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До появлення 
книги Учення 
і Завіти 

Перед тим, як прийти на землю, ми жили на Небі. Наш 
Отець Небесний дав нам план спасіння. План спасіння 
допомагає нам підготуватися до життя на Небі після 
смерті. Якщо ми будемо додержуватися плану, то зможемо 
жити з Отцем Небесним після свого воскресіння. 

Ісус жив з нами на Небі. Він хотів додержуватися плану 
Отця Небесного. Ісус сказав, що прийде на землю і буде 
нашим Спасителем. Він виконуватиме те, що доручив 
йому Отець Небесний. 

Сатана також жив з нами на Небі. Але він був нечестивим 
і не хотів додержуватися плану Отця Небесного. Отець 
Небесний прогнав його з Неба. Сатана хоче знищити план 
спасіння. Він хоче зупинити роботу Отця Небесного. 
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Ісус створив землю. Діти Отця Небесного прийшли 
туди жити. Ісус послав пророків навчати їх праведності. 
Деякі люди послухали пророків. 

Старий Завіт розповідає про людей, які жили в Палестині 
багато років тому. Ті люди знали про Ісуса. Праведні 
люди мали Євангелію. Праведні чоловіки мали священство 
Пророки вчили людей, що Ісус прийде на землю. Він буде 
їхнім Спасителем. 

Інші не захотіли слухати пророків. Вони пішли за Сатаною 
і стали неправедними. 

Книга Мормона розповідає про людей, які жили в Америці 
багато років тому. Вони знали про Ісуса. Вони мали 
Євангелію. Праведні чоловіки мали священство. Пророки 
вчили людей, які жили в Америці, що Ісус буде їхнім 
Спасителем. Він явиться їм після свого воскресіння. 

2 



Ісус Христос прийшов жити на землю. Новий Завіт 
розповідає про його життя на землі. Ісус навчав 
людей Євангелії. Він учив їх виконувати заповіді Отця 
Небесного. 

Ісус обрав дванадцять апостолів. Він дав апостолам 
священство і заснував свою Церкву. Багато людей 
полюбили Ісуса. Вони були праведними і виконували те, 
чого він навчав. 

Сатана не хотів, щоб люди слухалися Ісуса. Сатана 
спокушав людей, і вони робилися неправедними. 
Вони не хотіли вірити в Ісуса. Вони ненавиділи Ісуса 
і вбили його. 

Через три дні Ісус воскрес. Він мав розмову з апостолами. 
Він наказав їм вчити Євангелії всіх людей. Ісус також 
явився праведним людям в Америці. Потім він пішов на 
Небо, щоб бути зі своїм Отцем. 
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Апостоли очолили Церкву Ісуса Христа. Вони відвідали 
багато країн. Вони вчили людей Євангелії. Багато людей 
увірували в Ісуса і похристились. Апостоли дали 
праведним чоловікам священство. Багато людей стали 
членами істинної Церкви Ісуса Христа. 

Деякі люди змінили вчення Церкви Ісуса Христа. 
Вони змінили Божі заповіді. Істинної Церкви, яку заснував 
Ісус, більше не було. Люди заснували свої власні церкви. 
Але жодна з них не була істинною церквою. 

Сатана хотів знищити Церкву Ісуса Христа. Він спокушав 
людей, і вони йшли за ним. Багато людей перестали 
вірити в Ісуса. Неправедні люди вбивали праведних членів 
Церкви. Вони вбили апостолів. Більше не було кому 
очолити Церкву. На землі не було людини, котра могла 
б дати священство людям. 

Минуло сотні років. На землі було багато різних церков. 
Але жодна з них не була істинною Церквою Ісуса Христа. 
Члени тих церков вірили в Ісуса Христа. Але церкви 
не мали істинної Євангелії. Люди не мали священства 
від Бога. Вони не мали пророків і апостолів. 
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Ісус сказав, що знову прийде на землю. Але перед тим, 
як він прийде, на землі повинна існувати його істинна 
Церква. Люди повинні знати істинну Євангелію. Чоловіки 
повинні мати священство. Будуть пророки і апостоли. 
І будуть одкровення. 

Учення і Завіти - це книга одкровень. Учення і Завіти 
розповідає про істинну Церкву Ісуса Христа. 
Вона розповідає про священство, пророків та апостолів. 
В Ученнях і Завітах говориться, що нам слід робити, 
щоб підготуватися до другого пришестя Ісуса. 

Одкровення йдуть від Ісуса. В одкровеннях Ісус відкриває 
те, що нам слід знати і що нам треба робити. 
Ісус дає одкровення пророкам. Тільки істинна церква 
має одкровення. 

Книга, яку ви читаєте, є книгою про Учення і Завіти. 
Ця книга розповідає про деякі з одкровень. В ній 
говориться яким чином істинна Церква Ісуса Христа 
була відновлена на землі. В ній також говориться 
про людей, які жили в часи заснування Церкви. 
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Джозеф Сміт 
і його сім'я 
Розділ 1 (1805-1820 pp.) 

Джозеф Сміт народився 23 грудня 1805 року. Його сім'я 
жила в штаті Вермонт. Вермонт знаходиться в Сполучених 
Штатах Америки. Ім'я батька Джозефа Сміта було також 
Джозеф. Ім'я його матері було Люсі . 

Joseph Smith - History, 1:3-4 

Джозеф мав шість братів і трьох сестер. Один брат помер, 
коли був маленьким. 

Joseph Smith - History, 1:4 

Батько і мати Джозефа були д о б р и м и людьми. Вони 
любили своїх дітей. Вони багато працювали, щоб діти 
мали все необхідне. 
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Коли Джозеф був маленьким, він захворів: мав на нозі 
велику виразку. Лікарі спробували вилікувати ногу, але не 
змогли. 

Старшого брата Джозефа звали Гайрум Сміт. Він любив 
Джозефа. Він співчував Джозефу, що нога спричиняла 
йому такий біль. Він сидів біля ліжка Джозефа і намагався 
допомогти йому почуватися краще. 

Лікарі хотіли відрізати Джозефу ногу. Але мати не 
дозволила. Тоді вони вирішили вирізати частину кістки. 
Джозеф знав, що йому буде дуже боляче, коли лікарі 
будуть різати ногу. Але він мав віру. Він знав, що Отець 
Небесний допоможе йому. 

Лікарі сказали Джозефу випити вина для того, щоб біль 
відчувалась не так сильно. Але Джозеф не хотів пити вина. 
Джозеф попросив, щоб мати вийшла з кімнати. Він не 
хотів, щоб вона бачила, як лікарі будуть різати йому ногу. 
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Джозеф попросив батька тримати його. Лікарі розрізали 
Джозефу ногу. Вони вирізали хвору частину кістки. Джозефу 
було дуже боляче. Але він був дуже хоробрим. Через кілька 
днів нога почала загоюватися. 

Коли Джозеф подорослішав, с ім 'я переїхала до штату 
Нью-Йорк. Вони жили в дерев 'яному будинку на фермі 
поблизу міста Пальміра. 

Joseph Smith - History, 1:3 

Сім'я Джозефа була бідною. Вони тяжко працювали, щоб 
сплачувати гроші за ферму. Хлопчики допомагали батькові 
сіяти хліб. Вони доглядали худобу. Дівчата працювали 
разом з матір 'ю. 

Joseph Smith - History 1:46 

Джозеф був д о б р и м хлопчиком. Він був щасливим, любив 
сміятися і бавитися. 

Joseph Smith - History 1:28 
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Перше Видіння 
Джозефа Сміта 
Розділ 2 (1820 р.) 

Джозеф Сміт і його с ім'я вірили в Бога. Вони разом 
читали Біблію. Батько і мати Джозефа навчали своїх дітей 
бути добрими. 

У Пальмірі було багато церков. Члени кожної церкви 
казали, що тільки їхня церква була правильною, а решта 
- були неправильними. Джозеф не знав, до якої 
церкви належати. Він хотів знати, яка з них була істинною 
Церквою Ісуса Христа. 

Joseph Smith - History 1:5-10 

Одного дня Джозеф читав Біблію. Йому було чотирнадцять 
років. Він прочитав, що коли ми хочемо про щось 
дізнатися, то мусимо спитати Бога. Джозеф вирішив 
помолитися. Він хотів спитати Бога, до якої церкви 
належати. 

Joseph Smith - History 1:11-13; Яків 1:5 
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Був чудовий весняний день. Джозеф пішов до лісу поблизу дому. Він став 
на коліна і почав голосно молитися. Він вірив, що Отець Небесний відповість 
на його молитву. 

Joseph Smith - History 1:14-15 

Сатана не хотів, щоб Джозеф молився. Сатана спробував 
зупинити його. Навколо Джозефа стало темно. Він не міг 
говорити. Він злякався. 

Joseph Smith - History 1:15 

Джозеф не перестав молитися. Сатана не зміг 
перешкодити йому. 

Joseph Smith - History 1:16 
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Потім Джозеф мав видіння. Він побачив чудове яскраве сяйво. Сяйво було 
всюди навколо нього. Він побачив Небесного Отця та Ісуса Христа. 
Вони стояли над ним у сяйві. Небесний Отець, вказуючи на Ісуса Христа, 
промовив: «То Син мій улюблений. Слухай його!» 

Joseph Smith - History 1:16-17 
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Джозеф запитав Ісуса, яка церква була істинною. Він 
спитав, до якої церкви йому слід вступити. Ісус наказав 
Джозефу не вступати до жодної з них. Ісус сказав, 
що всі церкви були неправильними. Жодна з них не 
була його церквою. Щ е багато чого Ісус розповів 
Джозефу. Потім видіння зникло. Джозеф залишився один. 

Joseph Smith - History 1:18-20 

Джозеф пішов додому. Мати спитала, чи в нього все 
гаразд. Джозеф відповів, що так. Він розповів матері, 
що бачив видіння і про що він дізнався в тому видінні. 

Joseph Smith - History 1:20 

Джозеф розповів деяким людям в місті про своє видіння. 
Люди не повірили йому. Вони думали, що він їх дурить 
і розсердились. Вони були несправедливі до нього. 

Joseph Smith - History 1:21-23 

Джозеф завжди говорив правду про своє видіння. Він 
знав, що побачив Небесного Отця та Ісуса Христа. 
Він знав, що жодна з церков на землі не була істинною. 

Joseph Smith - History 1:25-26 
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Ангел Мороній 
і золоті 
пластини 
Розділ 3 (1823-1827 pp.) 

Минуло три роки після Першого Видіння Джозефа. Йому 
було сімнадцать років. Джозефу було цікаво, яке 
доручення мав для нього Бог. Одніє ї ночі Джозеф молився. 
Він вірив, що Бог підкаже, що йому робити. 

Joseph Smith - History 1:27,29 

Джозеф побачив яскраве світло в кімнаті. В тому 
світлі був ангел. Обличчя ангела було дуже ясним. 
Ангел був вбраний в чудовий білий одяг. 

Joseph Smith - History 1:30-32 

Ангел сказав, що його звати Морон ій . Бог послав його 
поговорити з Джозефом. Мороній сказав, що Бог має для 
Джозефа роботу. 

Joseph Smith - History 1:33 
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Ангел Мороній розповів Джозефу про книгу. В книзі 
йшлося про людей, які жили в Америці багато років тому. 
Ісус Христос явився тим людям. Він навчав їх Євангелі ї . 

Joseph Smith - History 1:34 

Морон ій сказав, що книга була написана на золотих 
сторінках, які називалися пластинами. Книга була 
написана мовою, яку ми не знаємо. Бог хотів, щоб Джозеф 
переклав цю книгу. Джозеф запише ї ї мовою, яку ми 
знаємо. 

Joseph Smith - History 1:34-35 

Ангел Мороній сказав, що пластини були сховані на горі 
поблизу дому Джозефа. Вони були зариті в землю. 
Мороній сказав, що разом з пластинами були сховані два 
камені, які називалися Урім і Туммім. Камені допоможуть 
Джозефу перекласти книгу. 

Joseph Smith - History 1:34-35,42,51 

Морон ій розповів Джозефу про Іллю. Ілля був великим 
пророком, який жив багато років тому. Ілля мав 
священство. Про Іллю розповідається в Старому Завіті. 
Морон ій сказав, що Ілля повернеться на землю і буде 
говорити людям, щоб вони дізнавалися про своїх предків. 
Предки - це члени нашої сім' ї , які жили до нас. 

Joseph Smith - History 1:38-39; УЗ 2:1-2 
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Мороній розповів Джозефу про священство. Священство -
це влада від Бога. Мороній сказав, що Ілля принесе 
владу священства на землю. Влада священства допоможе 
праведним с ім'ям. Вони зможуть бути запечатаними. 
Тоді вони зможуть жити разом вічно. Промовивши це, 
Мороній пішов. 

Joseph Smith - History 1:38-39,40; УЗ 2:1-2 

Цієї ночі ангел Морон ій повертався ще двічі. Кожного разу 
він багато що розповідав Дзожефу. Вранці він залишив 
Джозефа. Джозеф піднявся і пішов працювати з батьком 
на фермі. 

Joseph Smith - History 1:43-49 

Джозеф був занадто змучений, щоб працювати. Він впав 
на землю. Коли він лежав, знову з'явився Мороній. 
Джозеф розказав батькові, про що навчив його Мороній. 
Батько повірив йому. Він знав, що Моронія послав Бог. 
Він наказав Джозефу слухатися Моронія. 

Joseph Smith - History 2:48,50 

Джозеф пішов шукати золоті пластини. Він пішов на гору 
поблизу дому. Гора називалася Кумора. Золоті пластини 
були там. Вони були сховані під великим каменем в скрині 
з каменю. В скрині також були Урім і Туммім. 

Joseph Smith - History 1:51-52 
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До Джозефа підійшов ангел Мороній. Він не дозволив 
Джозефу забрати золоті пластини додому. Він наказав 
Джозефу приходити на гору щороку в той самий день 
протягом чотирьох років. 

Joseph Smith - History 1:53 

Джозеф послухався Моронія. Він приходив на гору Кумора 
щороку. Там Мороній навчав його. Мороній розповідав 
Джозефу про істинну Церкву Ісуса Христа. Ісус відновить 
свою Церкву на землі. 

Joseph Smith - History 1:54 

У 1827 році Морон ій віддав золоті пластини Джозефу. 
Чотори роки Джозеф чекав на золоті пластини. Морон ій 
наказав Джозефу д о б р е пильнувати пластини. 

Joseph Smith - 1:59 

Джозеф приніс золоті пластини додому. Він хотів зберегти 
їх тому, що неправедні люди намагалися їх вкрасти. 
Джозеф сховав золоті пластини в такому місці, 
де неправедні люди не могли знайти їх. Бог допоміг 
Джозефу зберігати золоті пластини. 

Joseph Smith - 1:60 
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Мартін Гарріс 
і загублені 
сторінки 
Розділ 4 (1824-1828 pp.) 

Сім'я Джозефа Сміта була бідною. їм потрібні були гроші. 
Джозеф хотів допомогти сім'ї , а тому вирушив до штату 
Пенсільванія на заробітки. Він жив у домі чоловіка, якого 
звали пан Гейл. 

Joseph Smith - 1:56-57 

У пана Гейла була дочка Емма. Джозеф познайомився 
з Еммою. Вони покохали один одного і одружилися. 
Вони стали жити в сім'ї Джозефа. Джозеф допомагав 
батькові працювати на фермі. 

Joseph Smith - History 1:57-58 

Багато людей знали, що у Джозефа були золоті пластини. 
Вони намагалися вкрасти їх. Вони завдавали Джозефу 
шкоду, зводили наклепи на Джозефа та його с ім 'ю. 

Joseph Smith - History 1:60-61 
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У Джозефа та Емми було стільки неприємностей, що вони 
вирішили виїхати. Вони хотіли повернутися до Пенсільванії, 
щоб жити поруч з с ім 'єю Емми. Але у Джозефа та Емми 
не було для цього достатньо грошей. 

Joseph Smith - History 1:61 

Чоловік, якого звали Мартін Гарріс жив недалеко від 
Джозефа Сміта. Він мав велику ферму. У нього було 
багато грошей. Мартін Гарріс добре ставився до 
Джозефа та Емми. Він дав їм гроші, щоб допомогти 
виїхати. Джозеф та Емма вирушили до Пенсільванії. 

Joseph Smith - History 1:61-62 

Джозеф почав перекладати написи на золотих пластинах. 
Джозеф не знав, що вони означають. Бог допоміг йому. 
Джозеф користувався Урімом і Туммімом, щоб зрозуміти 
написи. Тепер ми можемо читати те, що він переклав. 
Це - Книга Мормона. 

Joseph Smith - History 1:62 

Март ін Гарріс приїхав до Пенсільванії. Він допомагав 
Джозефу перекладати. Джозеф читав слова з золотих 
пластин, а Мартін записував їх на папері. Джозеф 
з Мартіном переклали 116 сторінок Книги Мормона. 
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Мартін Гарріс хотів забрати ті сторінки з собою додому. Він 
хотів, щоб його сім'я побачила їх. Джозеф спитав Господа, 
чи може Мартін забрати сторінки додому. Господь відповів -
ні. Джозеф запитав знову. І знову Господь відповів - ні. 

Але Мартін все-таки хотів забрати сторінки додому. 
Джозеф знову запитав. На цей раз Господь відповів, що 
Мартін може забрати сторінки додому. Господь сказав, 
що Мартін може показати їх своїй сім' ї . Але йому не слід 
показувати їх іншим людям. 

Мартін пообіцяв слухатися Господа. Він забрав сторінки 
додому і показав їх своїй сім'ї. Але він не дотримався 
своєї обіцянки і показав сторінки деяким іншим людям. 
Потім він сховав їх. 

Коли Мартін прийшов забрати сторінки, він почав всюди 
шукати їх, але не міг ніде знайти. Сторінки зникли. 

-ц. ; - У,-
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Джозеф був дуже стурбований через те, що сторінки 
загубилися. Він не міг заснути. 

До Джозефа звернувся Ісус. Він сказав, що Мартін Гарріс 
вчинив гріх. Мартін обіцяв слухатися Господа, але 
не дотримався своє ї обіцянки. Тепер сторінки з Книги 
Мормона загублені. Мартін Гарріс більше не може 
допомагати перекладати. 

УЗ 3:12-14 

Ісус сказав, що то Сатана хотів, щ о б ті 116 сторінок загубилися. Сторінки 
д істалися нечестивцям. Сатана та нечестиві люди хотіли зупинити 
роботу Бога. Вони не хотіли, щоб л ю д и повірили Книзі Мормона. Проте Ісус 
сказав, що ні Сатана, ні нечестивці не в змозі зупинити роботу Бога. 

УЗ 10: Передмова,8,12,22-29,33,43 
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Ісус наказав Джозефу не хвилюватися про те, що було написано на загублених 
сторінках. Те ж саме було написано в іншій частині золотих пластин. Ісус 
сказав, що Джозеф має перекласти другу частину пластин. Тоді добр і люди 
зможуть прочитати Книгу Мормона. Вони повірять, що Книга є істинною. 
Вони будуть вчити Євангелію. 

УЗ 10:30,41,52,62-63 
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Джозеф та Емма Сміт жили на маленькій фермі поблизу 
міста Гармоні в Пенсільванії. Якось батько Джозефа 
відвідав їх. Вони були раді бачити його. Батько Джозефа 
був доброю людиною. 

Джозеф Сміт і 
Олівер Каудері 
Розділ 5 (лютий—квітень 1829 р.) 

Ісус дав Джозефу одкровення для батька. В одкровенні 
йшлося про те, яким чином люди можуть допомагати Ісусу. 
Вони повинні любити Ісуса. Вони повинні багато працювати, 
щоЬ навчати Євангелії. Вони повинні любити інших людей 
і допомагати їм. 

УЗ 4:2-6 

Люди, які хочуть бути місіонерами і допомагати Ісусу, 
мають вчитися і вивчати Писання. Вони Повинні мати 
віру і молитися. Ісус сказав, що люди, які допомагатимуть 
Йому, будуть мати благословення. 

УЗ 4:5-7 
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Батько Джозефа вирушив додому. Він намагався робити те, 
що наказав Ісус. 

