till Joseph Smith
och Oliver Cowdery i Kirtland tempel.
Elia Elia var en profet som levde för länge sedan. Han gav en
speciell prästadömskraft till Joseph Smith och Oliver
Cowdery i Kirtland tempel.
Enok Enok var en profet som levde för länge sedan. Han
byggde Sions stad. Berättelsen om Enok finns i Den kostbara
pärlan.
Gud Vår himmelske Fader, Jesus Kristus och den Helige
Anden är alla Gudar. De har alla stor makt.
Guvernör Boggs Guvernör Boggs var guvernör i Missouri.
Han ville inte hjälpa de heliga.
Hale, herr Herr Hale var Emma Smiths far.
Harris, Martin Martin Harris hjälpte Joseph Smith att
översätta guldplåtarna. Han förlorade några sidor i Mormons
bok.
Herren Ibland kallar vi Jesus Kristus för Herren.
Himmelske Fader, vår Vår himmelske Fader är far till våra
andekroppar. Vi ber till vår himmelske Fader. Ibland kallar vi
vår himmelske Fader för Gud.
Helige Anden, den Den Helige Anden har en andekropp.
Han hjälper vår himmelske Fader och Jesus. Han har
förmåga att ge de heliga särskilda gåvor. Han hjälper dem att
veta vad som är rätt.
Hyde, Orson Orson Hyde var apostel. Han invigde
Palestinas land för att Abrahams barn skulle ha en plats att
bo i.
Indianer Indianerna levde i alla delar av Förenta staterna.
Ibland kallas indianerna för lamaniter.
Israeliter Israeliterna var människor som levde i Palestina för
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länge sedan.
Jakob Jakob var en av Jesu tolv apostlar. Petrus, Jakob och
Johannes gav melkisedekska prästadömet till Joseph Smith
och Oliver Cowdery.
Jesus Kristus Jesus Kristus är vår Frälsare. Han är vår
himmelske Faders Son. Ibland kallar vi Jesus för Herren.
Johannes Johannes var en av Jesu tolv apostlar. Petrus, Jakob
och Johannes gav det melkisedekska prästadömet till Joseph
Smith och Oliver Cowdery.
Johannes döparen Johannes döparen levde när Jesus levde
på jorden. Johannes döparen gav aronska prästadömet till
Joseph Smith och Oliver Cowdery.
Kimball, Heber C Heber C Kimball var apostel. Han gick på
mission till England.
Kimball, Spencer W Spencer W Kimball är kyrkans tolfte
president. Han är apostel och profet.
Kimbali, syster Vilate Syster Kimball var Heber C Kimballs
fru. Hon var medlem i den första Hjälpföreningen.
Knight, Newel Newel Knight blev sjuk när Satan försökte
hindra honom från att be. Joseph Smith botade Newel
Knight.
Lamaniterna Indianerna kallas lamaniter i Mormons bok.
Melkisedek Melkisedek var en profet som levde för länge
sedan. Han hade prästadömet.
Mormoner Ibland kallas kyrkans medlemmar för mormoner
därför att de tror på Mormons bok.
Moroni Moroni var en profet som levde i Amerika för länge
sedan. Han grävde ned guldplåtarna i kullen Cumorah.
Moses Moses var en profet som levde för länge sedan. Han
ledde israeliterna ut ur Egypten. Han gav en speciell
prästadömskraft till Joseph Smith och Oliver Cowdery i
Kirtlands tempel.
Noa Noa var en profet som levde för länge sedan. Noa hade
prästadömet.
Page, Hyrum Hyrum Page sade att han hade en sten som
gav honom uppenbarelser för kyrkan.
Partridge, Edward Edward Partridge var kyrkans förste
biskop.
Petrus Petrus var en av Jesu tolv apostlar. Petrus, Jakob och
Johannes gav melkisedekska prästadömet till Joseph Smith
och Oliver Cowdery.
Phelps, William W William W Phelps hjälpte till att grunda
skolor i Jackson County i Missouri.
Pionjärer Pionjärerna var de heliga som gick över prärien till
Klippiga bergen.
Pratt, Parley P Parley P Pratt gick på mission för att
undervisa lamaniterna.

Richards, Willard Willard Richards var en vän till Joseph
Smith. Han var tillsammans med Joseph i Carthagef ängelset.
Rigdon, Sidney Sidney Rigdon var en a v Josephs rådgivare.
Satan Satan är djävulen. Satan vill förhindra vår himmelske
Faders verk på jorden. Han vill förstöra Jesu Kristi kyrka.
Smith, Alvin Alvin Smith var Joseph Smiths äldre bror. Han
dog. Joseph såg i en syn Alvin i det celestiala riket.
Smith, Emma Emma Smith var Joseph Smiths fru. Hon var
den första ledaren för Hjälpföreningen. Hon gjorde en
sångbok för kyrkan.
Smith, Hyrum Hyrum Smith var Joseph Smiths äldre bror.
Hyrum dödades i Carthage-fängelset tillsammans med
Joseph.
Smith, Joseph Joseph Smith var den förste profeten och
presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
Jesus gav Joseph Smith de uppenbarelser som finns i Läran
och förbunden. Joseph dödades i Carthage-fängelset.
Smith, Joseph, sr Joseph Smith, sr var Joseph Smiths far.
Smith, Lucy Lucy Smith var Joseph Smiths mor.

Smith, Samuel Samuel Smith var Joseph Smiths yngre bror.
Han var kyrkans förste missionär.
Snow, Eliza R Eliza R Snow var medlem i den första
Hj älpföreningen.
Taylor, John John Taylor var en vän till Joseph Smith. Han
var tillsammans med Joseph i Carthage-fängelset. Senare
blev han kyrkans president.
Whitmer, David David Whitmer var ett vittne som såg
guldplåtarna. Han hjälpte till att grunda kyrkan den 6 april
1830.
Whitmer, Peter Peter Whitmer hjälpte till att grunda kyrkan
den 6 april 1830.
Whitney, Newell Newell Whitney var kyrkans andre biskop.
Williams, Frederick G. Frederick G Williams var en av
Joseph Smiths rådgivare.
Young, Brigham Brigham Young var en av de tolv
apostlarna. Han var pionjärernas ledare. Han blev kyrkans
profet efter Joseph Smith.
Young, Phineas Phineas Young var Brigham Youngs bror.

243

244

245

246

Bilder från Kyrkans historia

Kullen

Den heliga

Kirtland

lunden

S

Cumorah

usquehannafloden

tempel
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"På väg in i Nauvoo" av C C A Christensen (BYU Art Museum

Collection)

Ett hem i Nauvoo

I Nauvoo (foto: Jed A Clark)

Brigham Youngs hem i Nauvoo

Orson Hydes hem i Nauvoo (foto: Jed A Clark)
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Carthage-fängelset

i Carthage i Illinois

Salt Lake tempel och kyrkans huvudkvarter

i Salt Lake City
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Kyrkans presidenter

Joseph Smith, 1830-1844

Brigham Young, 1847-1877

John Taylor, 1880-1887

Wilford Woodruff,

Lorenzo Snow, 1898-1901

Joseph F Smith, 1901-1918

Heber J Grant, 1918-1945

George Albert Smith,

David O McKay,

Joseph Fielding Smith, 1970-1972

Harold B Lee, 1972-1973

Spencer W Kimball,
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1951-1970

1889-1898

1945-1951

1973-1985

