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GUD ÄR DIN KÄRLEKSFULLE HIMMELSKE FADER
Gud är din Fader i himlen. Han känner dig personligen och
älskar dig mer än du kan fatta. Han vill att du ska vara lycklig
här i livet och i evigheten.

För att åstadkomma detta har vår
himmelske Fader en plan som kallas
Jesu Kristi evangelium*. Jesus Kristus
är Guds Son. Hans liv och lära är
vägledande till frid här i livet och
glädje i evigheten.

EVANGELIET ÄR TILL
VÄLSIGNELSE FÖR FAMILJEN OCH DEN ENSKILDE
Jesu Kristi evangelium välsignar alla som tar emot och lever
efter det. En av de bästa platserna att undervisa om och till-
lämpa evangeliet är inom familjen. Gud har upprättat familjen
för att skänka lycka till sina barn, för att låta oss lära riktiga
principer i en kärleksfull atmosfär och för att förbereda oss
för att återvända till honom efter döden. Även om familjerela-
tionerna kan vara besvärliga ibland, välsignar vår himmelske
Fader oss när vi försöker följa Jesu Kristi lärdomar. De här lär-
domarna hjälper oss att stärka våra familjer.

VÅR HIMMELSKE FADER UPPENBARAR
SITT EVANGELIUM
Som en del av sin plan utväljer Gud profeter som Adam, Noa,
Abraham och Mose. Profeter:

• Undervisar om Gud och är särskilda vittnen om hans Son,
Jesus Kristus.

• Tar emot uppenbarelse eller ledning från Herren.

• Undervisar världen om evangeliet och uttolkar Guds ord.

3

*Ord som markerats med rött förklaras på sidorna 18 och 19.

Jesu Kristi evangelium kan stärka din familj.

Vår himmelske Fader har
gett tillbaka — återställt —

gudomliga sanningar som du
kan lära och efterleva. Dessa
sanningar uppenbarades för
profeterna från begynnelsen.

01124_180_Rest_Broch.qxd  11/1/06  10:56 AM  Page 3



Profeterna tar emot prästadömet, eller myndigheten att tala
och handla i Guds namn och leda hans barn. De som följer
profeterna får de välsignelser som Gud har utlovat. De som för-
kastar evangeliet och Guds profeter går miste om välsignelserna
och fjärmar sig från Gud. De som förkastar profeterna och
överger sitt löfte att följa Gud är i ett tillstånd som kallas avfall.

Trots att många av hans barn uppre-
pade gånger förkastat honom och
hans profeter, fortsätter vår himmelske
Fader att älska sina barn. Han vill ge
oss allt vi behöver för att känna glädje
här och kunna återvända till honom

efter döden. De heliga skrifterna visar oss hur Gud gång på gång
räcker ut handen mot sina barn, trots att vi inte alltid lyssnar.

• Gud utväljer en profet.

• Profeten undervisar om evangeliet och leder människorna.

• Gud välsignar människorna.

• Så småningom minskar människornas lydnad mot profetens
lärdomar. Till sist förkastar de profeten och hans lärdomar
och avfaller.

• På grund av avfallet förlorar människorna kunskap om evan-
geliet. Prästadömets myndighet tas bort från dem.

• När tiden är mogen och människorna är redo att följa honom
igen, utväljer Gud en ny profet, återställer prästadömet och
kyrkan samt leder profeten till att undervisa om evangeliet.

4
Gamla testamentets profeter skrev ner Guds ord.

*Ord som markerats med rött förklaras på sidorna 18 och 19.

Uppenbarade sanningar
går förlorade när människor

förkastar profeterna.
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JESUS KRISTUS UPPRÄTTADE SIN KYRKA
Ända från skapelsen har Guds barn sett fram emot Frälsaren
Jesu Kristi ankomst. Vår himmelske Fader sände som han lovat
sin Son Jesus Kristus till jorden för över 2000 år sedan.