Бог відповів на його молитву. Бог послав до Джозефа 
чоловіка, якого звали Олівер КаудерІ. Олівер Каудері 
хотів все знати про золоті пластини. Джозеф розказав 
Оліверу про Моронія і пластини. Він розказав йому про 
Книгу Мормона. 

Олівер повірив Джозефу. Він сказав, що допоможе 
Джозефу перекласти золоті пластини. Джозеф 
голосно читав слова, які Олівер записував на папері. 
Джозеф з Олівером багато працювали. 

2 3 

Джозеф мав працювати на фермі. Йому також треба було 
перекладати золоті пластини. В нього було дуже 
багато роботи. Джозеф молився і просив Бога допомогти. 



Багато чого навчив Ісус Джозефа та Олівера. Він сказав, 
що їм не слід прагнути багатства. їм слід пізнавати Бога. 
Він сказав, що їм слід допомагати людям вчити Євангелію. 
Ісус сказав, що вони повинні мати віру і робити добр і 
вчинки. Якщо вони будуть так робити, то вічно зможуть 
жити з Отцем Небесним. 

УЗ 6:7,8,11,13 

Олівер почав перекладати. Він думав, що буде легко. 
Він не думав над словами. Він хотів, щоб Бог підказував 
йому слова. Він не зміг перекладати. 

УЗ 9:1,5,7 

Ісус сказав, що Олівер завжди буде другом Джозефа. 
Йому слід завжди допомагати Джозефу. Ісус сказав, 
що Олівер може навчитися перекладати так, як Джозеф. 
Святий Дух допоможе Оліверу прочитати слова 
з Книги Мормона. Але Олівер повинен мати віру. 
І він повинен багато думати над словами. 

УЗ 6:18,25; 8:1-2 

Олівер більше не пробував перекладати Книгу Мормона. 
Джозеф перекладав пластини. Олівер записував за 
ним слова. Ісус сказав, що Оліверу слід багато працювати, 
коли він допомагає Джозефу. Тоді Ісус благословить 
Олівера. 

УЗ 9:14 
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Ісус сказав, що Олівер не так просив у Бога допомоги, 
як треба. Ісус розказав Джозефу Сміту, яким чином 
Олівер та всі інші люди зможуть отримати допомогу від 
Бога. 

УЗ 9:7 

Коли людям потрібна допомога, їм слід думати про те, 
що робити. Вони повинні вирішити, що є істина. 

УЗ 9:8 

Якщо то не істина, вони відчують неспокій в серці. 

УЗ 9:9 

Тоді їм слід запитати Бога, чи це істина. Якщо це істина, 
то вони відчують задоволення в серці. Вони будуть знати, 
що є істина. 

УЗ 9:8 
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Джозеф і 
Олівер 
отримують 
священство 
Розділ 6 (травень 1829 р.) 

Одного дня Джозеф Сміт та Олівер Каудері перекладали 
Книгу Мормона. Вони прочитали про хрищення. Вони 
хотіли якомога більше знати про хрищення. 

Joseph Smith - History 1:68 

Джозефу та Оліверу явився ангел. Навколо ангела було 
яскраве світло. То був Іоанн Христитель. Він христив Ісуса 
багато років тому. 

Joseph Smith - History 1:68,72 

Джозеф і Олівер вирішили спитати Бога. Вони вірили, 
що Бог допоможе їм пізнати істину. 15 травня 1829 року 
вони пішли до лісу, щоб помолитися. 

Joseph Smith - 1:68,72 
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Іоанн Христитель прийшов, щоб дарувати Джозефу та Оліверу священство. 
Священство - це сила Бога. Він дарував Джозефу та Оліверу Ааронове 
священство. Носії Ааронового священства мають владу христити людей . 

УЗ 13; Joseph Smith - History 1:68-69 
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Іоанн Христитель наказав Джозефу та Оліверу охристити 
один одного. Джозеф охристив Олівера. Потім Олівер 
охристив Джозефа. Під час хрищення вони зануряли один 
одного у воду. 

Joseph Smith - History 1:70-71, 73 

Багато років тому Іоанн Христитель таким с а м и м 
чином христив Ісуса. Він занурив Ісуса Христа у воду, 
коли христив його. 

Матвій 3:16 

Після хрищення Джозеф і Олівер сповнилися Духа 
Святого. Дух Святий розказав їм, що істинна Церква 
Ісуса Христа невдовзі знову буде на землі. 

Joseph Smith - History 1:73 

Джозеф та Олівер розповіли сво їм друзям, що вони 
охристилися. Вони розказали їм про священство. Проте, 
іншим людям вони нічого не сказали, бо знали, що 
нечестиві люди не повірять і будуть чинити їм шкоду. 

Joseph Smith - History 1:74-75 
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Через кілька днів явилися ще три ангели. То були Петро, Яків та Іоанн. 
Багато років тому вони були апостолами Ісуса. Петро, Яків та Іоанн 
дарували Джозефу Сміту та Оліверу Каудері Мелхіседекове священство. 

УЗ 27:12 
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Священство від Бога знову було на землі. Тепер праведні люди могли мати 
владу священства. Чоловіки, які мають Мелхіседекове священство, 
можуть бути провідниками Церкви. Вони можуть благословляти людей. 
Вони можуть дарувати людям дар Святого Духа. 

УЗ 20:41-44 

З О 



Свідки бачать 
золоті пластини 
Розділ 7 (1829-1830 pp.) 

Джозеф Сміт та Олівер Каудері закінчили перекладати 
Книгу Мормона. Ісус Христос хотів, щоб люди читали 
Книгу Мормона. Він хотів, щоб вони знали, що Джозеф 
розповів правду про золоті пластини. Ісус хотів, 
щоб люди знали, що золоті пластини дійсно існували. 

УЗ 17:4-5 

Джозеф Сміт був єдиною людиною, яка бачила золоті 
пластини. Ісус обрав ще трьох чоловіків, щоб вони 
побачили золоті пластини. Вони називалися свідками. 
То були Мартін Гарріс, Олівер Каудері та Девід Уітмер. 

УЗ 17:1 

Джозеф привів трьох свідків до лісу. Вони почали молитися. 
Явився ангел і показав їм золоті пластини. Він показав їм 
написи на пластинах. Ісус наказав трьом свідкам написати 
про те, що вони побачили. 

УЗ 17:3,5; Книга Мормона: Свідчення трьох свідків 

3 1 



Джозеф був дуже радий. Три свідки розкажуть іншим 
людям, що золоті пластини д ійсно існують. Тепер 
л ю д и будуть знати, що Джозеф говорив правду про 
пластини. 

Ісус наказав Джозефу показати пластини ще вісьмом 
свідкам. Ті вісім чоловіків тримали золоті пластини в руках. 
Вони бачили написи на пластинах. 

Книга Мормона: Свідчення восьми свідків 

Всі свідки написали про золоті пластини. Вони розповіли, 
що бачили пластини. Вони сказали, що золоті пластини 
д ійсно існують. Ті слова свідків записані в Книзі Мормона. 

Книга Мормона: Свідчення трьох свідків; 
Свідчення восьми свідків 

Джозеф Сміт переклав пластини, які бачили свідки. 
Джозефу більше не були потрібні золоті пластини. 
Коли ангел Мороній явився Джозефу, той повернув йому 
золоті пластини. 
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Тепер Книгу Мормона можна було друкувати. Джозеф 
віддав ї ї друкареві. Але Джозеф не мав грошей, щ о б 
заплатити йому. Мартін Гарріс мав багато грошей. 
Ісус сказав, що Мартіну Гаррісу слід поділитися грошима, 
щоб заплатити друкареві. 

УЗ 19:26,35 

Сатана не хотів, щ о б Книгу Мормона було надруковано. 
Він не хотів, щоб л ю д и читали ї ї . Нечестиві люди спробували 
перешкодити друкареві . 

Друкар не працював у неділю. Один нечестивець приходив 
д о друкарні у неділю і крав сторінки з Книги Мормона. 
Потім він друкував ті сторінки в газеті. Праведні л ю д и 
намагалися припинити крадіжку сторінок. 

Ісус хотів, щоб л ю д и читали Книгу Мормона. Нечестивці 
не могли зупинити роботу Ісуса. Нечестивці не змогли 
перешкодити друкареві . Нарешті Книга Мормона 
була надрукована. Тепер багато л ю д е й могли її читати. 
Вони могли вчити Евангелію Ісуса Христа. 
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Підготовка 
до членства 
в Церкві 
Ісуса Христа 
Розділ 8 (березень—квітень 1830 р.) 

Наближався час, коли істинна Церква Ісуса Христа 
повинна була знову відновитися на землі. Ісус дав 
Джозефу Сміту одкровення для людей. Ісус хотів, щоб 
люди були готові вступити до Церкви. Він розповів 
багато з того, що вони повинні знати. Він розповів їм 
про Евангелію. 

УЗ 20:1-4 

Ісус сказав, що Книга Мормона вчить Евангелії. Він сказав, 
що Книга Мормона істинна. Ісус хотів, щоб люди повірили 
в Книгу Мормона. Вона допомагає слухатися Бога. 

УЗ 20:8-15 

Ісус розповів про с в о є життя. Бог послав Ісуса, щоб 
допомогти людям на землі. Сатана спробував примусити 
його чинити зло. Але Ісус не послухався Сатани. 

УЗ 20:21-22 
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Ісус сумував, що люди робили зло. Він пролив кров 
і страждав за всіх людей. Люди не будуть страждати, 
якщо вони покаються. 

УЗ 19:16,18 

Нечестиві люди розіп'яли Ісуса на хресті і вбили його. 

УЗ 20:23 

Друзі Ісуса поховали його. 

Матвій 27:57-61 
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Через три дні Ісус воскрес. Він повернувся до життя. 

УЗ 20:23 



Ісус зробив це, щоб допомагати людям, які каються. Він помер, щоб 
допомогти людям, які мають віру і похристилися. Вони не будуть 
покарані. Вони зможуть піти на Небо. Люди, які не каються, будуть покарані. 

УЗ 19:17; 20:25 
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Ісус розповів про хрищення. Людям, які хочуть похристи-
тися, слід покаятися. Вони повинні любити і слухатися 
Ісуса Христа. їм має бути не меньше восьми років. Тоді 
вони зможуть похриститись і стати членами Церкви. 

УЗ 20:37,71; 68:27 

Ісус навчав, як правильно христити. Він казав, що тільки 
носій Ааронового священства, або чоловік, який має 
Мелхіседекове священство, може христити людину. 
Чоловік, який має священство, заходить з людиною у воду 
і говорить особливу молитву. 

УЗ 20:72-73 

Чоловік, який має священство, занурює людину у воду. 
Потім він піднімає людину з води. 

УЗ 20:74 

Ісус сказав, що коли людей христять, вони обіцяють 
слухатися його. Вони повинні говорити і робити тільки 
хороше. 

УЗ 20:69 
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Ісус розповів про благословення дітей. Чоловіки, які мають Мелхіседекове 
священство можуть благословляти дітей. Чоловіки тримають дитину на руках, 
і один з них дає дитині ім'я та благословення. 

УЗ 20:70 
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Ми приймаємо причастя, щоб пам'ятати Ісуса. 
Хліб допомагає нам думати про тіло Ісуса Христа. 
Ми пам'ятаємо, що він помер за нас на хресті. 

УЗ 20:77 

Ісус розповів про причастя. Він сказав, що людям слід 
часто причащатися. Якщо ми грішимо, ми не можемо 
приймати причастя. Ми мусимо покаятися, і тоді зможемо 
мати причастя. 

УЗ 20:75; 46:4 

Вода допомагає нам думати про кров Ісуса. 
Ми пам'ятаємо, що він пролив кров і страждав за нас 
в Гефсиманському саду. 

УЗ 20:79 

Ми відновлюємо завіти, коли причащаємося. Завіт -
це обіцяння. Ми обіцяємо, що намагатимемося бути 
подібними до нього. Ми обіцяємо, що завжди 
пам'ятатимемо його. Ми обіцяємо виконувати його 
заповіді. Його Дух буде завжди з нами, якщо ми 
будемо дотримуватися цих завітів. 

УЗ 20:77,79 
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Істинна Церква 
Ісуса Христа 
Розділ 9 (6 квітня 1830 р.) 

Джозеф Сміт жив у місті Фейєт. Фейєт був розташований 
у штаті Нью-Йорк, ісус Христос сказав Джозефу, що 
настав час для відновлення на землі істинної Церкви. 
Ісус наказав Джозефу відновити Церкву. 

УЗ 20:1-2; 21:3 

Джозеф Сміт послухався. 6 квітня 1830 року в ідбулися збори. П'ять чоловіків 
прийшли на збори, щоб допомогти Джозефу у цій справі. То були Олівер 
Каудері, Гайрум Сміт, Сем'юел Сміт, Девід Уітмер і Пітер Уітмер. Всі вони були 
охрищені . Щ е декілька людей прийшли подивитися на збори. 
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Чоловіки помолилися Отцю Небесному. Джозеф висвятив 
Олівера в старіймини Церкви. Потім Олівер посвятив 
Джозефа. 

Джозеф і Олівер благословили причастя і рознесли його 
чоловікам. 

Джозеф і Олівер поклали руки на голову кожного чоловіка. Вони затвердили 
чоловіків членами Церкви Ісуса Христа. Вони дарували чоловікам дар Святого 
Духа і подякували Богові. 
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На зборах були присутні й інші люди. Джозеф і Олівер 
посвятили ще кілька чоловіків і дарували їм священство. 
Чоловіки, що були посвячені, дуже раділи. Вони казали, 
що люблять Бога. Вони розповідали, як Бог благословив їх. 

На зборах Ісус дав Джозефу Сміту одкровення. Ісус 
сказав, що Джозеф - пророк. Коли говорить пророк, це 
означає, що з нами говорить Ісус. Членам Церкви слід 
слухати і слухатися пророка. 

УЗ 21:1,4-5 

Після зборів багато людей було охрищено. Були охрищені батько і мати 
Джозефа Сміта. День 6 квітня 1830 року був чудовим днем. Істинна Церква 
Ісуса Христа була відновлена на землі. 
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Перше чудо 
в Церкві 
Розділ 10 (квітень 1830 р.) 

Наступні збори Церкви Ісуса Христа відбулися в неділю 
11 квітня 1830 року. На збори прийшли члени 
Церкви. Члени Церкви стали називатися святими. 

На збори прийшло багато інших людей. Вони не були 
членами Церкви. Олівер Каудері навчав їх Євангелії 
Ісуса Христа. Деякі люди повірили Оліверу і захотіли 
вступити до Церкви. Після зборів вони були охрищені. 

Сатана не хотів, щоб люди вступали до Церкви. Сатана 
намагався зробити так, щоб добрим людям було погано 
Серед тих людей був чоловік, якого звали Ньюїл Найт. 
Він не був членом Церкви. Сатана не хотів, щоб він був 
охрищений. 
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Джозеф попросив Ньюїла, щоб той прочитав молитву на 
зборах. Ньюїл сказав, що буде молитися. 

Сатана не хотів, щоб Ньюїл слухався Джозефа. Ньюїл 
прийшов на збори, але не захотів молитися. Він сказав, 
що боїться молитися вголос. 

Пізніше Ньюїл Найт пішов до лісу. Він хотів помолитися на 
самоті. Але Сатана не хотів, щоб він молився. Ньюїл 
спробував молитися, але не міг говорити. Йому зробилося 
погано. Він засмутився і злякався. Ньюїл вирушив додому. 

Жінка Ньюїла була схвильована його станом. Вона попро-
сила Джозефа Сміта допомогти Ньюїлу. Джозеф Сміт 
владою священства благословив Ньюїла. Тоді Ньюїл знову 
відчув себе добре. Йому більше не було погано. 
Він більше не боявся. Він був щасливий. Сатана не зміг 
зашкодити йому. Пізніше Ньюїл Найт був хрищений. 
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Все більше 
людей 
вступає 
до Церкви 
Розділ 11 (квітень—червень 1830 р.) 

Минуло багато тижнів. Церква наліковувала двадцять 
сім членів. Не всі вони жили в одному місті. Джозеф Сміт 
попросив їх приїхати на конференцію. Конференція -
це спеціальні збори всіх святих. Святі - це члени Церкви 
Ісуса Христа. 

На конференції святі отримали причастя. Деякі чоловіки 
були посвячені в священство. Дух Святий благословив 
святих. Вони були буже щасливі. 

На конференції були присутні інші люди, які не були 
членами Церкви. На конференції вони дізналися 
про Євангелію. Вони захотіли вступити до Церкви. Вони 
були охрищені. Після конференції Джозеф Сміт вирушив 
до іншого міста. Деякі люди того міста хотіли охриститися. 
Джозеф сказав, що вони можуть бути охрищені в річці. 
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Люди збудували на річці греблю. Вони зробили чудове 
місце для обряду хрищення. Але вночі якісь нечестивці 
знищили греблю. 

Сатана хотів, щоб нечестивці заподіяли шкоду Церкві 
Ісуса Христа. Нечестивці почали зводити наклепи 
на Джозефа Сміта. Вони казали, що він чинив зло. 
Джозефа кинули у в'язницю. 

Добрі люди знову побудували греблю. І Олівер Каудері 
почав христити їх. Невдовзі зібрався натовп нечестивців. 
Натовп нечестивців - це збіговисько поганих нечестивих 
людей. Вони почали ображати добрих людей. Вони 
намагалися заподіяти їм шкоду. Але Господь захистив 
добрих людей. 

Погані люди намагалися образити Джозефа. Вони плювали 
на нього. Вони не давали йому їжі. Деякі з них зводили 
наклепи на Джозефа. Але добрі люди розповідали правду 
про Джозефа. Вони говорили, що він був праведним 
чоловіком. Нарешті Джозефа випустили з в'язниці. 
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Місія 
Сем'юела Сміта 
Розділ 12 (червень 1830 р.) 

Сем'юел Сміт був молодшим братом Джозефа Сміта. 
Джозеф сказав, що Ісус хоче, щоб Сем'юел вирушив 
на місію. Сем'юел Сміт був першим місіонером Церкви. 

Сем'юел пішов вчити людей Євангелії. Він хотів розказати 
їм про Книгу Мормона. Він спробував продати книгу людям. 
Але ніхто не хотів читати ї ї . Це засмучувало Сем'юела. 

Місія Сем'юела була важкою. Багато разів він не мав 
що їсти. Іноді в нього не було місця, щоб переночувати. 
Деякі люди ображали його. 
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Сем'юел продав Книгу Мормона чоловіку, якого звали 
Фініс Янг. Фініс прочитав книгу. Він віддав Книгу Мормона 
брату. Брата звали Бригам Янг. 

Бригам Янг прочитав Книгу Мормона. Він повірив, що вона 
була істинною. Він дізнався про Євангелію Ісуса Христа. 
Фініс і Бригам Янг розповіли своїм друзям про Книгу 
Мормона. Друзі прочитали ї ї . Фініс та Бригам Янг зі своїми 
друзями вступили до Церкви. 

Пізніше Бригам Янг став пророком Церкви. Він допомагав 
святим. Він був великим провідником. 

Сем'юел Сміт вирушив додому. Він думав, що його 
місія була невдалою для Церкви. Він не знав, що одного 
дня Бригам Янг стане пророком. 
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Однієї ночі Сем'юел зупинився в готелі. Він попросив 
господаря купити Книгу Мормона. Господар запитав, 
де Сем'юел дістав цю книгу. Сем'юел сказав, що його 
брат переклав її з золотих пластин. 

Господар розгнівався. Він сказав, що Сем'юел дурить 
його. Він сказав йому забиратися геть з готелю. 

Цієї ночі Сем'юел був змушений спати під яблунею. Нарешті Сем'юел віддав Книгу Мормона керівнику 
іншої церкви. Керівник та його жінка прочитали книгу. 
Вони дізналися, що то була важлива книга. 
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Джозеф 
і Емма 
Розділ 13 (липень 1830 р.) 

Джозеф і Емма Сміт жили в Пенсільванії. У них була 
маленька ферма. Джозеф і Емма любили один одного. 
Вони багато працювали, щоб допомагати один одному. 