Jesus Kristus levde ett fullkomligt, syndfritt liv. Han upprättade
sin kyrka, lärde oss sitt evangelium och utförde många under-
verk. Han utvalde tolv män till att vara hans apostlar, där-
ibland Petrus, Jakob och Johannes. Han undervisade dem och
gav dem prästadömets myndighet att undervisa i hans namn
och utföra heliga förrättningar,
såsom dopet.

När Jesus upprättade sin kyrka,
fick han instruktioner från vår
himmelske Fader. Därefter
undervisade han sina lärjungar.
Jesus lärde sina efterföljare att
uppenbarelse från Gud var den
klippa som han skulle bygga sin
kyrka på.

I slutet av sitt liv led och dog
Jesus Kristus för allas synder
som levt eller som kommer att
leva på jorden. Detta offer kallas försoningen. Genom sitt
lidande, sin död och sin uppståndelse gjorde Frälsaren det möj-
ligt för oss att få förlåtelse. De som tror på honom, omvänder
sig och håller hans bud får syndernas förlåtelse och fylls av frid
och glädje.

7
Jesus förlänade sina apostlar prästadömet.

*Ord som markerats med rött förklaras på sidorna 18 och 19.

Jesus Kristus organiserade
sin kyrka.

• Han kallade och ordinerade
apostlar.

• Han gav dem sin myndighet
att undervisa och döpa. Denna
myndighet kallas prästadömet.

• Efter sin död och uppståndelse
fortsatte han att leda apostlarna
genom uppenbarelse.
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Efter sin uppståndelse ledde Kristus sina apostlar genom uppen-
barelse. I Bibeln beskrivs många sätt på vilka han fortsatte att
leda sin kyrka. (Se Apg 10, Upp 1:1.) Sålunda leddes Jesu Kristi
kyrka av Gud och inte av människor.

DET STORA AVFALLET
Efter Jesu Kristi död förföljde och dödade ogudaktiga män-
niskor många av kyrkans medlemmar. Andra av kyrkans med-
lemmar avlägsnade sig från de principer som lärts av Jesus

Kristus och hans apostlar. Apostlarna
dödades och prästadömets myndighet
— bland annat nycklarna till att leda
kyrkan och ta emot uppenbarelse för
dess räkning — togs bort från jorden.
Eftersom kyrkan inte längre leddes av

prästadömets myndighet insmög sig felaktigheter i kyrkans lära.
Goda människor och mycket sanning fanns kvar, men evange-
liet, så som det grundades av Jesus Kristus, hade gått förlorat.
Denna period kallas det stora avfallet.

Detta avfall ledde så småningom till att många kyrkor bildades,
med motstridande läror. Under den här tiden sökte många män
och kvinnor sanningen, men de kunde inte finna den. Många
goda människor trodde på Gud och Jesus Kristus och försökte
förstå och lära sanningen, men de hade varken det fullständiga
evangeliet eller prästadömets myndighet. De hade ärvt ett till-
stånd av avfall allteftersom varje generation påverkades av vad
den tidigare fört vidare, bland annat förändringar i läran och i
förordningar som till exempel dopet.

Vissa inspirerade män, som Martin Luther och Jean Calvin, insåg
att vissa sedvänjor och lärdomar hade förändrats eller gått förlo-
rade. De försökte reformera de kyrkor de tillhörde. Men utan
prästadömets myndighet kunde Kristi evangelium inte återställas
till sin ursprungliga form. En återställelse behövdes.

8

*Ord som markerats med rött förklaras på sidorna 18 och 19.

I och med Jesu Kristi apost-
lars död gick sanningen

återigen förlorad.
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Gud visste att det skulle ske

ett avfall. Genom en profet i Gamla

testamentet sade han:

”Se, dagar skall komma … då jag

skall sända hunger i landet, inte en

hunger efter bröd, inte en törst efter

vatten, utan efter att höra Herrens ord. 

[Människor] skall driva omkring från

hav till hav och springa hit och dit från

norr till öster för att söka efter Herrens

ord, men de skall inte finna det.”

Amos 8:11–12
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11

EVANGELIETS ÅTERSTÄLLELSE.
År 1820 valde vår Fader i himlen återigen en profet till att åter-
ställa evangeliet och prästadömet till jorden, så som han gjort
tidigare i historien. Denne profet hette Joseph Smith. Som ung
man blev Joseph förbryllad över den oenighet som rådde bland
kyrkorna där han bodde och ville veta vilken kyrka som hade
rätt. Han visste att han saknade visdom och följde det råd som
gavs i Bibeln: ”Om någon av er brister
i visdom skall han be till Gud, som ger
åt alla villigt och utan förebråelser,
och han skall få den.” ( Jak 1:5)

Joseph Smith bestämde sig för att
fråga Gud vad han skulle göra. När
Joseph bad för att få veta sanningen,
visade sig vår himmelske Fader och
Jesus Kristus för honom. Jesus sade
till Joseph att inte ansluta sig till
någon av kyrkorna ”ty de voro alla
orätta” och de ”ärar mig med sina
läppar, men deras hjärtan äro långt
ifrån mig; de läror de förkunna äro
människobud. De skola hava ett sken
av gudsfruktan, men skola icke vilja
veta av dess kraft.” (Joseph Smiths
skrifter 2:19)

Liksom Gud hade gjort med Adam,
Noa, Abraham, Mose och andra pro-
feter, kallade han Joseph Smith att
vara en profet genom vilken evangeli-
ets fullhet skulle återställas.

Vår himmelske Fader och Jesus Kristus visade sig för Joseph Smith, en händelse 

som visas i filmen Återställelsen.

Joseph Smith såg vår him-
melske Fader och

Jesus Kristus. Om denna
upplevelse sade han:

”Jag såg en ljuspelare mer
strålande än solen alldeles
över mitt huvud, och den
sänkte sig gradvis, tills

den vilade på mig ...

När ljuset vilade på mig,
såg jag två personer, vilkas
glans och härlighet trotsa
all beskrivning, stående
över mig i luften. En av

dem talade till mig, näm-
nande mig vid namn, och

sade, pekande på den andre:
Denne är min älskade

Son. Hör honom.”

Joseph Smiths skrifter 2: 16–17
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Prästadömets återställelse
År 1829 fick Joseph Smith samma prästadömes myndighet som
Jesus Kristus hade gett till sina apostlar. Johannes Döparen,
som döpte Jesus, visade sig för Joseph Smith och förlänade
honom aronska prästadömet, eller det lägre prästadömet.
Petrus, Jakob och Johannes (tre av Kristi ursprungliga apostlar)
uppenbarade sig senare för Joseph Smith och förlänade honom
melkisedekska prästadömet, eller det högre prästadömet.

Efter att ha fått prästadömets myndighet kunde Joseph Smith
organisera Jesu Kristi kyrka återigen på jorden. Genom honom
kallade Jesus Kristus återigen tolv apostlar.

Liksom Jesus Kristus ledde sina apostlar
genom uppenbarelse efter sin uppstån-
delse, fortsätter han att leda sin kyrka i
dag genom levande profeter och apost-
lar. Presidenten för Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga är Guds utvalde
profet i dag. Han, hans rådgivare och
de tolv apostlarna innehar de prästa-

dömsnycklar som innehafts av alla profeter och apostlar i forna
tider. Dessa män är profeter, siare och uppenbarare

12
Petrus, Jakob och Johannes — Jesu Kristi apostlar — förlänade Joseph Smith 

melkisedekska prästadömet.

*Ord som markerats med rött förklaras på sidorna 18 och 19.