Джозеф і Емма мали багато труднощів. Вони були бідні. 
Вони хотіли мати дітей. Емма народила хлопчика, але 
він помер. Емма сумувала. Пізніше у Емми і Джозефа ще 
були діти. 

Джозеф піклувався про свою сім'ю. Він хотів забезпечити 
ї ї . Йому треба було посіяти хліб, щоб сім'я мала що їсти. 
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Часом Джозефу треба було залишати дім, щоб 
допомагати святим. Йому шкода було залишати с ім 'ю. 
Емма сумувала, коли Джозеф залишав дім. Вона 
турбувалася про нього. 

Джозеф також турбувався про Церкву. Нечестивці переслі-
дували святих. Деякі з провідників Церкви змушені 
були ховатися від нечестивих людей. Джозефу т р е б а 
було багато працювати, щоб допомагати святим. 

Джозеф спитав Ісуса, що він має робити. Ісус наказав 
пророку Джозефу не думати про сво ї труднощі. Ісус 
наказав йому не боятися нечестивих людей. Він сказав, 
що буде завжди допомагати Джозефу. 

УЗ 24:16-17 

Ісус сказав, що Джозефу слід посіяти хліб для с ім' ї . Потім 
він має йти і допомагати святим. Ісус сказав Джозефу 
не думати про їжу, одяг чи гроші. Святі дадуть Джозефу те, 
що йому буде потрібно. 

УЗ 24:3,18 
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Ісус дав Джозефу Сміту одкровення для Емми. Ісус сказав, 
що Емма Сміт була особливою жінкою. Він обрав 
ї ї для важливої роботи. 

УЗ 25:3 

Ісус сказав, що Емма повинна бути лаг ідною до Джозефа, 
коли той мав труднощі. їй слід заспокоювати його і 
допомагати бути щасливим. 

УЗ 25:5 

Ісус сказав, що Емма Сміт має вчити святих. їй слід 
допомагати їм вивчати Писання. Він сказав, що Святий 
Дух допоможе Еммі дізнатися чому вчити. 

УЗ 25:7-8 

Ісус сказав, що Емма має приділяти час для самонавчання, 
їй слід багато вивчати і багато писати. 

УЗ 25:8 
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Бог любить слухати, як співають праведні люди. їхні пісні -
це молитва до нього. Праведні люди, які співають Богу, 
будуть благословенні. 

УЗ 25:12 

Ісус попросив Емму підібрати пісні для святих. Пісні будуть 
надруковані в книзі пісень. 

УЗ 25:11 

Ісус наказав Еммі бути покірною і любити свого чоловіка. 
Він наказав їй радіти, тому що Джозеф буде мати багато 
великих благословень. 

УЗ 25:14 

Ісус наказав Еммі не думати про цей світ. Вона повинна 
готуватися до кращого світу на Небі. Вона має бути 
щасливою і виконувати Божі заповіді. Тоді Емма зможе 
піти на Небо. 

УЗ 25:13,15 
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Ісус сказав, що все те, що він говорив Еммі Сміт, призначається для всіх жінок. 

УЗ 25:16 
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Пророк 
і одкровення 
для Церкви 
Розділ 14 (вересень 1830 р.) 

Джозеф Сміт з Еммою переїхали до Нью-Йорку. Там 
жив чоловік, якого звали Гайрум Пейдж. Він був членом 
церкви. У нього був камінь. Він казав, що той камінь 
допомагає йому отримувати одкровення для Церкви. 

Багато членів Церкви вірили Гайруму Пейджу. Олівер 
Каудері також вірив йому. Деякі л ю д и думали, що Гайрум 
був пророком. 

УЗ 28: Передмова 

Олівер запитав Джозефа Сміта про Гайрума Пейджа. 
Джозеф помолився. Ісус дав Джозефу одкровення 
для Олівера Каудері. Він сказав, що тільки один чоловік 
м о ж е отримувати одкровення для Церкви. Тим чоловіком 
був пророк Джозеф Сміт. 

УЗ 28:2 
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Ісус сказав, що люди можуть мати одкровення особисто 
для себе. Але тільки пророк може мати одкровення 
для всієї Церкви. Олівер повірив Джозефу. Він довідався, 
що одкровення Гайрума Пейджа були не істинні. 

УЗ 28:1-2,8 

Потім Ісус наказав Оліверу поговорити з ґайрумом 
Пейджем. Олівер сказав Гайруму, що одкровення, які той 
мав, були не від Бога. Ті одкровення були від Сатани. 

УЗ 28:11 

Олівер сказав, що Сатана ввів Гайрума Пейджа в оману. 
Гайрум прислухався до того, що сказав Олівер і покаявся. 

Тільки один чоловік отримує одкровення для Церкви. Той 
чоловік є Президент Церкви. Він очолює Церкву. Він є 
Божим пророком. Членам Церкви слід слухатися пророка. 
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Місія до 
Ламанійців 
Розділ 15 (вересень 1830 р.) 

Ісус хотів, щоб якомога більше людей почули про 
Євангелію. Він хотів, щоб декілька святих поїхали на місії. 
Він наказав Оліверу Каудері вирушити на місію до індійців. 

У Книзі Мормона індійці називаються Ламанійцями. Ісус 
хотів, щоб Ламанійці прочитали Книгу Мормона. 
Через багатьох пророків він обіцяв, що Ламанійці будуть 
мати Книгу Мормона. Прийшов час виконати обіцяння. 

УЗ 3:19-20 

Книга Мормона розповість Ламанійцям про їхніх предків, 
що жили 2000 років тому. Вона розповість Ламанійцям 
про те, що обіцяв їм Ісус. Вона допоможе їм повірити 
в Ісуса та Євангелію. Вона навчить їх, що треба покаятися 
і охриститися. 

УЗ 3:19-20 
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Перші місіонери вирушили до індійців, які жили в штаті 
Нью-Йорк. Там вони знайшли тільки декілька індійців, які 
могли читати. Місіонери дали їм Книгу Мормона. 

Ще кілька чоловіків хотіли піти з Олівером Каудері. Вони 
хотіли проповідувати Євангелію Ламанійцям. Вони 
хотіли дати їм Книгу Мормона. Господь дозволив йти трьом 
чоловікам. 

Потім місіонери пішли проповідувати індійцям штату 
Огайо. Індійці були дуже раді почути про Книгу Мормона. 
Вони були раді дізнатися про своїх предків. 

Місіонери залишили Огайо і пішли до міста, що 
називалося Індепенденс, округ Джексон, штат Міссурі. 
В Міссурі було багато індійців. 
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Місіонери проповідували їм Євангелію. Вони дали індійцям 
Книгу Мормона. Індійці були дуже раді. Вони дякували 
місіонерам за Книгу Мормона. 

Решта людей в Міссурі не повірили в Евангелію. 
Вони не повірили в Книгу Мормона і наказали місіонерам 
облишити індійців. 

Ті люди сказали, якщо місіонери не підуть геть самі, то їх 
проженуть солдати. Це попередження дуже засмутило 
місіонерів. Вони вирушили проповідувати Євангелію іншим 
людям у Міссурі. 

Одного з місіонерів звали Парлі П. Пратт. Він пішов до 
Джозефа розповісти, що вони вже зробили. 
Парлі сказав, що то була вдала місія. Вони навчили 
Євангелії багатьох людей. 
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Джозеф Сміт і 
Сідні Рігдон 
дізнаються 
про Сіон 
Розділ 16 (1830 р.) 

Місіонери дали Сідні Книгу Мормона. Вони вчили його 
Євангелії. Сідні Рігдон прочитав Книгу Мормона. 
Він помолився про неї. Отець Небесний сказав йому, 
що Євангелія - це істина. Сідні Рігдон похристився. 

Коли Олівер Каудері з друзями були на місії, вони 
зупинилися біля міста Кертленд в Огайо. Там вони 
познайомилися з чоловіком, якого звали Сідні Рігдон. Він 
був керівником іншої церкви. 

Сідні Рігдон сказав членам своєї церкви, що їм слід 
послухати місіонерів. Багато з них охристилися. 
Невдовзі 1000 людей в Кертленді були охрищені. 
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Сідні Рігдон хотів зустрітися з Джозефом Смітом. Він 
вирушив до Нью-Йорку, щоб відвідати пророка. Ісус дав 
Джозефу Сміту одкровення для Сідні Рігдона. Ісус сказав, 
що Сідні Рігдон виконуватиме важливу справу. Він 
буде навчати багатьох людей Євангелії . Він буде христити 
їх і дарувати Святого Духа. 

УЗ 35:4-6 

Ісус сказав Джозефу і Сідні, що деякі місця в БІблїї були 
перекручені багато років тому, що в Біблії не було деяких 
важливих оповідань. Ісус розповість Джозефу Сміту 
оповідання, яких не було в Біблії. Сідні Рігдон має їх 
записати. 

УЗ 35:20 

В одному з оповіданнь йшлося про Єноха. Єнох був 
великим пророком. Він вчив свій народ бути праведним. 
Господь називав праведний народ Єноха Сіоном. 
Народ Єноха збудував місто. Вони назвали місто Сіоном. 
В Сіоні люди любили один одного. Вони піклувалися один 
про одного. Там не було бідних та нещасних. 

Мойсей 7:18-19 

Всі люди в Сіоні виконували заповіді Отця Небесного. 
Люди були такими праведними, що до них прийшов 
Ісус і жив з ними. Потім Бог забрав народ Сіона на Небо, 
щоб народ Сіона жив разом з ним. 

Мойсей 7:69 
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Ісус наказав Джозефу Сміту вчити своїх людей бути праведними. Вони 
повинні спробувати збудувати ще одне місто з назвою Сіон. Місто буде дуже 
гарним. Всі люди там будуть любити Отця Небесного. Всі будуть любити 
один одного. Всі люди в Сіоні будуть щасливими. Ісус прийде і житиме з ними. 

УЗ 45:64-71 
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Перші 
єпископи 
Церкви 
Розділ 17 (лютий 1831 р.) 

Джозеф Сміт, його дружина Емма, Сідні Рігдон, Едвард 
Партрідж вирушили до Кертленда. Джозеф з Еммою жили 
в домі одного з членів Церкви, якого звали Ньюїл К. Уітні. 

У Нью-Йорку також жили і нечестиві люди. Вони погано 
ставилися до членів Церкви і хотіли, щоб ті залишили 
Нью-Йорк. Ісус наказав Джозефу Сміту залишити Нью-Йорк 
і йти до Кертленда в Огайо. 

У Кертленді Церква нараховувала 1000 членів. Вони 
намагалися слухатися Бога. Але не всі розуміли Євангелію. 

УЗ 41: Передмова 
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Джозеф помолився Отцю Небесному. Ісус дав Джозефу 
одкровення. Ісус сказав Джозефу, що святим в Кертленді 
потрібен єпископ. Єпіскопу слід приділяти час, щоб 
навчати святих і допомагати їм. Першим єпископом 
Церкви був Едвард Партрідж. 

УЗ 41:9 

Ісус розповів Джозефу, що має робити єпископ Церкви. 
Єпископу слід доглядати складське приміщення, куди 
святі мають приносити їжу та одежу. Якщо комусь із святих 
буде потрібна їжа або одежа, єпископ має дати йому 
необхідне. 

УЗ 72:10-12 

Єпископ має дбати про гроші Церкви. Святим слід 
віддавати гроші єпископу. Єпископ має сплачувати рахунки 
Церкви. Йому слід давати частину грошей бідним святим. 

УЗ 72:10-12 

Єпископу слід л ю б и т и святих і допомагати їм. Йому слід 
зустрічатись з чоловіками, які мають священство. 
На зустрічах вони повинні обговорювати, як допомагати 
святим. 

УЗ 72:5,11 
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Все більше людей вступало до Церкви. Церкві потрібні 
були ще єпископи. Другим єпископом у Церкві став Ньюїл 
К. Уітні. 

УЗ 72:8 

Єпископ є провідником святих у кожному приході. Пре-
зидент філії діє як єпископ. Президент філії є провідником 
святих у кожній філії. 
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Сьогодні Церква нараховує тисячі єпископів. 



Закон Церкви 
Розділ 18 (4 лютого 1831 р.) 

У Кертленді Господь дав Джозефу Сміту дуже важливе 
одкровення. Воно називається закон Церкви. 

УЗ 42: Передмова 

Господь сказав, що святим слід учити всіх людей Євангелії. 
Чоловіки, які їдуть на місії, мають бути посвячені 
в священство. їх мають посвятити провідники Церкви. 

УЗ 42: Передмова,7,11 

Місіонерам слід працювати по двоє. Вони мають вчити 
з Біблії та Книги Мормона. їм слід молитися, щоб з ними 
був Святий Дух. Святий Дух підкаже їм чого навчати. 

УЗ 42:6,14 
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Місіонери повинні христити людей, які вірять в Євангелію. 

УЗ 42:7 
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Господь сказав, що члени Церкви повинні виконувати 
Десять Заповідей. Вони не повинні вбивати. Вони 
не повинні говорити неправду. Вони не повинні говорити 
погано про інших людей. Вони не повинні чинити нічого 
поганого. 

УЗ 42:18-27 

Святим слід ділитися з іншими людьми тим, що вони 
мають. Поділитися з іншими означає поділитися з Ісусом. 

УЗ 42:30-38 

Ісус дав святим інші заповіді. Жодному із святих не 
слід думати, що він є кращий за іншу людину. Святим слід 
бути охайними. Вони мають старанно працювати. 

УЗ 42:40-42 



Святим слід піклуватися про хворих членів Церкви. Чоловіки, які мають 
священство, повинні благословляти хворих. Хворі, які мають віру, можуть бути 
зцілені. Вони не вмруть передчасно. 

УЗ 42:43-44,48 

Праведним святим не треба боятися смерті. Смерть є благо 
для праведних людей. 

УЗ 42:46 

Ісус дасть багато одкровень для праведних членів. 
Він багато чого навчить їх. Вони дізнаються, як 
бути щасливими. Господь наказав святим виконувати 
закон Церкви. 

УЗ 42:61-62,66 
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Друге 
Пришестя 
Ісуса Христа 
Розділ 19 (лютий-березень 1831 р.) 

Деякі люди в Кертленді в Огайо зводили на святих 
наклепи. Ті л ю д и не хотіли вивчати Євангелію. 

УЗ 45: Передмова 

Ісус сказав Джозефу Сміту, що невдовзі знову прийде 
на землю. Але необхідно, щоб всі люди почули Євангелію 
перед його Пришестям. Святим слід багато працювати, 
щоб навчати Євангелії. їм слід бути добрими місіонерами. 

УЗ 43: Передмова,20,45 

Коли Ісус жив на землі, він розказав апостолам, що 
трапиться перед його Другим Пришестям. 

УЗ 45:16 
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M i l 

Ісус розповів апостолам, що храм у Єрусалимі буде зруйновано. Іудеї змушені 
будуть жити в інших землях. Багато іудеїв буде вбито. Будуть багато воювати. 
Люди не будуть любити один одного. На землі не буде істинної церкви. 

УЗ 45:17-24,27 

7 1 



Багато того, про що розповідав Ісуо, вже відбулося. 
Він говорив про те, що ще має відбутися. Багато людей 
будуть воювати один з одним. Багато людей захворіють. 
Відбудуться землетруси, сонячні затемнення. Місяць буде 
кольору крові. З ірки впадуть. 

УЗ 45:26,29,31,33,42 

Тоді Отець Небесний відновить на землі істинну Церкву. 
Євангелія Ісуса Христа буде як сяйво в темряві. 

УЗ 45:28 

Коли все це трапиться, праведні л ю д и будуть знати, що 
невдовзі прийде Ісус. Вони бажатимуть його Пришестя. 
Багато іудеїв повернуться до Єрусалима. Вони почують 
Євангелію. 

УЗ 45:25,38-39 

Праведні святі побудують нове місто Сіон. Вони врятуються 
в Сіоні і не будуть воювати один з одним. Люди 
будуть дуже щасливі . Вони будуть співати радісні пісні. 
Неправедні люди не зможуть потрапити до Сіону. 

УЗ 45:65-71 

7 2 



Ісус знову прийде на землю. Праведні люди побачать його. Він прийде 
в яскравій хмарі. Всі праведні люди, які померли, воскреснуть. 
Вони зустрінуть Ісуса в хмарі. І разом з ним вони зійдуть на землю. 

УЗ 45:44-46 

7 3 



Ісус прийде до Єрусалима. Там він стане на горі. Гора розколеться навпіл. 
Земля задвигтить. Небо затримтить. Неправедні люди загинуть. 

УЗ 45:48-50 

Л ю д и в Єрусалимі побачать Ісуса. Вони запитають його: «Що то за рани на 
твоїх руках і ногах?» Він відповість: «Я - Ісус, якого було розп'ято. Я - Син 
Божий». Тоді люди заплачуть. Вони відчують жаль, що Ісуса було розп 'ято. 

УЗ 45:51-53 

7 4 



Праведні люди будуть дуже щасливі побачити Ісуса. Вся земля буде належати 
їм. Вони не дозволять Сатані спокушати їх. Вони будуть сильними. В них 
буде багато дітей. їхні діти виростуть і будуть слухатися Бога. Ісус буде жити 
з праведними людьми 1000 років. Він буде їхнім царем. 

УЗ 45:56-59 

7 5 



Ісус наказав Джозефу Сміту послати місіонерів учити всіх людей 
про Його Пришестя. Він сказав, що святим слід підготуватися, 
їм слід молитися і поститися. їм слід вчити один одного заповідям. 

УЗ 43:19-21; 88:77 

Ісус сказав, що святим слід прагнути бути поруч з Ним. Тоді 
Він буде поруч з ними. Якщо святі попросять про допомогу, 
Бог надасть її. 

УЗ 88:63 

Святим слід робити все можливе, щоб допомогти Ісусу. 
Коли люди допомагають Ісусу, то стають подібними до 
Нього, і тоді вони будуть готові до Його Другого Пришестя. 

Мороній 7:48 

7 6 



Дари 
Святого Духа 
Розділ 20 (8 березня 1831 р.) 

Деякі святі не розуміли, що є Святий Дух. Ісус розповів 
Джозефу Сміту про Святого Духа. Святий Дух допомагає 
Небесному Отцю і Ісусу. У Святого Духа немає тіла з 
плоті і крові. Він є дух. 

УЗ 130:22 

Ісус сказав, що Святий Дух допомагає праведним людям. Він допомагає 
Богу давати їм особливі дари. Кожен святий має свій дар. Святі повинні 
користуватися дарами, щоб допомагати один одному. Ісус розповів Джозефу 
Сміту про дари. 

УЗ 46:9-12 

77 



Деякі святі отримують дар бути провідниками. 

УЗ 46:15 

Святий Дух дає деяким святим дар свідчення. Вони знають, 
що Ісус Христос є Син Божий. Вони знають, що він вмер за 
нас. Інші святі отримують дар вірити свідченням про Ісуса. 

УЗ 46:13-14 

Деякі святі отримують дар знати, які духи праведні, 
які неправедні. Праведні духи послані Богом. Через 
них ми відчуваємо себе щасливими. Вони схожі на світло. 
Неправедні духи послані Сатаною. Через них ми 
почуваємо себе погано. Вони схожі на темряву. 

УЗ 46:16,23; 50:23-24 

Святий Дух дає деяким святим дар мудрості. Вони можуть 
робити правильний вибір. Деякі святі отримують дар 
пізнання. Вони можуть учити інших святих того, що самі 
знають. Вони можуть навчити інших святих робити 
правильний вибір . 

УЗ 46:18 

7 8 



Деякі святі отримують дар віри бути зціленими. Інші святі отримують 
дар зцілювати хворих. Святий Дух дає деяким святим дар робити чудеса. 
Чудеса показують силу Бога. 

УЗ 46:19-21 

Деякі святі отримують дар розмовляти мовою, яку вони не 
знають. 

УЗ 46:24 

Святий Дух дає деяким святим дар знати, що трапиться 
у майбутньому. 

УЗ 46:22 

7 9 



Деякі святі отримують багато дарів. 