Jesus Kristus sände
Johannes Döparen och där-
efter tre av sina apostlar att
ge Joseph Smith prästadö-

mets myndighet.
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MORMONS BOK
I evangeliets återställelse ingick att Gud lät frambringa
Mormons bok: Ännu ett testamente om Jesus Kristus.
Genom Guds kraft översatte Joseph
Smith den boken från en forntida
uppteckning som skrivits på guldplå-
tar. Mormons bok är ”en uppteckning
om Guds handlande mot de forntida
invånarna på den amerikanska konti-
nenten. I likhet med Bibeln innehåller
den det eviga evangeliets fullhet.”
(Inledningen till Mormons bok)

Mormons bok är ett mäktigt vittne
om Jesus Kristus. Den hjälper oss
förstå hans lärdomar, också de som
finns i Bibeln.

Mormons bok är ett övertygande bevis
på evangeliets återställelse genom
Joseph Smith. Du kan för egen del få
veta att Mormons bok är sann. För att
få denna vetskap måste du läsa den,
begrunda dess budskap och vilja få
veta om den är sann. Du måste be din
himmelske Fader att bekräfta att den är
hans ord. När du gör det, uppenbarar han för dig genom den
Helige Anden att den är sann.

När du förstår att Mormons bok är sann, förstår du också
genom den Helige Andens kraft att Joseph Smith var en Guds
profet, att Jesu Kristi evangelium återställdes genom honom och
att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga leds av en profet
och apostlar i dag.

15

*Ord som markerats med rött förklaras på sidorna 18 och 19.

Jesu Kristi besök i Amerika finns nedtecknat i Mormons bok.

Du kan veta att det
missionärerna sagt är

sant om du läser Mormons
bok och frågar Gud om

den är sann:

”Om I frågen med ett
uppriktigt hjärta och ett

verkligt uppsåt samt med
tro på Kristus, vill han

uppenbara sanningen för
eder genom den Helige

Andens kraft. 

Och genom den Helige
Andens kraft kunnen I lära

känna all sanning.”

Moroni 10:4–5
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HUR KAN JAG FÅ VETA?
Du kan få veta att detta budskap är sant. Om du frågar din
himmelske Fader i bön, kan du få svar från honom genom den
Helige Anden. Den Helige Anden kallas också Guds ande, och

en av hans roller är att bära vittnes-
börd, eller vittna, om sanningen.

Denna kunskap kan vara förunderlig
och livsavgörande, men vanligtvis
kommer den som en stilla förviss-
ning, utan dramatiska uttryck för
Guds makt. Den Helige Anden
bekräftar sanningen genom känslor,
tankar och intryck. Som det står i
Bibeln är ”Andens frukter … kär-
lek, glädje, frid, tålamod, vänlighet,
godhet, trohet, mildhet och självbe-
härskning”. (Gal 5:22–23) Dessa
känslor från den Helige Anden är
personlig uppenbarelse till dig om

att Jesu Kristi evangelium, som återställts genom Joseph Smith,
är sant. Därefter måste du själv besluta om du vill leva i har-
moni med den kunskap du fått.

16
Du kan få veta sanningen genom uppriktig bön.

Hur ska jag be?

• Nämn din himmelske
Fader vid namn.

• Uttryck ditt hjärtas käns-
lor (tacksamhet, frågor,
önskan att få bekräftat
att Mormons bok och det
missionärerna undervisat
om är sant).

• Avsluta (”i Jesu Kristi
namn, amen”).
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ORDLISTA
Apostel Den titel Jesus Kristus gav till de tolv män som han valde som
sina närmaste medarbetare under sin verksamhet på jorden och till
vilka han gav myndighet att handla i hans namn. I vår tid har Jesus
Kristus kallat andra män att verka som hans apostlar. Liksom i forna
dagar är en apostel ett särskilt vittne om Jesus Kristus och har sin
myndighet från honom.

Aronska prästadömet Det lägre prästadömet. Detta prästadöme inne-
fattar myndigheten att döpa och har namn efter Aron i Gamla testa-
mentet i Bibeln.

Avfall När enskilda, kyrkan eller hela nationer glömmer eller överger
Jesu Kristi evangelium. Avfall resulterar i splittring, förvirring och för-
lust av prästadömets myndighet, eller rätten att handla i Guds namn.

Den Helige Anden kallas också Guds ande och Hjälparen. Han vittnar,
eller bär vittnesbörd om, vår himmelske Fader och Jesus Kristus och
lär oss sanningen.

Dopet Ett viktigt steg mot att få syndernas förlåtelse. Genom dop och
konfirmation genom prästadömets myndighet blir vi medlemmar i Jesu
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Dopet sker genom nedsänkning,
det vill säga att den som blir döpt nedsänks helt under vatten. Genom
dopet visar vi vår villighet att följa Kristi exempel och att sluta för-
bund med Gud.

Evangeliet Vår himmelske Faders plan för att låta oss känna frid här
i livet och glädje i evigheten. Evangeliet har sitt centrum i Jesu Kristi
försoning och kräver att vi har tro på honom, omvänder oss, tar emot
dopet och den Helige Anden samt håller ut intill slutet.

Förrättning En helig handling eller ceremoni som utförs genom prästa-
dömet. Ett exempel är dopet.

Försoningen Den händelse som gör det möjligt för oss att försonas med
Gud. Att försona är att lida straffet för synder och därigenom ta bort
syndens följder från botfärdiga syndare. Jesus Kristus var den ende som

18
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kunde utföra en fullkomlig försoning för alla människor. Hans förso-
ning omfattade hans lidande för våra synder, utgjutandet av hans blod
samt hans död och uppståndelse. Tack vare försoningen kommer alla
som levt att uppstå. Genom försoningen får vi också ett sätt att få våra
synder förlåtna och att leva för evigt hos Gud.

Melkisedekska prästadömet Det högre eller större prästadömet. Det
har fått namn efter Melkisedek i Gamla testamentet i Bibeln, som
var en rättfärdig högpräst och kung.

Prästadömet Guds myndighet och makt. Gud ger denna makt till män-
niskan att handla i hans namn. Aronska prästadömet återställdes till
Joseph Smith av Johannes Döparen, som döpte Jesus. Melkisedekska
prästadömet återställdes av Petrus, Jakob och Johannes, tre av Jesu
tolv apostlar.

Uppenbarelse Kommunikation mellan Gud och hans barn, vanligen
genom den Helige Anden. Enskilda människor kan få uppenbarelse
till ledning för sina egna liv, men endast Guds utvalde profet kan få
uppenbarelse för hela världen. Uppenbarelse kommer i många former,
men oftast kommer den som tankar, känslor och intryck.

Uppståndelse Efter den fysiska döden återförenas anden med en
fullkomnad fysisk kropp av kött och ben. Jesus Kristus var den förste
som uppstod.

Återställelse Att något blir som det varit, åter etableras, ges tillbaka på
nytt. Sedan sanningen och myndigheten gått förlorade på jorden, åter-
ställdes evangeliet genom profeten Joseph Smith. Återställelse skiljer
sig från reformation. Att reformera innebär att förändra en befintlig
organisation eller sedvänja i ett försök att återföra den till ursprungligt
tillstånd, medan återställelse innebära att åter etablera eller förnya den
ursprungliga organisationen eller sedvänjan i dess helhet.

19
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YTTERLIGARE STUDIER
Följande frågor och skriftställen hjälper dig att lära dig mer om
principerna i denna broschyr och begrunda dem. Listan är inte
fullständig, fotnoter och tvärhänvisningar i skrifterna leder till
ytterligare skriftställen och källor.