УЗ 46:29 

8 0 

Єпископ знає, який дар є в кожного святого. Він знає, хто 
буде добрим учителем. Він знає, хто може робити чудеса. 
Він знає, які святі люблять Бога і виконують Божі заповіді. 

УЗ 46:27 

Праведні святі можуть мати багато дарів. Вони повинні 
працювати, щоб отримати необхідні дари. Всі ці дари йдуть 
від Бога. 

УЗ 46:9,28,32 



Пророк 
вирушає 
до Міссурі 
Розділ 21 (травень—червень 1831 р.) 

Багато святих все ще жили в Нью-Юрку. Джозеф Сміт 
і Сідні Рігдон перебували в Кертленді в Огайо. Джозеф 
наказав святим, які залишилися в Нью-Йорку, прибути 
до Огайо. Вони послухалися пророка і вирушили до Огайо. 

Ісус сказав Джозефу, що святим у Кертленді слід поділитися землею 
зі святими, що мають приїхати з Нью-Йорка. Леман Коплі мав багато землі. 
Він пообіцяв поділитися нею. Святі з Нью-Йорка переїхали на його землю. 

УЗ 48:2 

8 1 



Леман Коплі не дотримався своєї обіцянки. Він не хотів, 
щоб святі з Нью-Йорка мали його землю. Вони повинні 
були виїхати. Святі не мали де жити. 

Господь сказав Джозефу, що святі з Нью-Йорка мають невдовзі вирушити 
до Міссурі. 

УЗ 54:7-9 

8 2 

їхнім провідником був Ньюїл Найт. Він не знав що робити. 
Він пішов до пророка Джозефа і запитав, що робити святим. 



Перед в ід ' їздом святі мали конференцію в Кертленді. 
Конференція тривала три дні. Господь дав Джозефу Сміту 
деякі важливі одкровення. 

Господь наказав Джозефу посвятити перших первосвя-
щеників Церкви. Первосвященики мають Мехіседекове 
священство. Вони є провідниками Церкви. Багато 
провідників Церкви були посвячені в первосвященики. 

Господь сказав, що деякі чоловіки мають поїхати на місії 
до Міссурі. По дорозі їм слід проповідувати Євангелію. 
По закінченні конференції міс іонери вирушили до Міссурі. 

УЗ 52:9-10 

Господь сказав Джозефу, що наступна конференція Церкви 
відбудеться в окрузі Джексон штату Міссурі. Він наказав 
Джозефу та його друзям їхати туди. В окрузі Джексон буде 
збудовано Сіон. Ісус покаже їм, де будувати місто Сіон. 

УЗ 52:1-5 

8 3 



Святі 
в Міссурі 
Розділ 22 (липень—серпень 1831 р.) 

Пророк Джозеф Сміт, Сідні Рігдон, Едвард Партрідж та 
інші вирушили до Міссурі. Вони були дуже раді їхати 
туди. Вони хотіли збудувати місто Сіон. Вони хотіли, щоб 
Господь показав їм місце для будівництва. 

Частину дороги вони проплили на кораблі. Коли вони 
дісталися до Міссурі, Джозеф захотів йти пішки. Він знав, 
що земля Міссурі була священною. Він хотів побачити ї ї . 

Джозеф та його друзі пройшли до округу Джексон 
300 миль. Був жаркий день, але їм було байдуже. Вони 
йшли туди, щоб будувати Сіон. 

8 4 



Пророк та його друзі прийшли до округу Джексон в Міссурі. 
Там їх зустріли місіонери з Кертленда. 

Через кілька днів святі з Нью-Йорка також приїхали до 
округу Джексон. Всі були раді бути там. 

Джозеф хотів знати, де будувати місто Сіон. Він помо-
лився Небесному Отцю. Він отримав відповідь на молитву. 

Пророк Джозеф і єпископ Едвард Партрідж говорили 
людям, що робити. Дехто мав купити землю в Міссурі. 
Олівер Каудері та Уільям В. Фелпс мали заснувати школи. 
Вони повинні були написати книжки для маленьких дітей. 

УЗ 55:4 

8 5 



Господь сказав, що Сіон буде збудовано поблизу міста Індепендес в окрузі 
Джексон в Міссурі. Господь підказав Джозефу, де збудувати храм. Він сказав, 
що Сіон не буде скоро збудовано. Спочатку святі будуть мати багато 
труднощів. Але вони зможуть збудувати Сіон, якщо у них буде достатньо віри. 

УЗ 57:1-3; 58:2-4 

8 6 



Господь сказав Джозефу, що святі мають дотримуватися 
законів штату Міссурі. Вони повинні виконувати Божі 
заповіді. їм слід без нагадування робити добрі вчинки. 
Святим слід покаятися в своїх гріхах. Господь прощає 
гріхи, якщо люди каються. 

УЗ 58:21,27-29,42 

Наступного дня Джозеф Сміт, Олівер Каудері, Сідні Рігдон 
та ще кілька їхніх друзів мали збори. Вони зустрілися 
на певному місці в Індепенденсі. Вони читали Писання. 
Потім вони помолилися. Джозеф Сміт освятив місце для 
будівництва храму. 

Господь сказав, що Сідні Рігдон має освятити землю. 
Сідні Рігдон спитав святих, чи вони вдячні за землю. 
Він запитав, чи вони будуть виконувати всі заповіді Божі. 
Святі відповіли: «Так». Тоді Сідні Рігдон помолився 
і освятив землю. 

УЗ 58:57 

Всі святі в Міссурі прийшли на конференцію. Вони були 
сповнені Святого Духа. Джозеф сказав святим, що Господь 
благословить їх, якщо вони дотримуватимуться своїх 
обіцянь. 

8 7 



Через кілька днів Ісус дав Джозефу ще одне одкровення. Він сказав, що 
неділя - особливий день. У неділю нам слід робити тільки те, що допомагає 
нам пам'ятати Ісуса. Нам не слід працювати в неділю. Ми повинні ходити 
до Церкви і причащатися. Ми повинні каятися в своїх гріхах. Нам слід 
відвідувати хворих. Ми повинні бути вдячними за всі наші благословення. 
Ми повинні завжди виконувати Божі заповіді. 

УЗ 59:3-15 

Святі, які це виконують, будуть мати всі потрібні блага. У них буде їжа, 
одежа, домівки і сади. Вони будуть щасливими. У них буде злагода в житті. 
У них буде вічне життя. 

УЗ 59:15-19,23 

8 8 
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Учення і Завіти 
Розділ 23 (серпень—листопад 1831 р.) 

Джозеф Сміт і кілька святих залишили Міссурі. Вони 
повернулися до Кертленда в Огайо. В Огайо святі мали 
конференцію. 

Господь дав Джозефу Сміту багато одкровень. Джозеф 
записав всі ті одкровення. Святі хотіли зібрати всі 
одкровення до книги. Книга мала називатися Книга 
Заповідей. Пізніше вона стала називатися Учення і Завіти. 

Ісус сказав Джозефу, що одкровення були дуже важли-
вими. Вони були від Бога. Все в них було істинним. Ісус 
дав Джозефу ще два одкровення. Одне одкровення було 
для початку Учень і Завітів. Друге було для кінця. Вони 
розповідають нам, що Учення і Завіти - важлива книга. 

УЗ 67: Передмова; 133: Передмова 

9 0 



В Ученнях і Завітах йдеться про священство. Праведні 
чоловіки знову мають владу священства. 

Учення і Завіти оповідають, що на землі знову є істинна 
Церква Ісуса Христа. 

В Ученнях і Завітах йдеться про Книгу Мормона. Люди 
можуть читати Книгу Мормона. Кожен може знати про 
Євангелію Ісуса Христа. 

9 1 

Учення і Завіти також вчать святих ділитися. Святі, які 
діляться, будуть сповнені Святого Духа. 

УЗ 70:14 



Учення і Завіти вчать Божим заповідям. Святі, які 
виконують заповіді, зможуть збудувати Сіон. Вони зможуть 
вічно жити з Отцем Небесним та Ісусом. 

Після конференції Олівер Каудері вирушив до Міссурі. 
Він узяв з собою одкровення, які записав Джозеф. 
Він відніс їх у друкарню і попросив друкаря надрукувати 
3000 примірників, але нечестивці зупинили прес і знищили 
більшість сторінок. 

Святі дякували Отця Небесного за одкровення в Ученнях 
і Завітах. Вони обіцяли, що будуть розповідати іншим 
людям, що ті одкровення були від Бога. 

9 2 

Ісус сказав, що всім членам Церкви слід прочитати Учення 
і Завіти. 

УЗ 1:37 



Батькам 
слід навчати 
своїх дітей 
Розділ 24 (листопад 1831 р.) 

Декілька святих з Огайо прийшли д о Джозефа Сміта. Ісус 
дав Джозефу для них одкровення. Ісус розповів святим, як 
бути хорошими батьками. 

УЗ 68: Прередмова 

Ісус сказав, що коли дітям сповниться вісім років, їм слід христитися. Ісус 
наказав батькам, що перед хрищенням їм слід навчати своїх дітей Євангелії. 

УЗ 68:25 

9 3 



Діти мають знати про Ісуса, Вони повинні мати віру в нього. 

УЗ 68:25 

Дітям слід знати, як каятися. 

УЗ 68:25 

9 4 

Дітям слід знати про хрищення. Вони мають вчитися бути 
д о б р и м и членами Церкви. 

УЗ 68:25,28 



Діти повинні знати Божі заповіді. В о н и повинні виконувати 
заповіді. 

УЗ 68:28 

Дітям слід знати, як молитися. Вони мають знати, як 
слухати Святого Духа. 

УЗ 68:28 

Батьки повинні навчати своїх дітей всім цим речам. Якщо батьки не будуть 
вчити дітей Євангелі ї , вони будуть винні у гріхах своїх дітей. 

УЗ 68:25 

9 5 



Джозеф Сміт 
і Сідні Рігдон 
вирушають 
на місію 
Розділ 25 (грудень 1831 p.—січень 1832 р.) 

Деяким людям не подобалась Церква Ісуса Христа. Вони 
говорили неправду про неї. Деяка неправда була 
надрукована в газеті. Ісус наказав Джозефу Сміту і Сідні 
Рігдону їхати на міс ію до інших міст. Вони могли розказати 
людям правду про Церкву. 

УЗ 71:1-4 

Джозеф і Сідні послухалися Ісуса. Вони залишили свої 
оселі і побували в багатьох містах. Джозеф і Сідні 
промовляли до людей на зборах у Церкві. Вони вчили 
людей в їхніх домівках. 

Джозеф та Сідні розповідали людям про Божі заповіді. 
Вони приносили людям свої свідчення про Ісуса Христа. 
Вони говорили людям покаятися. Джозеф і Сідні 
завершили свою місіонерську роботу і повернулися 
додому до своїх с імей. 

9 6 



Три 
небесних 
царства 
Розділ 26 (16 лютого 1832 р.) 

Одного дня Джозеф Сміт і Сідні Рігдон читали Новий Завіт. 
У Новому Завіті йшлося про те, що праведні люди після 
воскресіння потрапляють на Небо. Джозеф зацікавився, чи 
всі люди будуть в одному й тому ж місці на Небі. Джозеф 
і Сідні помолилися. Вони попросили Отця Небесного 
розповісти їм про Небо. 

УЗ 76: Передмова 

Отець Небесний відповів на їхню молитву. Вони отримали 
одкровення. То було чудове видіння. У видінні Джозеф 
і Сідні побачили Небо. Вони побачили Ісуса у сяйві. Потім 
вони побачили Отця Небесного і ангелів навколо Ісуса. 

УЗ 76: Передмова, 19-21 

Джозеф і Сідні сказали, що знають, що Ісус живий. Вони 
бачили його. Джозеф і Сідні почули голос. Голос сказав, 
що Ісус є Божий Син. Він прийшов на землю. Ісус показав 
усім людям, як жити, щоб вони змогли знову бути з Отцем 
Небесним. 

УЗ 76:22-24 

9 7 



Потім Джозеф і Сідні побачили, куди потрапляють л ю д и після воскресіння. 
На Небі є три місця, куди можуть потрапити люди. Праведні святі після 
воскресіння потрапляють у целестіальне царство на Небі. Це те царство, 
де живуть Отець Небесний та Ісус. 

УЗ 76:50-70 

9 8 



Праведні святі вірили в Ісуса, коли жили на землі. Вони 
христилися. Святий Дух вчив їх, як жити . 

УЗ 76:51-54 

Праведні святі зазнали багато випробувань, але вони мали 
віру. Ісус допомагав їм у труднощях. Вони багато 
працювали. Вони каялися і виконували всі Божі заповіді. 
Сатана спокушав їх, але вони не пішли за Сатаною. 

УЗ 76:51-54 

Праведні святі стануть подібними до Отця Небесного та Ісуса. Вони будуть все 
знати. Вони будуть досконалими. Вони стануть богами. 

УЗ 76:58-60 

9 9 



Потім Джозеф і Сідні побачили друге місце. Воно нази-
вається террестріальне царство Неба. Деякі люди 
після воскресіння потраплять у террестріальне царство. 

УЗ 76:71 

Люди, які опиняться у террестріальному царстві, були 
добрими людьми на землі. Але вони не були праведними 
святими. Вони не мали віри в Ісуса. Вони виконували 
тільки деякі Божі заповіді. Проте вони не виконували всіх 
заповідей Божих. 

УЗ 76:75 

На землі вони не повірили в Євангелію, коли почули ї ї . 
Тільки після смерті вони повірили в Евангелію. 

УЗ 76:73-74 

Люди, які потраплять до террестріального царства, 
побачать Ісуса. Але вони не зможуть жити з Отцем 
Небесним чи Ісусом. Вони не стануть богами. 

УЗ 76:77-79 
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Джозеф і Сідні побачили третє місце. Воно називається телестіальне царство 
Неба. Л ю д и , які потраплять до телестіального царства, не були праведними 
на землі. 

УЗ 76:81,103 

Ці л ю д и не вірили в Ісуса. Вони не в ірили пророкам. 
Вони не христилися. Вони не виконували Божі заповіді. 

УЗ 76:81-82,102-103 

Люди, що потраплять до телестіального царства, не 
зможуть бачити Ісуса і Отця Небесного. їх будуть 
відвідувати ангели. Святий Дух буде навчати їх. Люди 
з телестіального царства дізнаються про Ісуса та 
Отця Небесного. Але вони ніколи не зможуть жити з ними. 

УЗ 76:86 

1 0 1 



Люди, які мають потрапити до целеотіального або террестріального царств, 
воскреснуть, коли Ісус знову прийде на землю. Люди, які опиняться 
у телестіальному царстві, не воскреснуть, коли знову прийде Ісус. Вони 
повинні будуть чекати 1000 років, щоб воскреснути. 

УЗ 76:63,85,102 
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Джозеф і Сідні побачили, куди потраплять нечестиві люди. 
Вони будуть з Сатаною. Вони не зможуть бути з Отцем 
Небесним, Ісусом чи Святим Духом. 

УЗ 76:35-37 

Вони знали, що Ісус жив на землі. Вони знали, що Ісус 
вмер за нас. Але Сатана спокусив тих людей . Він приму-
шував їх чинити зло. Вони слухалися Сатану. Ці люди 
перестали слухати Святого Духа. Вони перестали вірити 
в Ісуса і стали дуже нечестивими. Вони будуть жити з 
Сатаною вічно. 

УЗ 76:31-35 

Джозеф і Сідні ще багато чого побачили у своєму видінні. 
Ісус наказав їм не писати про те, що вони побачили. 
Істинно праведні святі зможуть самі все те побачити. 
Святий Дух навчить їх. Джозеф і Сідні подякували Бога за 
те чудове видіння. 

УЗ 76:113-119 

1 0 3 

Люди, які будуть з Сатаною, на землі вивчали Євангелію. 
Святий Дух навчав їх про Ісуса Христа. 

УЗ 76:35 



Робота пророка 
Джозефа Сміта 
Розділ 27 (березень 1832 р.) 

У Джозефа Сміта та Емми були близнюки. Дітки захворіли 
і померли. Друзі Джозефа також мали близнюків, але 
їх мати померла. Джозеф з Еммою всиновили малюків 
і виховували їх. 

Ісус наказав Джозефу читати Біблію. Люди перекрутили 
деякі слова в Біблії. Ісус підказав Джозефу, які саме 
слова мають бути в Біблії. Сідні Рігдон допоміг Джозефу 
записати ті слова. 

Джозеф Сміт не розумів деякі місця в Біблії. Він питав 
Бога. Господь Ісус Христос відповідав на його питання. 
Джозеф записав відповіді, щоб їх прочитали святі. 

УЗ 77,113 

1 0 4 



Ісус радів з того, як Джозеф справлявся з роботою. Джозеф 
був великим пророком. Проте, все це не подобалося 
Сатані. Сатана хотів зупинити роботу Джозефа. Сатана 
хотів розізлити людей проти Джозефа. 

Однієї ночі натовп розлючених людей увірвався до дому 
Джозефа. Вони вибили двері і проникли в середину. 
Джозеф тримав одного з малюків. Дитина була дуже 
хвора. 

Нечестивці схопили Джозефа. Дитина залишилася сама. Невдовзі вона 
померла. Була холодна зимова ніч. Нечестивці витягли Джозефа з хати 
і почали душити його. 

1 0 5 



Одні хотіли побити Джозефа, а інші хотіли вбити його. 
Вони спробували влити йому до рота отруту. Вони вибили 
йому зуб. Отрута обпекла його. 

Нечестивці зірвали з Джозефа одяг, подерли його. 
Вони вимазали Джозефа смолою і обкачали його в пір'ї. 
Пір'я поприлипало до смоли. 

Потім натовп залишив Джозефа. Нечестивці думали, що 
Джозеф помре. Джозеф спробував встати, але не зміг. 
Деякий час він лежав. Потім він поповз назад додому. 

Друзі Джозефа змили з нього смолу. її було важко змити. 
Шкіру пекло, вона була поранена. Йому було дуже боляче. 
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Нечестивці не змогли зупинити роботу Джозефа. Наступного дня була неділя. 
Джозеф пішов до Церкви. Дехто з натовпу, що мордували Джозефа, прийшли 
на збори Церкви. Вони були здивовані бачити Джозефа. Джозеф мав промову 
в Церкві. Сатана не зупинив роботу пророка. 

1 0 7 



Пророк 
Джозеф 
знову вирушає 
до Міссурі 
Розділ 28 (березень-травень 1832 р.) 

Ісус дав Джозефу Сміту одкровення. Він сказав, що святі 
подібні до маленьких дітей. Вони ще вчаться. Ісус сказав, 
що вони мають бути щасливими. їм слід бути вдячними. 
Він буде їхнім провідником. 

УЗ 78:17-18 

Ісус хотів, щоб святі ділилися один з одним. Він хотів, 
щоб вони піклувалися про бідних. Ісус хотів, щоб святі 
допомагали один одному. 

УЗ 78:3-6,14 

Невдовзі після одкровення Джозеф знову вирушив 
до Міссурі . Міссурі називали землею Сіона. Деякі 
з друзів Джозефа пішли з ним. Святі в Сіоні були раді 
бачити Джозефа. 

1 0 8 



Джозеф запросив святих на збори . Він розповів їм про 
одкровення. Святі знали, що Джозеф був Божим пророком. 

На зборах Господь дав Джозефу ще одне одкровення для 
святих. Ісус був радий, що святі простили один одному. 
Ісус сказав: «Я, Господь, прощаю вам». 

УЗ 82:1 

Ісус дав святим нову заповідь. Він сказав, що віддав їм землю Сіону. 
Тепер вони повинні ділитися землею один з одним. Кожному слід мати те, 
що він потребує. То буде допомагати Церкві Ісуса Христа. 

УЗ 82:17-20 
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Після зборів Джозеф відвідав святих у багатьох містах. 
Святі були раді бачити його. То були радісні часи для 
Джозефа. Він любив святих. 

Святим слід піклуватися про жінок, що не мають чоловіків. 
Святим слід дбати про дітей, що не мають батька або 
матері. 

УЗ 83:6 

Ісус дав Джозефу одкровення про жінок та дітей. Ісус 
сказав, що чоловікам слід піклуватися про своїх дружин. 
Батькам слід дбати про своїх дітей. 