Vad innebär det för dig att Gud är din himmelske Fader?
Malaki 2:10 (Bibeln, Gamla testamentet)
Hebreerbrevet 12:9–10 (Bibeln, Nya testamentet)

Vad är en profets roll? Varför är det viktigt att veta att
Gud talar genom profeter?
Amos 3:7 (Bibeln, Gamla testamentet)
Jakob 4:4–6 (Mormons bok, sidan 115–116)

Vad innebär det att ha prästadömets myndighet? Hur kan
någon få denna myndighet?
Matteus 10:1 (Bibeln, Nya testamentet)
Johannes 15:16 (Bibeln, Nya testamentet)

Vad händer när den myndigheten går förlorad?
Amos 8:11–12 (Bibeln, Gamla testamentet)
1 Nephi 13:24–29 (Mormons bok, sidorna 22–23)

20
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Visste Jesu apostlar att ett avfall skulle inträffa?
Apostlagärningarna 20:28–31 (Bibeln, Nya testamentet)
2 Tessalonikerbrevet 2:2–3 (Bibeln, Nya testamentet)
2 Timoteus 4:3–4, 5 (Bibeln, Nya testamentet)

Vad innebär det för dig att Jesu Kristi evangelium återställts
genom profeten Joseph Smith?
Profeten Joseph Smiths vittnesbörd (broschyr)

Vad är Mormons bok? På vilket sätt vittnar den om Joseph
Smiths kallelse som profet?
Mormons bok, titelbladet
Inledningen till Mormons bok

Vad är den Helige Andens roll?
Alma 5:45–47 (Mormons bok, sidan 212)
Moroni 10:3–5 (Mormons bok, sidan 531)

21
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TILLBE GUD MED OSS

KOM OCH SE HUR DET ÅTERSTÄLLDA
EVANGELIET KAN BERIKA DITT LIV

Sakramentsmötet är det viktigaste mötet, eller gudstjänsten.
Det tar vanligen lite över en timma och kan innehålla följande:

Psalmer: Sjungs av församlingen. (Psalmböcker finns.)

Böner: Hålls av lokala medlemmar.

Sakramentet: Bröd och vatten välsignas och delas ut till de
församlade till minne av Jesu Kristi försoning.

Talare: Vanligtvis en eller två i förväg utsedda medlemmar av
församlingen som talar om evangelieämnen.

Klädsel: Män och pojkar har vanligtvis kostym eller prydliga
byxor med skjorta och slips. Kvinnor och flickor brukar ha
klänning eller kjol.

Kollekt tas inte upp under gudstjänsterna.

�

22
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Vi inbjuder dig också att besöka ytterligare möten, alltefter
intresse och ålder. Dessa möten varierar i omfattning och
ordningsföljd.

Söndagsskolan: Lektioner för studier i skrifterna och evangeliets
lärosatser.

Prästadömsmöte: Klasser för män och pojkar 12 år och äldre.

Hjälpföreningen: Klasser för kvinnor 18 år och äldre.

Unga kvinnor: Klasser för flickor mellan 12 och 18 år.

Primär: Möten i grupp samt klasser för barn mellan 3 och 11 år.
Barntillsyn för barn mellan 18 månader och 3 år anordnas ofta.

Tid för sakramentsmöte:

Kapellets adress:

23
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Vad ska jag göra?
• Läs Mormons bok.

Föreslagna läsuppgifter:

• Be för att få veta om Joseph Smith var en profet och om
Mormons bok är Guds ord.

• Besök kyrkan.

• Bestäm dig för om du vill följa Frälsarens exempel och bli döpt.
Datum för dopet:

• Besök www.mormon.org/swe för att få veta mer om Jesu Kristi
evangelium.

• Fortsätt träffa missionärerna för att lära mer om de sanningar
som Gud återgivit genom nutida profeter.

Nästa tid att träffas:

Missionärernas namn och telefonnummer:

www.mormon.org/swe

01124_180_Rest_Broch.qxd  11/1/06  10:55 AM  Page ii