УЗ 83:2,4 

Ісус сказав, що святим слід приносити їжу до комор. 
Єпископу слід давати їжу, що зберігається у коморах, 
голодним людям. 

УЗ 83:6 
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Джозеф Сміт з єпископом Уітні вирушили назад до 
Кертленда. Вони їхали у фургоні. 

Джозеф виплигнув з фургона. Він не забився. Єпископ Уітні також виплигнув 
з фургона і зламав ногу. 

1 1 1 

Одного дня щось злякало коней. Вони помчали. 



Джозеф Сміт і єпископ Уітні зупинилися в готелі. Чотири 
тижні єпископ Уітні не міг піднятися. Джозеф залишався 
з ним весь час, поки нозі не стало краще. 

У готелі хтось поклав отруту до їжі Джозефа. Йому було 
дуже погано. 

Джозеф подякував Бога за зцілення. Нарешті Джозеф 
Сміт і єпископ Уітні змогли продовжити подорож. Вони 
повернулися додому до своїх сімей. 

Джозеф попросив єпископа Уітні дати йому благословення. 
Єпископ Уітні владою священства благословив Джозефа. 
Джозеф зцілився. 

1 1 2 



Одкровення 
про священство 
Розділ 29 (вересень 1832 р.) 

Багато чоловіків з Церкви вирушали на місії. Після повер-
нення додому, вони йшли до Джозефа Сміта в Кертленд. 

Чоловіки розповідали Джозефу про свої місії. Вони 
охристили багатьох людей. Вони були задоволені своїми 
місіями. Пророк Джозеф був також радий. 

УЗ 84: Передмова 

Всі місіонери мали священство. Священство - це 
сила Бога. Міс іонери хотіли якомога більше знати про 
священство. 

1 1 3 



Ісус дав Джозефу для них одкровення. Ісус розповів 
Джозефу про людей, які мають священство Мел-
хіседекове. Адам мав священство. Він був першою 
людиною на землі. 

УЗ 84: Передмова, 16 

Всі пророки Старого Завіту мали священство. Серед них 
були Єнох, Ной, Мойсей, Мелхіседек і Авраам. Мелхіседек 
дав священство Аврааму. 

УЗ 84:6-15 

Ісус сказав, що чоловіки, які мають священство, будуть керувати Церквою. 
Вони зможуть христити і дарувати Святого Духа. Вони зможуть благословляти 
причастя. Вони зможуть давати благословення хворим. Все це допоможе 
святим підготуватися до зустрічі з Богом. 

УЗ 84:19-22 
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Ісус сказав Джозефу, що чоловіки повинні бути праведними. Тоді вони зможуть 
мати священство. Бог складає з ними завіт. Завіт - це обіцяння. Бог обіцяє 
благословляти чоловіків, які мають священство. Чоловіки обіцяють використо-
вувати владу священства, щоб допомагати іншим людям. Чоловіки, які 
мають священство, можуть стати особливими синами Бога. Одного дня Отець 
Небесний поділиться з ними всім, що він має. 

УЗ 84:33-39 

Ісус розповів Джозефу, яким чином чоловіки Церкви мають 
використовувати священство. Священством можуть 
користуватися тільки праведні чоловіки. Чоловікам не слід 
використовувати священство, щоб панувати або 
дбати лише про свої інтереси. Бог не буде давати владу 
священства негідним чоловікам. 

УЗ 121:36-37 

Чоловікам слід користуватися священством з любов 'ю 
і добротою. їм слід слухати Святого Духа. Тоді вони 
завжди будуть мати владу священства. І Святий Дух буде 
з ними вічно. 

УЗ 121:41-43,45-46 
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Ісус сказав Джозефу Сміту, щоб ще більше чоловіків їхало на місії. Вони 
мають проповідувати Євангелію всьому світові. їм слід вчити, що Бог 
судитиме всіх людей. їм слід вчити л ю д е й каятися. їм слід христити людей 
і дарувати Святого Духа. 

УЗ 84:62-64 

Ісус сказав, що місіонери будуть мати благословення, 
якщо вони багато працюватимуть. Ангели допоможуть їм. 
Отець Небесний дасть їм усе, що вони потребують. 

УЗ 84:80-88 

Одкровення завершилося. Джозеф та місіонери були 
раді ще більше дізнатися про священство. Вони 
хотіли використовувати владу священства належним 
чином і навчати інших людей про Церкву. 
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Одкровення 
про війну 
Розділ ЗО (25 грудня 1832 р.) 

Багато людей охристилося в Церкві Ісуса Христа. 
Євангелія зробила їх щасливими. Але святі турбувалися 
про те, що коїлося в інших землях. 

У багатьох місцях світу відбувалися жахливі події. Виникали 
землетруси. Люди хворіли. Багато людей вмирало. 
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У Сполучених Штатах також відбувалися сумні події. 
Деякі люди не хотіли бути в складі Сполучених Штатів. 
Вони хотіли мати власних правителів. 



На Різдво 1832 року Ісус дав Джозефу Сміту одкровення. 
Одкровення було про війну. 

УЗ 87 

Пізніше війни відбудуться в інших землях. Цілий світ буде 
воювати. Ісус сказав, що святі мають бути праведними. 
Вони повинні підготуватися до його Другого Пришестя. 

УЗ 87:3-8 

Джозеф засмутився, коли дізнався, що стануться війни. 
Він знав, що люди повинні виконувати Божі заповіді. Тоді 
вони не будуть воювати і не буде воєн. 
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Ісус сказав, що в Сполучених Штатах буде війна. Л ю д и 
в Сполучених Штатах будуть воювати один з одним. 

УЗ 87:1-3 



Слово 
Мудрості 
Розділ 31 (лютий 1833 р.) 

Джозеф Сміт заснував школу для чоловіків Церкви. 
Вона називалася Школою Пророків. 

Школа знаходилася в кімнаті складського приміщення Ньюїла Уітні 
в Кертленді, Огайо. Джозеф учив чоловіків про Церкву. Він вчив їх про 
священство і про Писання. 

1 1 9 



Багато чоловіків палили люльки або сигари. Кімната була 
наповнена д и м о м . Деякі чоловіки жували тютюн. Підлога 
була засмічена. Коли чоловіки йшли додому, кімнату треба 
було прибирати. 

Жінка Джозефа Емма мала прибирати кімнату після 
кожних зборів. Джозеф міркував, чи слід чоловікам палити 
або жувати тютюн. 

Джозеф помолився і спитав про те Бога. Ісус дав Джозефу одкровення. Воно 
називалося Слово Мудрості. Ісус сказав, що деякі люди грішать. Вони хочуть, 
щоб інші люди робили те, що недобре для їхніх тіл. У Слові Мудрост і 
Ісус розповів святим, що добре для людських тіл. Він розповів і про те, 
що шкодить тілам. Святі будуть мати благословення, якщо вони будуть 
дотримуватися Слова Мудрості. 

УЗ 89:1,4 

1 2 0 



Ісус сказав, що людям не слід вживати тютюн. їм не 
слід палити цигарки, сигари або люльки. їм не слід жувати 
тютюн. Ісус сказав: «Тютюн не призначений для тіла 
і шкодить людині». 

УЗ 89:8 

Ісус сказав, що алкоголь шкідливий для людей. їм не слід 
вживати алкогольні напої. Алкоголь слід вживати тільки 
назовні. 

УЗ 89:5-7 

Ісус сказав, що є багато рослин і тварин, які є корисні 
для споживання. Л ю д я м слід дякувати Отця Небесного за 
корисну їжу. 

УЗ 89:11-12 

1 2 1 

Ісус сказав, що святим не слід вживати гарячі напої. 
Чай та кава - це гарячі напої. Вони шкодять тілу. 

УЗ 89:9 



Ісус сказав, що людям не слід вживати багато м 'яса. 
Людям слід їсти м'ясо в холодну пору року. їм слід 
їсти м'ясо, коли немає вдосталь іншої їжі. 

УЗ 89:12-13 

Господь сказав, щ о всі зернові культури корисні для наших 
тіл. Серед них пшениця, рис, кукурудза та овес. Пшениця 
дуже корисна для нас. Усі фрукти та овочі також дуже 
корисні для людей. 

УЗ 89:14-17 

Ісус сказав, що святі повинні дотримуватися Слова Мудрості. Тоді Господь 
благословить їх. Вони будуть здорові . Боні будуть мудрі. Вони зможуть багато 
вивчити. Вони будуть мати благословення, якщо їстимуть відповідні харчі. 

УЗ 89:18-21 

1 2 2 



Церква 
Ісуса Христа 
в Кертленді 
Розділ 32 (березень-червень 1833 р.) 

Джозеф Сміт був пророком Церкви Ісуса Христа. Господь 
сказав, що Джозефу треба мати помічників. Вони будуть 
його радниками. Його радниками мають бути Сідні Рігдон 
і Фредерік Г. Уільямс. Джозеф та його радники склали 
Перше Президентство Церкви. 

УЗ 81:1;90:6 

Сьогодні провідником Церкви є живий пророк. Він та його радники 
називаються Першим Президентством. 

1 2 3 



Джозеф Сміт та його радники були посвячені на зборах 
у Кертленді в Огайо. То були священні збори. Всі л ю д и на 
зборах мали причастя. 

Через кілька тижнів Джозеф Сміт заснував перший кіл 
Церкви. До колу входять багато членів Церкви, які живуть 
поблизу один одного. Всі святі в Кертленді створили 
перший кіл. Сьогодні Церква має багато колів. 

Потім Ісус сказав, що святі мають побудувати багато споруд для Церкви. 
Вони мають побудувати храм в Кертленді. їм треба збудувати місце 
для роботи Першого Президентства. Церкві також потрібна друкарня. 

УЗ 94,95 
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Святі послухалися Господа. Вони розпочали будівництво храму в Кертленді. 
Важко було будувати храм. Святим потрібна була допомога. 

Все більше і більше людей вступало до Церкви. 
Ісус наказав Джозефу обрати ще провідників для святих. 
Він сказав, що батько Джозефа має бути патріархом 
Церкви. Патріарх дає благословення святим. Він має 
Мелхіседекове священство. 

Ісус наказав Джозефу обрати дванадцять чоловіків до 
вищої ради. То мають бути чоловіки з Мелхіседековим 
священством. Вони допомагають святим пізнавати, що є 
праведне і що є гріх. 

УЗ 102 

1 2 5 



Одкровення 
про Ісуса 
Христа 
Розділ 33 (травень 1833 р.) 

Ісус сказав, що Він є Світло для світу. Світло показує 
нам, яким шляхом йти. Ісус - це Світло для світу тому, 
що Він показує нам праведний шлях життя. 

УЗ 93:2 

Одного дня Ісус розмовляв з пророком Джозефом Смітом. 
Він розповідав Джозефу Сміту про себе. Ісус сказав, 
що люди можуть побачити Його обличчя і впізнати Його. 
Спочатку вони повинні припинити чинити зло. Вони 
повинні молитися і виконувати Божі заповіді. Тоді одного 
дня вони зможуть побачити Ісуса. 

УЗ 93:1 

Перед сотворінням землі Ісус жив з Небесним Отцем. 
Ісус створив землю. Він створив все, що є на землі. 

УЗ 93:7-10 

1 2 6 



Спочатку Ісус не був подібним до свого Отця Небесного. 
Він не знав все те, що знав його Отець. Він не мав всієї 
влади і слави свого Отця. Він приклав багато зусиль, 
щоб бути подібним до свого Отця. Тоді він став, як Бог, 
як Отець Небесний і отримав владу і славу. 

УЗ 93:12-17 

Ісус сказав, що ми повинні виконувати Божі заповіді. Тоді 
ми пізнаємо істину. Ми про все дізнаємося. Тоді ми 
зможемо стати подібними до Бога, Отця Небесного. 
Ми зможемо мати владу і славу. 

УЗ 93:20,27-28 

Ісус сказав, що Сатана не хоче, щоб люди стали 
подібними до Бога. Він не хоче, щоб вони пізнали істину. 
Ісус наказав Джозефу вчити свою с ім 'ю істині. 

УЗ 93:39,47-48 

Ісус сказав, що Сідні Рігдону та Фредеріку Г. Уільямсу 
слід навчати свої с ім ' ї виконувати Божі заповіді. 
Тоді Сатана не зможе перешкодити їм пізнати істину. 

УЗ 93:40-44 

1 2 7 



Бог наказав, щоб ще більше святих вирушили до 
Міссурі в округ Джексон. Багато людей оселилися там. 
Вони побудували оселі, склади і друкарню. 

Бог попереджує 
народ Сіону 
Розділ 34 (липень-серпень 1833 р.) 

Сатана не хотів, щоб святі жили в окрузі Джексон. Він не хотів, щоб вони 
збудували місто Сіон. Він хотів, щоб інші люди жорстоко поводили себе 
з ними. Сатана хотів, щоб нечестивці примусили святих залишити округ 
Джексон. Нечестивці зробили так, як хотів Сатана. Вони спробували 
примусити святих залишити місто. 

1 2 8 



Зібрався натовп злих людей. Вони відправили кілька 
чоловік зустрітися з провідниками Церкви. Чоловіки 
сказали святим, що ті повинні залишити округ Джексон. 
Але керівники Церкви знали, що Бог хотів, щоб 
в окрузі Джексон вони збудували місто Сіон. Вони сказали 
людям з натовпу, що святі не можуть залишити місто. 

Нечестивці повернулися до натовпу. Натовп розлютився. 
Вони увірвалися до друкарні святих і знищили ї ї . 
Святі не могли більше друкувати книги та газети. 

Натовп схопив єпископа Партріджа та брата Аплена. 
Нечестивці зірвали з них одяг. Вони вимазали їх 
гарячою смолою і обкачали в пір'ї. Нечестивці знайшли 
ще святих і побили їх. 

Через три дні нечестивці проїхали через місто. Вони 
стріляли з рушниць по будинках. Вони вигукували 
образи на святих. Вони казали, що поб'ють кожного, кого 
спіймають. Вони намагалися знайти провідників Церкви. 
Провідники Церкви сховалися від натовпу нечестивців. 
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Одним з провідників був Олівер Каудері. Він залишив 
округ Джексон і п ішов до Джозефа в Кертленд. 

Олівер розповів Джозефу про те, що робили нечестивці 
в Сіоні. Святі в окрузі Джексон хотіли знати, що їм робити. 

Джозеф розповів Оліверу про деякі одкровення, які Ісус дав йому. Господь 
сказав, що святі мають збудувати храм в Сіоні. Святі мають сплачувати 
десятину. З грошей десятини буде заплачено за храм. Ісус розповідав 
Джозефу, що Сіон стане великим містом, якщо святі слухатимуться Бога. 
Святі будуть покарані, якщо вони не слухатимуться Бога. 

УЗ 97:10-12,18,22-26 

1 3 0 



Ісус сказав, що святим слід виконувати закони округу. 
Святим слід голосувати за праведних людей, щоб 
обрати їх управителями землі. Іноді управителями стають 
неправедні люди. Це спричиняє нещастя праведним 
людям. 

УЗ 98:4-10 

Господь наказав святим припинити відповідати злом 
на зло. Ісус сказав, щоб святі не брали до уваги натовпи 
нечестивців. їм не слід ненавидіти нечестивих людей. 
Святі мають прощати своїм ворогам. Вони повинні 
воювати тільки тоді, коли Бог накаже їм воювати. Бог 
покарає нечестивих людей. 

УЗ 98:11,14,23-29,33,39-48 

Потім Ісус сказав, що деякий час святі в Сіоні будуть мати важкі часи. 
Вони не виконували заповідей. Одного дня Ісус допоможе святим збудувати 
Сіон. Тоді Ісус благословить їх. 

УЗ 100:13-17 

1 3 1 



Святі 
залишають 
округ Джексон 
у Міссурі 
Розділ 35 (вересень-грудень 1833 р.) 

Нечестиві люди переслідували святих в окрузі Джексон 
в Міссурі. Святі намагалися отримати допомогу від 
губернатора Міссурі. Уільям Фелпс та Орсон Гайд пішли до 
губернатора. Вони розповіли йому про натовп нечестивців. 
Вони розповіли йому, як були зруйновані їхні будинки. 

Губернатор не захотів допомагати святим. Він сказав їм 
звернутися до суддів. Але судді і нечестивці з натовпу 
були друзями. Вони теж не хотіли допомагати святим. 

Нечестивці з натовпу переслідували святих шість днів. 
Вони зруйнували їхні будинки. Вони побили людей. 
Вони увірвалися до складу і скидали все, що там було, 
на підлогу. 

1 3 2 



Нечестивці примусили святих залишити свої оселі. Була зима. Багато 
людей загинули через холод та дощі. Святі вирушили до інших міст штату 
Міссурі, щоб втекти від нечестивців. 

Святі були засмучені. їхні оселі, ферми та склади були 
зруйновані. Худобу вкрали. Губернатор та судді не 
захотіли допомогти святим. 

Але святі вірили в Бога. Вони знали, що Церква Ісуса 
Христа була істинною Церквою. Вони знали, що Джозеф 
Сміт був Божим пророком. 

1 3 3 



Джозеф Сміт був в Кертленді в Огайо. Ісус дав йому 
одкровення. Він розповів Джозефу, чому на святих 
були гоніння. Деякі з них не виконували Божих заповідей. 

УЗ 101:2,6-7 

Ісус сказав, що святі не працювали спільно. Вони не 
ділилися. Вони ображали один одного. Коли в них було 
все гаразд, вони не молилися Богу. Вони ніколи не 
дякували Богу. Вони молилися тільки тоді, коли їм була 
потрібна допомога. 

УЗ 101:6-8 

Ісус сказав, що святим слід готуватися до його Другого Пришестя на землю. 
Коли він прийде, у людей настане злагода. Святі, що страждали за Ісуса, 
будуть благословенні. У Сатани не буде сили спокусити святих. Ніхто не буде 
сумувати. Ніхто не помре. Коли Ісус знову прийде, то всі будуть щасливі . 

УЗ 101:22,26-36 

1 3 4 



Сіонський 
табір 
Розділ 36 (лютий—червень 1834 р.) 

Коли Джозеф Сміт був у Кертленді, Огайо, він почув про 
гоніння на святих у Міссурі. Нечестивці примусили їх 
залишити домівки. Святі молилися Отцю Небесному про 
допомогу. 

Ісус дав Джозефу Сміту одкровення. Він сказав, що кілька 
чоловік з Церкви мають піти до Міссурі, щоб допомогти 
святим. Джозеф Сміт поведе їх. Вони мають взяти гроші, 
щоб купити землю. Господь хотів, щоб пішло 500 чоловік. 

УЗ 103:21-23,31-32 

Джозеф послухався Господа. Він сказав святим, 
що 500 чоловік мають піти до землі Сіону в Міссурі. 
Він попросив чоловіків зібратися в Кертленді. Але 
прийшло тільки 100 чоловіків. Інші чоловіки Церкви не 
послухалися Господа. 

1 3 5 



Тих 100 чоловіків стали називати Сіонським табором. Вони Чоловіки подолали 1000 миль. Подорож була довгою 
вирушили до землі Сіону. Дехто з чоловіків йшов пішки. і важкою. У людей не було вдосталь якісної їжи. 
Інші їхали у фургонах. На ніч вони збиралися разом 
і розташовували табір. По дорозі до них приєдналося ще 
100 чоловіків. 

Дехто з чоловіків скаржився, що подорож була занадто 
важкою. їм не подобалася їжа. Вони казали, що Джозеф 
Сміт поганий провідник. Джозеф наказав тим людям 
покаятися. Якщо вони не покаються, то захворіють і 
помруть. 

Інші чоловіки були праведними. Вони допомагали 
Джозефу Сміту. Вони виконували Божі заповіді. 
Вони показували, як сильно вони люблять Церкву Ісуса 
Христа. Джозеф Сміт назавжди запам'ятав, як вони 
допомагали йому. 

1 3 6 



Нарешті Сіонський табір дістався до Міссурі. Люди розта-
шувалися табором біля річки. 

Нечестивці дізналися, де зупинилися люди. Вночі вони 
наблизилися до табору. Вони хотіли знищити Сіонський 
табір. 

Бог наслав страшну бурю. Вітер валив дерева. Величезні градини падали 
з неба. Блискавка вражала дерева. Вода з ріки затопила землю. 
Одного нечестивця було вбито блискавкою. Інші нечестивці з натовпу мали 
пошкодження. 
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Нечестивці з натовпу перелякалися. Вони відчули, що Бог допомагає 
Сіонському табору. Нечестивці втекли. Вони не заподіяли шкоди Сіонському 
табору. І буря не зашкодила йому. 

Через два дні Господь дав Джозефу Сміту одкровення. 
Господь сказав, що Сіонський табір може залишитися 
в Міссурі або повернутися до Кертленда. 

УЗ 105:20-21 

Ісус сказав, що деякі люди не послухалися його. Він 
засмутився через них. Але інші чоловіки послухалися. 
Господь радів за них. Він сказав, що своїм благосло-
венням дасть їм ще більше сили. 

УЗ 105:2-4,18-19 

138 



Через кілька днів багато чоловіків Сіонського табору захворіли. Чотирнадцять 
з них померло. Джозеф попереджував їх, якщо вони не покаються, то помруть. 

Джозеф Сміт зустрівся із святими в Міссурі. Він обрав 
чоловіків до вищої ради. Потім Джозеф з друзями 
повернувся до Кертленда. 

Сіонський табір не допоміг святим у Міссурі. Чоловіки не 
змогли допомогти тому, що не послухалися Бога. Бог 
сказав, що Сіон можуть збудувати тільки праведні люди. 

УЗ 105:2-10 
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Провідники 
священства 
Розділ 37 (лютий 1835 р.) 

У Кертленді, Огайо, Джозеф Сміт мав важливі збори. Він 
запросив на них Сіонський табір. Джозеф розповів, що 
Ісус хоче, щоб 12 апостолів допомогли очолити Церкву. 

Господь наказав Оліверу Каудері, Девіду Уітмеру та 
Мартіну ГаррІсу обрати апостолів. І ось на зборах Олівер, 
Девід та Мартін були благословенні бути Першим 
Президентством Церкви. Потім вони разом помолилися. 
Вони обрали 12 гідних чоловіків. 

УЗ 18:37 

Чоловіки були посвячені. То були дванадцять апостолів. 
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Апостоли мають важливе місце в Церкві. Вони знають, 
що Ісус - наш Спаситель. Вони вчать Євангелії по всьому 
світі. 

УЗ 107:23-24 

Одного дня дванадцять апостолів мали збори. Вони 
готувалися їхати на місії. Вони намагалися бути 
праведними. Вони хотіли, щоб Отець Небесний допомі г їм. 

Через кілька днів були обрані інші провідники Церкви. 
Вони отримали назву Перший Кворум Семидесятих. 
П е р ш и й Кворум Семидесятих допомагає апостолам. Вони 
керують місіонерською роботою в Церкві. 

УЗ 107:25,34 

Апостоли попросили Джозефа Сміта помолитися про 
одкровення, щоб мати допомогу на місіях. Ісус дав 
Джозефу та апостолам велике одкровення. Він розповів 
їм про священство. 
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Священство - це сила Бога. Це найвеличніша сила на землі. 
Бог дає священство праведним чоловікам. Чоловіки користуються 
священством, щоб виконувати Божу роботу. 

У Церкві є два священства. Одне з них - Мелхіседекове 
священство. Провідники Церкви мають Мелхіседекове 
священство. Президент Церкви з радниками, дванадцять 
апостолів та Перший Кворум Семидесяти складають 
провідництво Церкви. 

УЗ 107:1,22-26 

Президент Церкви є Божий пророк. Він розповідає людям, 
що Ісус наказує їм робити. Пророк має чоловіків, які 
допомагають йому. То його радники. Пророк з радниками 
складають Перше Президентство Церкви. 

УЗ 107:22 
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Також інші чоловіки в Церкві мають Мелхіседекове 
священство. Вони називаються первосвящениками, 
семидесятниками та старійшинами. Первосвященики 
можуть бути патріархами, президентами колів, 
вищими радниками та єпископами. 

УЗ 107:5,7,9,10,17,25,39 

Інших чоловіків обирають старійшинами. Старійшини 
їздять на місі ї . 

УЗ 107:7;133:8 

Деяких чоловіків обирають семидесятниками. Вони 
навчають Євангелі ї в приходах і колах. 

УЗ 107:96-97 

Всі чоловіки, які мають Мелхіседекове священство, можуть 
благословляти людей. Вони можуть дарувати л ю д я м 
Святого Духа. 

УЗ 20:43;107:18 
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Вчителі готують причастя. Вони приходять додому і вчать. 
Вони допомагають членам Церкви праведно жити. 

УЗ 20:53-57 

Друге священство - це Ааронове священство. Його мають 
священики, вчителі та диякони. Священики можуть 
христити людей. Вони благословляють причастя. Вони 
допомагають старійшинам. 

УЗ 20:46-52 

Диякони розносять причастя. Вони допомагають єпископу. 
Вони збирають пожертвування від посту. 

Ісус сказав, що всі чоловіки, які мають священство, 
повинні вивчати те, що наказує їм Бог. Вони повинні багато 
працювати. Тоді Отець Небесний благословить їх. 

УЗ 107:99 
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Дорогоцінна 
Перлина 
Розділ 38 

Дорогоцінна Перлина - це книга. Бог допомагав пророкам 
писати Дорогоцінну Перлину. Вона є однією з книг Писань. 
Дорогоцінна Перлина має чотири частини: Книга Мойсея, 
Книга Авраама, писання Джозефа Сміта і Уложення Віри. 

Книга М о й с е я 
Першою частиною Дорогоцінної Перлини є одкровення, 
яке отримав Джозеф Сміт. Воно називається Книгою 
Мойсея. Мойсей був Божим пророком. Він жив багато 
років тому. 

У Книзі Мойсея йдеться про те, що Бог сказав Мойсею на 
високій горі. Мойсей бачив Бога і розмовляв з ним. 
Бог сказав, що він має для Мойсея особливу роботу. 
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Бог показав Мойоею світ. Мойсей побачив все, 
що відбудеться у світі. Він побачив усіх Божих дітей, 
що будуть жити в світі. 

Мойсей 1:8 

Бог залишив Мойсея. Прийшов Сатана. Він сказав Мойсею 
поклонятися йому. Але Мойсей не хотів поклонятися 
Сатані. Мойсей сказав: «Я Божий син». Мойсей попросив 
Бога допомогти йому. Потім він сказав Сатані забиратися 
геть. Сатана дуже розлютився через те, що Мойсей не 
пішов за ним і залишив Мойсея. 

Мойсей 1:9,12-22 

Мойсей сповнився Святого Духа. Бог знову прийшов 
поговорити з Мойсеєм. Бог сказав, що Спаситель, Ісус 
Христос, є Божий Син. Бог сказав, що існує багато світів, 
їх створив Ісус. Він створить ще більше світів. Багато 
світів завжди будуть існувати. Там будуть жити Божі діти. 

Мойсей 1:24-25,29-33,38 

Мойсей дізнався про Божу роботу. Бог допомагає людям, 
щоб вони змогли жити з Ним вічно. Він допомагає людям 
бути под ібними до Нього. В Книзі Мойсея також йдеться 
про пророка Єноха та місто Сіон. 

Мойсей 1:39,2-8 
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Книга Авраама 
Другою частиною Дорогоцінної Перлини є Книга Авраама. Одного дня в липні 
1835 року до Кертленда прийшов чоловік, якого звали Чандпер. Пан Чандпер 
показував людям мумії з Єгипту. Коли люди в Єгипті помирали, їхні тіла 
обгорталися в тканину. Вони називалися муміями. 

Джозеф подивився на написи на папері. Він зміг прочитати 
написи. Він розказав пану Чандлеру про що там йшлося. 
Кілька святих купили ті сувої у пана Чандпера. 

Разом з муміями були сувої стародавнього паперу. На 
папері були дивні написи. Пан Чандлер шукав людину, 
котра змогла б прочитати написи. Він почув, що Джозеф 
Сміт міг перекладати написи. 
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Джозеф переклав написи на папері. Олівер Каудері та 
Уільям Фелпс записали те, що переклав Джозеф. 

Написи були зроблені великим пророком Авраамом. 
Авраам жив у Єгипті багато років тому. Ісус розмовляв 
з Авраамом. 

Ісус розповів Аврааму про наше життя перед тим, як ми 
прийшли на землю. Ісус сказав, що Він створив землю. 
Він зробив сонце, місяць та зірки. Він зробив рослини, 
тварин і людей. 

Авраам 3 - 4 

Авраам написав про Євангелію Ісуса Христа. Книга 
Авраама допомагає нам розуміти пророків і священство. 

Авраам 1:31 
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Писання Джозефа Сміта 
Третя частина Дорогоцінної Перлини була написана 
Джозефом Смітом. У книзі «Джозеф Сміт - Історія» 
Джозеф розповідає про своє Перше Видіння. Він 
розповідає, як здобув золоті пластини. Джозеф також 
розповідає, як небесні ангели дали йому та Оліверу 
Каудері священство. В частині, що називається «Джозеф 
Сміт - Матвій», Джозеф виправив частину Біблії. 

Четвертою частиною Дорогоцінної Перлини є Уложення 
Віри. Одного дня до Джозефа Сміта прийшов один 
чоловік. Він писав книгу. Він хотів щось написати в книзі 
про Церкву. Він попросив Джозефа Сміта розповісти про 
заснування Церкви. 

Джозеф Сміт написав про заснування Церкви. Він розповів 
у що вірять члени Церкви. Бог допоміг Джозефу Сміту 
дізнатися, що написати. Джозеф написав тринадцять 
важливих положень. Він назвав їх Уложення Віри. 

Першого березня 1842 року Уложення Віри були 
надруковані в газеті Церкви. Святі прочитали Уложення 
Віри. Вони повірили в те, що написав Джозеф. 
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УЛОЖЕННЯ ВІРИ 

Ми віримо в Бога, Вічного Батька, і в його Сина Ісуса 
Христа, і в Святого Духа. 

М и віримо, що людей буде покарано за їхні власні гріхи, 
а не за Адамову провину. 

М и віримо, що завдяки спокуті Христа все людство може 
бути спасенним через послушність законам і обрядам 
євангелі ї . 

Ми віримо, що першими п р и н ц и п а м и і обрядами 
євангелі ї є: перше - віра в Господа Ісуса Христа; друге -
покаяння; третє - хрищення зануренням у воду для 
в ідпущення гріхів; четверте - рукопокладання для надання 
дару Святого Духа. 

М и віримо, для того , щоб проповідувати євангелію і 
виконувати її обряди, чоловік мусить бути покликаним Богом 
через пророцтво і рукопокладання тих, хто має 
повноваження. 

М и віримо в той самий устрій, щ о був у первинній Церкві, 
а саме: в апостолів, пророків, пасторів , вчителів, 
євангелістів і так далі. 

М и віримо в дари мов, пророцтва, одкровення, видінь, 
зцілення, тлумачення мов і так далі . 

М и віримо, що Біблія - це слово Боже настільки, 
наскільки правильно ї ї перекладено; Ми також в іримо, що 
Книга Мормона - це слово Боже. 

М и віримо всьому, що Бог в ідкрив, всьому, що він 
в ідкриває зараз, і ми віримо, щ о він відкриє ще багато 
великого і важливого, стосовно Царства Божого. 

М и віримо в д ійсне зібрання Ізраїля і в ідновлення Десяти 
Колін; що Сіон {Новий Єрусалим) буде побудовано на 
Американському континенті; що Христос буде особисто 
царювати на землі, і що землю буде відновлено, і вона 
одержить свою райську славу. 

М и проголошуємо за собою право вклонятися 
Всемогутньому Богові так, як нам каже власне сумління, 
і визнаємо за всіма людьми те с а м е право: нехай вони 
вклоняються як, де і чому вони хочуть. 

М и віримо у підлеглість монархам, президентам, 
правителям і урядовцям, дотримуючись закону, шануючи 
і п ідтримуючи його. 

М и віримо, що повинні бути чесними, в ірними, 
цнотливими, доброзичливими, чеснотними і т в о р и т и добро 
всім людям; справді , ми можемо сказати, що сл ідуємо 
настановленню апостола Павла: М и віримо в усе, 
сподіваємося всього; ми багато чого перетерпіли і 
сподіваємося, що зможемо перетерп іти все. Якщо є щось 
чеснотне, чудове, славнозвісне, г ідне похвали - ми 
прагнемо до цього. 
Джозеф Сміт 



Освячення 
храму 
в Кертленді 
Розділ 39 (січень—березень 1836 р.) 

Господь наказав святим збудувати храм в Кертленді. 
Святі тяжко працювали, щоб збудувати храм в Кертленді. 
Вони побудували кілька кімнат. 

Потім святі мали перші збори в храмі. На зборах батько Джозефа Сміта 
благословив провідників Церкви. Батько Джозефа був патріархом Церкви. 
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Потім Джозеф мав чудове видіння. Він побачив небесне целестіальне 
царство. У целестіальному царстві живе Бог. Джозеф побачив, як там гарно. 
Він побачив Небесного Отця та Ісуса. Джозеф побачив свого померлого 
брата Епвіна. 

УЗ 137:1-5 

Джозеф дізнався про дітей, які померли, не маючи восьми років. Ісус сказав, 
що вони потраплять до целестіального царства. 

УЗ 137:10 
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Ісус сказав, що багато людей не знали про Євангелію, 
коли вони жили на землі. 

УЗ 137:7-9 

Деякі з них повірили б в Євангелію, якщо б знали про неї. Ці люди потраплять 
до целестіального царства. 

УЗ 137:7-9 

1 5 3 

Інші люди будуть жити на землі і не будуть знати про 
Євангелію. 

УЗ 137:7-9 



Нарешті храм в Кертленді було закінчено. Настав час 
для освячення храму. Це означає, що храм буде віддано 
Господу. Храм призначається тільки для Господньої 
роботи. Святі мали особливі збори, призначені освяченню 
храму. 

Багато святих прийшло на збори. Вони раділи, що мають 
храм. Святі співали і молилися Отцю Небесному. Вони 
обіцяли виконувати те, що наказували їм пророк та інші 
провідники. 

Джозеф Сміт прочитав молитву, щоб освятити храм. І тоді храм став 
священним будинком. То був дім Господа. Того дня в Кертлендському храмі 
були ангели. Із святими був Дух Святий. То був чудовий день. 

УЗ 109 
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Видіння 
в Кертленд-
ському храмі 
Розділ 40 (квітень 1836 р.) 

Якось по обіді в неділю святі мали збори в Кертлендському 
храмі. Апостоли благословили причастя. Джозеф Сміт та 
його радники рознесли причастя святим. 

УЗ 110: Передмова 

Потім Джозеф Сміт і Олівер Каудері відокремилися в одному з місць храму. 
Вони стали на коліна і помолилися. Після молитви сталося чудо. Вони 
побачили Господа Ісуса Христа. Його очі були яскраві, як полум'я. Його 
волосся було біле, як сніг. Його обличчя було яскравіше за сонце. 

УЗ 110: Передмова, 1 -3 
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Багато чудового Ісус розповів Джозефу і Оліверу Він сказав, що він - їхній 
Спаситель. Він помер за них. Потім воскрес. Ісус сказав, що люди, які 
збудували храм, мають бути щасливими. Ісус сказав, щ о йому сподобався 
храм. То був його святий дім. Ісус сказав, що він приходитиме до храму 
багато разів. Він буде розмовляти з святими. Але якщо святі порушать 
святість храму, він більше не відвідуватиме його. 

УЗ 110:4-8 

Потім Джозеф і Олівер побачили в Кертлендському храмі ангелів. Спочатку 
вони побачили Мойсея. Мойсей був пророком, який жив багато років тому. 
Він вивів ізраїльтян з Єгипту. Оповідання про Мойсея знаходяться в Старому 
Завіті та Дорогоцінній Перлині. Мойсей дав Джозефу і Оліверу особливу 
владу священства. Вони зможуть допомогти ізраїльтянам зібратися з усіх 
частин світу в одне місце. 

УЗ 110:11 
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Потім Джозеф і Олівер побачили Іллю. Ілля приніс Церкві Ісуса Христа владу 
священства Авраама. Авраам жив багато років тому. Бог благословив 
Авраама. Він дав Аврааму особливу владу священства. Сім'я Авраама завжди 
буде мати священство. Праведні члени Церкви увійдуть до сім'ї Авраама. 

УЗ 84:33-34; 110:12; Авраам 2:8-11; Буття 12:2-3; 13:16 

Потім Джозеф і Олівер побачили Іллю. Ілля був пророком, який жив багато 
років тому. Ілля сказав, що людям слід знати про своїх предків. Людям слід 
проводити храмову роботу за своїх предків. Ілля дав Джозефу і Оліверу 
особливу владу священства. Ця влада священства допомагає праведним 
сім'ям. Сім'я може бути запечатана. Тоді всі члени с ім ' ї зможуть жити разом 
вічно. 

УЗ 2:2; 110:13-16; 1 Цар. 17-2 Цар. 2; Малахія 4:5-6 
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Складне 
становище 
в Кертленді 
Розділ 41 (1837 р.) 

Святі в Керленді, Огайо, були щасливі. Господь 
благословив їх. 

Деякі старійшини залишили Кертленд. Вони пішли 
вчити людей Евангелії. Багато людей слухали старійшин 
і вступали до Церкви. 
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Потім у Кертленді трапилося лихо. У святих був банк, куди 
вони вкладали гроші. 



Деякі святі хотіли мати багато грошей. Чоловік, який 
працював у банку, був нечесною людиною. Він украв 
частину грошей. 

Джозеф Сміт наказав людям добре пильнувати гроші. 
Але люди не послухали Джозефа. Банк вирішено було 
зачинити. Грошей більше не було. Святі не могли 
повернути свої гроші. 

Багато святих розсердилися. Вони сказали, що закриття 
банку було помилкою Джозефа Сміта. Деякі з кращих 
друзів Джозефа почали погано говорити про нього. Дехто 
з них хотів убити Джозефа. 

Деякі провідники Церкви також сердилися. Вони більше не 
хотіли бути членами Церкви. Вони зробилися ворогами 
Церкви і стали нечестивими. Джозеф Сміт дуже сумував. 
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Інші провідники Церкви любили Джозефа і допомагали 
йому. Вони знали, що Церква Ісуса Христа була істинною 
Церквою. Одним з праведних провідників був Бригам Янг. 
Бригам казав святим, що він знає, що Джозеф - Божий 
пророк. 

Вороги Церкви розгнівалися на Бригама Янга. Він 
змушений був залишити Кертленд, щоб вони не заподіяли 
йому шкоди. 

Вороги Церкви учинили багато лиха в Кертленді. Вони 
прийшли до храму і опоганили його. 

Храм більше не був святим місцем. Він не міг більше 
бути домом Господа. Джозеф сумував через те, що люди 
чинили зло. Він жалкував, що було стільки лиха. 
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Фар Вест, 
Міссурі 
Розділ 42 (січень—липень 1838 р.) 

Нечестиві люди в Кертленді не хотіли каятися. Вони хотіли 
вбити Джозефа Сміта. Джозеф змушений був покинути 
Кертленд. Була зима і було дуже холодно. Вороги Джозефа 
переслідували його. Вони мали ножі та рушниці, щоб 
убити його. 

Джозеф змушений був ховатися. Господь захищав його, 
і вороги не могли знайти його. Однієї ночі Джозеф 
спав в одному домі зі своїми ворогами. Вони не знали, 
що він там був. 

Іншим разом Джозеф пройшов повз своїх ворогів по 
вулиці. Вони подивилися на нього, але не впізнали. 
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Деякі керівники в Міссурі не виконували Божі заповіді. 
Вони не хотіли покаятися і гнівалися на Джозефа. Вони 
хотіли розбагатіти. 

Джозеф подолав сотні миль. Він прийшов у місто Фар 
Вест в Міссурі. Святі в Міссурі були раді бачити його. 

Джозеф сумував. Ті люди були його друзями. Олівер 
Каудері, Девід Уітмер та інші були відлучені від Церкви 
і більше не були членами Церкви Ісуса Христа. 
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У Фар Весті обрали нових провідників Церкви. 



Одного дня Джозеф Сміт опинився у місці поблизу Фар Веста. Ісус сказав, 
що те місце називалося Адам-онді-Аман. То було особливе місце. 
Тут Ісус розмовляв з Адамом і благословив його. Адам благословив своїх 
дітей в Адам-онді-Амані. Прийде день, коли Ісус, Адам та інші праведні 
люди знову тут зустрінуться. 

УЗ 116 
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Ісус Христос 
дає назву 
Церкві 
Розділ 43 (квітень 1838 р.) 

Джозеф Сміт знаходився в Ф а р Весті в Міссурі. Одного 
дня Ісус дав йому важливе одкровення. Ісус сказав 
Джозефу назву істинної Церкви. 

Істинна Церква називається Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 
тому що ї ї очолює Ісус. Це його Церква. Це єдина істинна Церква. 
Святі Останніх Днів - це святі, які живуть зараз. Останні дні - це останні 
дні перед Другим Пришестям Ісуса на землю. Святі - це праведні люди, 
які вірять в Ісуса Христа. Вони - члени істинної Церкви. 

УЗ 1:30:115:4 
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Десятина 
Розділ 44 (липень 1838 р.) 

Святі були в Фар Весті в Міссурі. Господь сказав Джозефу 
Сміту, що люди мають сплачувати десятину. Джозеф 
помолився Отцю Небесному. Він запитав, скільки грошей 
мають сплачувати святі, і отримав одкровення від Господа. 
Господь сказав, що святі мають сплачувати на десятину 
одну десяту від всього, що вони отримують. 

УЗ 64:23; 119: Передмова 

Якщо вони заробили десять центів, вони мають сплатити 
на десятину один цент. Якщо вони заробили сто центів, 
вони мають сплатити десять центів. 

Святі могли сплачувати десятину й іншим чином. 
Наприклад, частиною врожаю. Вони відцаютв одну десяту 
частину зерна і сіна, одну десяту частину курей та інших 
тварин. Вони сплачуютв десятину молоком та овочами. 

1 6 5 



Гроші десятини витрачаються на допомогу членам Церкви. 
За допомогою десятини купуються харчі та одяг для бідних. 

Гроші десятини витрачаються на будівництво храмів і на 
допомогу в міс іонерській роботі. Гроші десятини також 
платяться людям, які витрачають весь свій час на роботі 
для Господа. 

Ми віддаємо десятину єпископу. Єпископ передає 
ї ї провідникам Церкви. Вони вирішують, яким чином 
використати десятину. 

УЗ 120 

Отець Небесний дає чудові благословення святим, які 
сплачують десятину. Святі, які не сплачують десятину, 
не можуть мати всіх тих благословень. У Біблії говориться, 
що святі, які не сплачують десятини, обкрадають Бога. 

Малахія 3:8-10 

1 6 6 



Натовпи 
нечестивців 
у Міссурі 
Розділ 45 (1833 р.) 

Частина святих жили в Фар Весті в Міссурі. Там же жив 
і Джозеф Сміт. Люди були щасливі. Вони побудували гарні 
будинки і школи. 

Але святі недовго мали злагоду. Нечестивці спричиняли 
їм шкоду. Вони говорили неправду про святих, ображали 
провідників Церкви. 

Якось зібрався натовп нечестивців, щоб вирішити, яким 
чином зашкодити святим. 
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Нечестивці вучинили багато лиха. Вони вигнали святих 
з домівок. 
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Вони спалили їхні домівки і знищили ферми. 

Вони били людей і кинули деяких у в'язницю. Нечестивці ображали жінок і деяких убили. 



Губернатором Міссурі був пан Богс. Нечестивці 
наговорили йому неправду про святих. 

Губернатор Богс наказав солдатам убити святих, якщо 
вони не залишать Міссурі. Нечестивці зраділи. Вони 
продовжували чинити зло. Губернатор не зупиняв їх. 

Деякі святі жили в місті, що називалося Хаунс Мілл. Одного 
дня, коли одні працювали в полі, а інші працювали вдома, 
нечестивці напали на святих. 

Частина святих сховалася у дерев'яному будинку. 
Нечестивці стріляли в них крізь щілини в стінах. 
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Нечестивці вбили святих, які там сховалися. Кілька дітей 
було вбито з рушниць. 

Потім нечестивці пограбували домівки і фургони святих. 
Вони вбили багато чоловіків. Жінкі і діти залишилися 
самотніми. 

Пізніше солдати схопили Джозефа Сміта та інших 
провідників Церкви. Солдати мали наказ убити Джозефа 
і його друзів. 

Але командир не послухався. Він не хотів стріляти 
в Джозефа та інших. Він сказав, що то буде вбивство. 

1 7 0 



Солдати кинули Джозефа та його друзів у в'язницю. 
Охорона закувала їх у кайдани. У в'язниці було 
холодно. Джозеф та його друзі були змушені спати на 
холодній підлозі. 

Охоронці були нечестивцями. Вони лаялися і розповідали 
жахливі речі. Охоронці розповідали, як грабували 
і вбивали святих, як ображали жінок та дітей. Вони 
сміялися і вихвалялися цілу ніч. 

Джозефу дуже не подобалося те, що вони говорили. Він більше не хотів 
їх слухати. Він встав і наказав іменем Господа зупинитися. Він сказав: 
«Зупиніться! Або хтось з нас тієї ж хвилини помре». Охоронці злякалися. Вони 
сказали Джозефу, що їм соромно. Вони сіли в куток і заспокоїлися. 
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Одним з апостолів був Бригам Янг. Поки Джозеф був 
у в'язниці, він скликав збори святих. Бригам Янг сказав, 
що вони повинні залишити Міссурі. Багато святих 
були бідними. У них не було ні фургонів, ні коней. На 
зборах чоловіки сказали, що вони допоможуть бідним 
святим виїхати. 

Святі залишили Міссурі. Була зима. Було дуже 
холодно. Нечестивці намагалися перешкодити їм. 
Вони вкрали у святих коней і корів. 

Святі вирушили до Квінсі, штат Іллінойс. Мешканці Квінсі 
добре поставилися до них. 
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Губернатор Богс та його друзі були раді, що святі виїхали. 
Єдині святі, які залишилися у Міссурі, були у в'язниці. 



Джозеф Сміт 
у в'язниці міста 
Ліберті 
Розділ 46 (березень 1839 р.) 

Джозеф Сміт та його друзі зоставалися у в'язниці 
багато днів. Потім їх перевели д о іншої в'язниці, що була 
в місті Ліберті в Міссурі. 

В'язниця в Ліберті була холодною і брудною. Джозеф та 
його друзі багато страждали. Іноді їх заковували у ланцюги. 
Вони змушені були спати на підлозі. 
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їжа була погана. Іноді вона була отруєна і вони хворіли. 



Джозеф сумував. Він з друзями був у в'язниці вже довгий 
час. Джозеф не знав, чи вони зможуть коли-небудь вийти 
звідти. Він турбувався про Церкву. 

Джозеф помолився Отцю Небесному. Він запитав, як довго 
він і святі мусять страждати. Він попросив Отця Небесного 
д о п о г т и їм. Джозеф попросив Отця Небесного покарати 
ворог ів . 

УЗ 121:1-6 

Іоус сказав Джозефу, що він буде недовго страждати. Він 
наказав Джозефу бути мужнім. Тоді Господь благословить 
його. Ісус сказав, що Джозеф невдовзі знову буде зі 
сво їми друзями. Друзі Джозефа люблять його і будуть раді 
бачити його. 

УЗ 122:7-9 

Ісус знав, що наробили нечестивці. Він розповів Джозефу, 
як Він їх покарає. Нечестивці ніколи не зможуть мати 
священство. їхні д іти не зможуть мати священство. 
Нечестивці будуть страждати і помруть. 

УЗ 121:15,21 
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Ісус сказав Джозефу, що святі будуть мати в житті багато доброго . Ніщо 
не зможе перешкодити Богу благословляти їх. Святий Дух буде розповідати 
їм багато чудового про силу Бога. Вони дізнаються про Небо і Землю. 

УЗ 121:26-33 

Ісус сказав, що Джозефу не слід боятися, коли він має страждати. В біді 
Джозефу не слід впадати у відчай. Ісус сказав, що труднощі є для 
нашого блага. Труднощі допомагають нам учитися. Ісус страждав більше за 
всіх людей. 

УЗ 122:7-9 
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Джозеф Сміт 
просить 
президента 
про допомогу 
Розділ 47 (березень-листопад 1839 р.) 

Перебуваючи у в 'язниці Ліберті, Джозеф Сміт написав до 
святих листи. Він наказав їм написати про все те зло, 
яке вчинили нечестивці. Вони мають відправити те, що 
вони напишуть, до керівників країни. 

УЗ 123:1,4,6 

Джозеф наказав святим написати прізвища нечестивців, які переслідували їх. 
їм слід розповісти, як були знищені їхні домівки і ферми. 

УЗ 123:1-3 
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Одного дня охорона переводила Джозефа та четверо його 
друзів до іншої в'язниці. Джозеф з друзями купили 
в охоронців двох коней. Вони віддали їм одяг, щоб 
сплатити за одного коня. За другого коня вони пообіцяли 
сплатити пізніше. 

Джозеф з друзями по черзі їхали на конях. Вони дісталися 
до Квінсі, Іллінойс. Вони провели в дорозі десять днів. 

Однієї ночі четверо охоронців напилися і поснули. А один 
охоронець допоміг Джозефу та його друзям втекти. 

Джозеф та його друзі знайшли свої сім'ї. Вони були раді 
бути знову разом. 
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Святі хотіли знайти в Іллінойсі місце, щоб побудувати місто. Вони купили 
частину землі на березі Міссісіпі. Земля була заболочена і мулиста. 
Джозеф з святими переїхали туди. Вони багато працювали, щоб осушити 
землю. Вони побудували оселі і посадили сади. Вони збудували чудове місто 
і назвали його Наву. Ця назва означає «чудове місце». 
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Пізніше Джозеф Сміт зустрівся з президентом Сполучених 
Штатів. Джозеф Сміт розповів президенту про натовпи 
нечестивців у Міссурі. Він розповів, як нечестивці спалили 
будинки святих і вкрали їхню худобу. 

Джозеф розповів, що кілька святих було вбито. Інших 
святих було кинуто у в'язницю. Він показав президенту те, 
що написали святі. Джозеф сказав, що керівники штату 
Міссурі не допомогли святим. Він попросив президента 
допомогти святим і покарати їхніх ворогів. 

Президент сказав, що знає про страждання святих. Але 
він нічого не зробить, щоб допомогти їм. Якщо він 
допоможе святим, то мешканці Міссурі розгніваються. 

Джозеф сумував через те, що президент не буде 
допомагати святим. Лише Отець Небесний допоможе їм. 
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її 

Місіонери 
в інших землях 
Розділ 48 
(червень 1837 p.—жовтень 1841 р.) 

Господь хотів, щоб люди і в інших землях дізналися про 
Євангелію. Він наказав Джозефу Сміту відрядити декілька 
святих на місії до Англії. Були обрані старійшина Гебер 
С.Кімбол і ще три чоловіки. Вони вирушили до Англії на 
кораблі. 

Вони познайомилися з чоловіком, який був керівником 
іншої церкви. Він дозволив місіонерам проповідувати 
в його церкві. Багато людей повірили місіонерам. Вони 
захотіли охриститися. Це розсердило керівника церкви. 
Він заборонив місіонерам проповідувати в його церкві. 

Місіонери продовжували проповідувати по домівках. 
Багато людей вступило до Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів. 
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Пізніше на місіях в Англії побували ще інші чоловіки. Серед 
них були апостоли. Перед поїздкою на місію Джозеф 
розмовляв з ними. Він розповідавав їм, чого вони повинні 
навчати людей. 

Джозеф наказував апостолам виконувати Божі заповіді. 
Він розповідав про священство. Він казав, що 
тільки істинна Церква Ісуса Христа має священство. 

Чоловіки були готові їхати на місії. У них не було грошей. 
Багато з них були хворі. В кількох сім'ях були хворі 
жінки та діти. Але чоловіки знали, що Отець Небесний 
допоможе їм і благословить їхні сім'ї . 

Місіонери вирушили до Англії. Вони проповідували 
в багатьох містах. Тисячі добрих людей повірили 
в Євангелію. Вони вступили до Церкви Ісуса Христа. 
Отець Небесний благословив місіонерів. Виконавши місії, 
вони благополучно повернулися додому. 
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Одним з дванадцяти апостолів був Орсон Гайд. Джозеф 
сказав, що Орсон має виконати особливу роботу для 
іудеїв. Орсон вирушив до Палестини. 24 жовтня 1841 року 
він прочитав молитву, щоб освятити землю Палестини. 

Орсон Гайд попросив Отця Небесного благословити цю 
землю. Він молився про воду, щоб там могли рости хліба. 
Він молився, щоб усі діти Авраама оселилися в Палестині. 
Щ о б вони могли збудувати будинки і посадити сади. 

Бог благословив землю Палестини. Тепер вона називається Ізраїль. 
У 1979 році Президент Спенсер В. Кімбол прочитав молитву, щоб 
освятити сад в Ізраїлі. Сад називається Меморіальний Сад Орсона Гайда. 
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Святі в Наву 
Розділ 49 (січень-липень 1841 р.) 

Джозеф Сміт і багато святих жили в Наву, Іллінойс. Ісус 
дав Джозефу багато важливих одкровень. Ісус сказав, 
що він задоволений роботою Джозефа. Ісус сказав, що 
всім царям та управителям у світі сл ід розповісти про 
Євангелію. 

УЗ 124:1-8 

Ісус сказав, що святі мають побудувати храм у Наву. Він 
хотів, щоб святі віддали на храм золото і срібло. Вони 
мали принести на будівництво храму гарне дерево різних 
порід. 

УЗ 124:26-27 

Ісус сказав, що він прийде до храму. Він дасть одкровення 
про Церкву і священство. 

УЗ 124:27,40 
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Ісус сказав Д ж о з е ф у що святим треба христитися за 
людей, які померли. Він сказав, що вони мають 
побудувати в храмі христильну купіль. У купелі вони 
зможуть христитися за померлих. 

УЗ 124:29-37 

Ісус сказав, що він любить брата Джозефа Гайрума. 
Гайрум Сміт буде патріархом Церкви. Він буде давати 
особливі благословення святим. 

УЗ 124:91-92 

Одного дня Господь дав Джозефу одкровення про Бригама 
Янга. Ісус сказав, що він любить Бригама Янга. Він знає, 
що Бригам багато зробив для Церкви. Він був на багатьох 
місіях далеко від дому. Він багато разів залишав с ім 'ю. 

УЗ 126:1-2 

Господь сказав, що Бригаму Янгу слід залишитися із 
с і м ' є ю . Йому слід добре дбати про неї. 

УЗ 126:3 
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Перші 
ендаументи 
Розділ 50 (травень 1842 р.) 

Господь пообіцяв Джозефу Сміту, що він дасть людям 
особливе благословення. Це благословення називається 
ендаумент. Він дається в храмі. Л и ш е ті чоловіки та жінки, 
які виконують Божі заповіді, можуть мати ендаумент. 

УЗ 105:12,18,33; 110:9; 124:40-41 

Невдовзі Джозеф Сміт зустрівся з деякими чоловіками та 
їхніми жінками. Джозеф учив їх, яку роботу вони мають 
виконувати в храмі. Потім усі вони отримали ендаументи. 

Тепер усі люди, які виконують Божі заповіді, можуть йти 
до храму. Вони можуть мати особливе благословення -
ендаумент. Вони дізнаються про те, щ о їм потрібно знати 
для того, щоб повернутися на Небо. Вони складають 
завіти з Богом. Бог складає завіти з ними. 
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Товариство 
Допомоги 
Розділ 51 (березень 1842 р.) 

Члени Церкви будували храм у Наву. Одяг чоловіків 
зносився. Жінки хотіли допомогти їм. Одна жінка сказала, 
що вона пошиє для чоловіків одяг. Але в неї не було 
грошей, щоб купити тканину. 

Сара М. Кімбол сказала, що вона дасть жінкам трохи 
тканини. Сестра Кімбол попросила інших жінок 
допомогти. Жінки зібралися в домі сестри Кімбол. Вони 
вирішили організувати в Церкві товариство жінок. 

Жінки попросили Елізу Р. Сноу написати для товариства 
статут. Вона віднесла статут Джозефу Сміту. Джозеф 
Сміт схвалив статут. Але він сказав, що Господь має для 
жінок кращий план. 
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17 березня 1842 року Джозеф Сміт запросив жінок на збори. Він сказав, 
що провідники священства допоможуть жінкам у роботі товариства. На 
зборах були присутні вісімнадцять жінок. Емма Сміт була обрана провідником 
товариства. Вони назвали свою організацію Товариством Допомоги. 
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Джозеф Сміт наказав жінкам допомагати хворим і бідним, 
їм слід надавати будь-яку допомогу людям, які мають 
у цьому потребу. Єпископ допоможе жінкам в їхній роботі. 

Жінки організували збори, на яких навчалися того, 
що їм треба було знати. Вони були дуже раді, що могли 
допомагати членам Церкви. 

Жінки робили для храму речі. Вони пошили одяг для 
чоловіків, які будували храм. 

1 8 8 

Жінки годували голодних. Вони доглядали хворих. Вони 
багато допомагали святим. 



Жінки Церкви можуть вступити до Товариства Допомоги. Члени Товариства 
допомагають людям. Вони пізнають Євангелію. Вони дізнаються про 
життя людей в інших землях. Вони вивчають корисні книги, музику, мистецтво. 
Вони вчаться, як покращити побут у сім'ях. 
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Труднощі 
в Наву 
Розділ 52 (травень—серпень 1842 р.) 

Багато людей оселилися в Наву. Вони побудували 
чудове місто. Вони почали будувати храм. Святі в Наву 
хотіли обрати мера міста. 

Мером Наву був обраний Джон С. Бенет. Спочатку він 
був хорошим мером. Але він почав робити погані вчинки. 
Йому не подобався Джозеф Сміт. 
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Люди в Наву хотіли мати велике свято. Вони хотіли, щоб 
був військовий парад. 



Джон Бенет командував солдатами. Він вирішив показати 
на святі бій. То мав бути не справжній бій, лише для 
розваги. 

Джон Бенет розсердився. Він більше не хотів бути мером 
Наву. Люди обрали мером Джозефа Сміта. 

Пан Бенет попросив Джозефа Сміта командувати 
солдатами в бою. Сміт знав, що Джон Бенет не любив 
його. Він подумав, що пан Бенет хотів убити його. 
Господь наказав Джозефу не брати участі в битві. 

Джон Бенет та інші чоловіки не хотіли більше бути членами 
Церкви. Вони зводили наклепи на пророка Джозефа Сміта. 

1 9 2 



Джозеф Сміт поговорив з деякими членами Церкви. Він сказав, що святі 
будуть мати ще багато труднощів. Одного дня вони будуть змушені 
залишити Наву. Вони підуть в Скелясті гори. Там святі побудують міста. 
Вони будуть слухатися Бога і стануть сильним народом. 
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Бог і ангели 
Розділ 53 (лютий-квітень 1843 р.) 

Одного дня до Джозефа Сміта прийшов чоловік. Він 
сказав, що бачив ангела. Він розповів Джозефу Сміту, 
як був одягнений ангел. Джозеф Сміт сказав, що чоловік 
помиляється. Він сказав, що ангели не вбираються так, 
як описав той чоловік. 

Чоловік розсердився. Він наказав, щоб з неба зійшло полум'я і спалило 
пророка та його дім. Але той чоловік не мав сили Бога. Ніяке полум'я не 
зійшло з неба. 
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Ісус дав Джозефу Сміту одкровення про ангелів. Ісус сказав, що ангели - це 
люди, які жили на землі. Вони померли і воскресли. Вони мають тіла з плоті і 
крові. Тепер вони живуть з Богом. 

УЗ 129:1 

Ісус сказав, що Сатана намагається ввести людей в оману. Іноді він робить 
так, що люди думають, що він є ангел. Він примушує людей чинити зло. 
Але праведні люди можуть розпізнати, коли Сатана намагається обдурити їх. 

УЗ 129:8 

195 



Пізніше Джозеф Сміт ще розповів людям дещо про небо. Люди, які були 
праведні на землі, будуть жити на Небі з Ісусом Христом. На Небі вони будуть 
пам'ятати все, про що дізналися на землі. 

УЗ 130:6,7 

Джозеф Сміт сказав, що перед тим як ми прийшли на землю, всі закони 
Бога вже існували на Небі. Для кожного закону є благословення. Ми повинні 
виконувати закон, щоб мати благословення. 

УЗ 130:20-21 
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Джозеф Сміт розповів святим про Ісуса Христа і Отця 
Небесного. Ісус схожий на людину. Він жив на землі. 
Він помер і воскрес. Він має тіло з плоті і кісток. 

УЗ 130:22 

Отець Небесний також має тіло з плоті і кісток. Він живе 
в чудовому сяючому місці. 

УЗ 130:7,22; Авраам 3:4 

Джозеф Сміт також сказав, що Дух Святий - це дух. Дух Святий не має тіла 
з плоті і кісток. 

УЗ 130:22 
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Одкровення 
про шлюб 
Розділ 54 (липень 1843 р.) 

Джозеф Сміт спитав Господа про шлюб. Ісус сказав, що 
чоловіка і жінку одружує чоловік, який має священство. 
їм слід брати шлюб у храмі. Вони повинні виконувати Божі 
заповіді. Тоді вони зможуть одружитися навічно. 

УЗ 132:1-29 

Праведні люди, які одружилися навічно, будуть жити 
в целестіальному царстві неба. З ними разом будуть їхні 
діти, які слухаються Бога. То буде єдина сім'я. Вони 
будуть жити з Богом. Вони стануть подібними до нього. 

УЗ 132:1-29 

Ісус сказав, що іноді Бог говорить пророкам, що чоловікам 
слід мати більше однієї жінки. Але чоловіки повинні робити 
це тільки тоді, коли їм наказує Бог. 

УЗ 132:32-39 
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Посилення 
переслідувань 
святих 
Розділ 55 (1843-1844 pp.) 

Більшість людей, які жили поблизу Наву, не були членами 
Церкви. Багато з них не любили святих. Вони не хотіли, 
щоб святі керували містом. Вони переслідували членів 
Церкви. 

Ті люди збиралися в натовпи. Вони крали у святих худобу, 
спалювали стайні і будинки. Вони намагалися примусити 
святих залишити Наву. Поліція і солдати не припиняли 
дії тих людей. Губернатор не хотів допомагати святим. 

Джозеф Сміт попереджав святих у Наву, що вони будуть 
мати труднощі. Те, про що говорив Джозеф Сміт, сталося. 
Джозеф знав, що святі змушені будуть залишити Наву. 
Вони підуть до місця, де ніхто не буде переслідувати їх. 
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Джозеф Сміт скликав на збори апостолів та ще кількох 
чоловіків. Він наказав їм знайти місце, де могли 
б оселитися святі. 

Джозеф Сміт вивчив карти країни. На картах було місце з 
високими горами і широкими долинами. Там жили індійці. 
Джозеф знав, що то буде добре місце для святих. 
Натовпи нечестивців не зможуть зашкодити їм. Джозеф 
сподівався, що святі зможуть там оселитися. 

Деякі інші члени Церкви в Наву більше не вірили 
в Євангелію. Вони ненавиділи Джозефа Сміта і хотіли 
вбити його. Вони почали випускати газету. Там 
були надруковані наклепи на Джозефа і святих. 

Керівники міста Наву обурилися тим, що було надруковано 
в газеті. Дехто з них пішов до видавництва. Вони спалили 
газети, знищили друкарський прес. Газета більше не 
виходила. 
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Вбивство 
пророка 
Розділ 56 (червень 1844 р.) 

Деякі люди звинувачували Джозефа Сміта за труднощі 
в Наву. Джозефа було кинуто у в'язницю. Суддя сказав, 
що Джозеф Сміт не зробив нічого поганого. Він відпустив 
Джозефа. 

Нечестивці розізлилися на суддю. Вони сказали, що 
вб'ють його. Святі в Наву перелякалися. Вони попросили 
губернатора штату допомогти їм. Але він не захотів. Він 
послав солдат знайти Джозефа Сміта. 

Джозеф Сміт знав, що знову потрапить до в'язниці. Він 
боявся, що його брата Гайрума також кинуть у в'язницю. 
Джозеф сказав Гайруму забрати сім'ю до іншого міста. 
Але Гайрум не захотів залишити Джозефа. 
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Джозеф Сміт сказав, що йому та Гайруму слід залишити 
Наву. Якщо вони це зроблять, нечестивці не чіпатимуть 
святих. Тому Джозеф і Гайрум перейшли річку. 

Деякі люди казали, що Джозеф Сміт втік тому, що злякався. 
Дружина Джозефа Емма послала до нього друзів сказати, 
щоб він повернувся. Джозеф Сміт гадав, що його вб'ють, 
якщо він повернеться до Наву. Але він зробив те, 
що хотіли друзі. 

Джозеф і Гайрум повернулися до Наву. їх заарештували. 
Солдати відправили їх, а також Уілларда Річардса та 
Джона Тейлора до міста Картидж. їх кинули до в'язниці. 

Наступного дня було 27 червня 1844 року. Кілька друзів 
Джозефа Сміта відвідали його у в'язниці. Вони читали 
Писання. Джон Тейлор співав одну з найулюбленійших 
пісень Джозефа про Ісуса. 
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Раптом вони почули за дверима галас. Нечестивці стріляли по в'язниці, 
їх було більше сотні. Вони розмалювали обличчя, щоб ніхто не міг впізнати їх. 

Кілька нечестивців пробігли повз охорону і відчинили двері в'язниці. Вони 
побігли наверх по сходах, дісталися до кімнати і почали стріляти. Вони 
стріляли в Джона Тейлора, але не вбили його. Вони вбили Гайрума. Джозеф 
побачив, що Гайрум був мертвий. Він сказав: «О, дорогий брате Гайрум!» 
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Джозеф Сміт побіг до вікна. Нечестивці вистрілили в нього. Він скрикнув: 
«О, Господи Боже мій!» і випав з вікна. Божий пророк був мертвий. 

Тіла Джозефа Сміта та його брата Гайрума були перевезені в Наву. Святі дуже 
жалкували. їхній провідник і пророк був мертвий. Він віддав життя за Євангелію 
Ісуса Христа. 

УЗ 135 
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Пророк Джозеф Сміт виконав важливу роботу. Він переклав Книгу Мормона. 
Він відновив істинну Церкву Ісуса Христа. Він послав місіонерів навчати 
Євангелії в інших землях. Він збудував місто для святих. Бог любив Джозефа 
Сміта. Святі любили його. Джозеф Сміт допоміг нам більше за всіх інших 
людей. Більше зробив для нас тільки Ісус. 

УЗ 135:3 
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Новий 
провідник 
Церкви 
Розділ 57 (липень—серпень 1844 р.) 

Пророк Джозеф Сміт був мертвий. Церква не мала Прези-
дента. Святі не знали, хто має бути їхнім провідником. 

Більшість апостолів були далеко на місіях. 

v . 
• •• і -^ЯШ/ 

Сідні Рігдон був радником Джозефа Сміта. Але він не 
слухався Господа. Він давно виїхав з Наву. 

УЗ 124:108-109 
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Сідні Рігдон почув, що пророк загинув і повернувся до 
Наву. Він захотів бути провідником Церкви. 

Бригам Янг з іншими апостолами повернулися з місій. 
Бригам Янг був провідником апостолів. Він сказав, 
що апостоли мають керувати Церквою до тих пір, поки не 
буде обрано нового Президента. 

УЗ 107:24 

Члени Церкви мали збори. Сідні Рігдон звернувся до них. Він сказав, що він 
має бути провідником Церкви. 
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Потім виступив Бригам Янг. Він сказав, що керувати Церквою мають апостоли. 
Святий Дух був з Бригамом Янгом. Його голос звучав наче голос Джозефа 
Сміта. Кілька хвилин він був схожим на Джозефа Сміта. Люди знали, що Бог 
обрав апостолів керувати Церквою. Сідні Рігдон розсердився. Він повернувся 
додому. Він заснував свою церкву. Він більше не був членом Церкви Ісуса 
Христа Святих Останніх Днів. 
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Перші святі 
залишають 
Наву 
Розділ 58 
(вересень 1845 p.—лютий 1846 р.) 

Після вбивства Джозефа Сміта нечестивці думали, що 
Церква припинить існування. Вони не знали, що Господь 
обере нового провідника. Нечестивці хотіли знищити 
Церкву. Газети брехали на святих. Вони казали, що святі 
вбивають людей і крадуть. 

Губернатор штату не хотів допомагати святим. Він сказав, що нечестивці 
ненавидять їх. Він наказав святим забиратися на захід. Бригам Янг сказав, 
що святі поїдуть на захід. Але їм потрібен був час, щоб підготуватися, 
їм потрібні були гроші, щоб купити харчі та одяг. Вони мали зробити фургони 
і купити волів. Потрібно було продати свої будинки. 

209 



Нечестивці не хотіли чекати, поки святі будуть готові їхати. 
Люди не хотіли купувати будинки святих. Нечестивці 
примусили деяких святих залишити домівки. Вони погра-
бували ті домівки, а потім їх спалили. 

Святі віддали гроші на будівництво храму. Вони 
продовжували будувати його. Багато кімнат були вже 
готові. По завершенні будівництва кожної кімнати, 
вони її освячували. Вони використовували одну 
з кімнат для хрищення людей за померлих. Для всіх 
членів Церкви в храмі відбулася конференція. 

Святі багато працювали, щоб підготуватися до від'їзду з 
Наву. Вони рубали дерева і робили фургони. Вони 
купили худобу, зібрали харчі. Святі хотіли завершити 
будівництво храму до від'їзду. 

Настала зима. Було дуже холодно. Нечестивці примусили 
багатьох святих залишити свої домівки. Святі поклали всі 
свої речі у фургони. Вони в'їхали на фургонах на пороми і 
перетнули Міссісіпі. 
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Був такий мороз, що ріка замерзла. Бригам Янг та кілька святих їхали на 
фургонах по льоду. 

Святі розташували табір біля ріки. Деяким людям не вистачало одягу. 
Вони мерзли. Іншим не вистачало їжі. Ті святі, які мали достатньо харчів та 
одягу, ділилися з іншими. Святі залишалися біля ріки кілька днів. Потім 
вони знову вирушили в дорогу і розташували новий табір. Бригам Янг обрав 
керівників. Керівники допомагали людям подорожувати далі в гори на захід. 
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Будівництво 
храму в Наву 
закінчено 
Розділ 59 
(жовтень 1845 p.—вересень 1846 р.) 

Деякі святі не залишили Наву. Господь наказав святим 
збудувати храм в Наву. Вони слухалися його. Люди , 
які залишилися в Наву, багато працювали на будівництві 
храму. 

УЗ 124:31 

Багато святих хворіли. Більшість з них були б ідними. Вони знали, що невдовзі 
мають залишити Наву. Але вони хотіли завершити будівництво храму. 
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Нарешті храм було закінчено. Святі виконували храмову роботу цілий день 
і цілу ніч. Вони отримали ендаумент. Вони були дуже щасливі, що мали храм. 
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І ось решта святих повинні були залишити Наву. Вони 
поклали всі свої речі до фургонів і перейшли на другий 
берег Міссісіпі. 

Вони подивилися назад через ріку і побачили Наву. На 
горі стояв храм. Вони сумували, що залишили Наву. 
Але всі були раді, що закінчили будувати храм Господа. 

Святі залишалися біля ріки кілька днів. У них було мало 
харчів. Господь допоміг їм. Він послав маленьких птахів, 
що називаються перепелиці. Святі ловили перепелиць і 
їли їх. 

Потім Бригам Янг послав кілька чоловік допомогти святим. 
Вони привели всіх до міста, де розташувалися інші святі. 

2 1 4 



Піонери 
продовжують 
подорож 
Розділ 60 
(березень 1846 p.—червень 1846 р.) 

Ранньою весною святі продовжили подорож. Все ще було 
дуже холодно. Деякі люди захворіли і померли. 

Дороги були дуже погані. Люди змушені були подорожувати поволі. Вони 
їхали по рівній землі, на якій зрідка зустрічалися маленькі пагорби. 
Земля була вкрита високою травою. Така земля називається рівнина. 
На рівнинах живуть індійці. Там немає міст і ферм. 
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Бригам Янг послав чоловіків знайти хороші місця для табору. Святі рубали 
дерева і будували дерев'яні будинки. Вони будували мости через потоки, 
і це полегшувало людям подорож. Святі, які подорожували на захід, звалися 
піонерами. 
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Піонери вийшли до широкої ріки. Місце, де вони зупинилися, називалося 
Каунсіл Блаффс. До них приєдналися інші святі. Неподалеку вони 
розташували табори. Піонери залишалися там до літа. 
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Мормонський 
батальйон 
Розділ 61 
(червень 1846 р.-липень 1847 р.) 

Святі перебували в Каунсіл Блаффс. Командуючий 
армією Сполучених Штатів відвідав Бригама Янга. Його 
звали Командуючий Аллен. 

Командуючий Аллен сказав, що президенту Сполучених 
Штатів потрібно 500 чоловік, щоб поповнити армію. Бригам 
Янг відповів, що святі зроблять те, що хоче президент. 

Командуючий Аллен поговорив з чоловіками і 500 з них 
пішли до армії. їх стали звати Мормонський батальйон. 
Іноді членів Церкви називають мормонами, тому що вони 
вірять в Книгу Мормона. 
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Бригам Янг наказав чоловікам бути найкращими солдатами в армії. З собою 
вони мають взяти Біблію і Книгу Мормона. Вони повинні бути охайними, 
чистими і чемними. їм не слід лаятися або грати в карти. Бригам Янг наказав 
чоловікам виконувати Божі заповіді. Тоді їм не прийдеться когось убивати. 

Мормонський батальйон вирушив з Командуючим 
Алленом. Святі сумували, коли проводжали їх. Святим 
потрібні були чоловіки, щоб рухатися далі на захід. 
Вони не хотіли, щоб чоловіки залишали їх і йшли воювати. 
Але всі знали, що солдатам будуть платити. Ті гроші 
допоможуть святим. 

Мормонський батальйон вирушив на південь. Деякі сім'ї 
солдат пішли з Мормонським батальйоном. Людям було 
дуже тяжко подорожувати. Всю дорогу вони йшли пішки. 
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Дороги були дуже погані. Іноді фургони грузли 
в глибокому піску. Не було води для пиття. Не було дерев, 
під якими люди могли б відпочити в затінку. Деякі 
люди захворіли. У фургонах могли їхати тільки хворі люди. 

Командуючий Аллен вирішив, що хворі солдати, жінки і 
діти мають залишитися в Колорадо. Вони зупинилися 
в місті, що називалося Пуебло. За службу в армії солдатам 
сплачували гроші. Дехто з хворих солдатів відсилав гроші 
своїм сім'ям до Каунсіл Блаффс. Гроші також висилалися 
бідним людям в Наву і місіонерам. 

Солдати батальйону продовжували похід. Іноді вони не 
знали де йдуть. Вони змушені були рити глибоко пісок, 
щоб знайти воду. Вода мала неприємний смак. У солдат 
не було достатньо їжі. Не було дров розпалювати вогнища. 
Солдати змушені були палити бур'ян. 

Солдати зустріли індійців і інших людей, які мали їжу. 
У солдатів не було грошей, щоб купити їжу. Вони віддали 
індійцям дещо з свого одягу. Індійці дали солдатам їжу. 
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Мормонський батальйон йшов далі на захід. Вони вийшли до дуже крутих гір. 
Чоловіки змушені були прив'язувати до фургонів канати і тягти їх вверх в гори. 
Потім вони спускали фургони вниз з другого боку гір. 

Одного дня солдати побачили биків. Бики напали на солдатів. Солдати 
билися з биками. Нарешті вони прогнали їх. Одного чоловіка було поранено. 
Довгий час він не міг ходити. 
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Нарешті Мормонський батальйон вийшов до Тихого океану. То було 29 січня 
1847 року. Люди були дуже змучені. їхній одяг був драний. Вони були раді, що 
довгий похід закінчився. 

За службу в армії солдатам заплатили. їм не треба 
було більше залишатися в армії. Вони могли йти додому 
до своїх сімей. 

Деякі люди залишилися в Каліфорнії. Більшість 
з них пішла в Скелясті гори, щоб бути там з іншими 
святими, які приїхали туди з Каунсіл Блаффс. 
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Піонери 
вирушають 
до долини 
Солоного Озера 
Розділ 62 
(червень 1846 p.—липень 1847 р.) 

Піонери все ще перебували в Каунсіл Блаффс. їм потрібні 
були сильні чоловіки, щоб допомагали подорожувати. 
Більшість молодих чоловіків були в Мормонському 
батальйоні. Тому піонери вирішили не вирушати до весни 
в Скелясті гори. 

Індійці дали святим землю на другому березі ріки. Там 
святі побудували місто Уінтер Квотерс. Вони проклали 
вулиці і побудували будинки. Деякі домівки були зроблені 
з дерева. Інші - знаходилися в печерах на схилах гір. 
Піонери посіяли хліб. 

Бригам Янг поділив місто на приходи. Він обрав єпископів. 
Деякі індійці шкодили піонерам. Піонери збудували 
стіну навколо міста, щоб охоронятися від нападів індійців. 
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Поки піонери були у Уінтер Квотерс, Бригам Янг отримав 
одкровення. Господь розказав йому, як людям слід 
готуватися до подорожі. Він розказав Бригаму Янгу, що 
слід робити людям під час подорожі. 

Господь сказав, що людям слід поділитися на маленькі 
групи. В кожній групі має бути керівник. Людям слід 
слухатися своїх керівників. їм слід допомагати один 
одному. їм слід піклуватися про с ім ' ї , в яких немає батька 
або матері. 

УЗ 136:1-8 

Кожній групі слід мати свої власні фургони і харчі. В кожній 
групі повинні бути люди, які знають, як управляти 
фургонами, будувати будинки, сіяти хліб, будувати мости. 

УЗ 136:7 

Господь розповів святим, що їм слід робити. Вони повинні 
виконувати його заповіді. їм слід дотримуватися своїх 
обіцянок. їм не слід погано говорити один про одного, 
бути чесними. їм слід повертати речі, які вони позичили 
або знайшли. 

УЗ 136:23-27 
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Господь хотів, щоб піонери були щасливими. Він наказав, щоб вони разом 
співали й танцювали і нічого не боялися. Господь буде допомагати святим. 
Він сказав, що вони матимуть труднощі . Але ті труднощі зроблять людей ще 
кращими. Вони будуть мати благословення. 

УЗ 136:28-31 

Бригам Янг зробив те, що наказав йому Господь. 
Він поділив людей на групи. Кожна група мала все, 
щоб забезпечити будівництво міста в горах. 

У святих відбулася конференція. Потім Бригам Янг обрав 
групу, що мала піти першою. В тій групі було 143 чоловіки, 
три жінки і двоє дітей. Наступного дня перша група 
залишила Уінтер Квотерс. 
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У дорозі кожен відповідав за свою роботу. Жінки пильну-
вали дітей і готували їжу. Всі чоловіки мали рушниці, щоб 
захищати людей і худобу. 

Піонери подорожували цілий день. Вночі вони розташову-
валися табором. Вони ставили фургони навкруги. Люди 
і худоба залишалися в середині кола. Вони розпалювали 
вогнища і готували їжу. 

Вони танцювали і співали. Одна з пісень називалася «Йдіть, 
йдіть, святі». Завдяки їй люди відчували себе краще. 

2 2 7 

Коли наставав час йти спати, один чоловік сурмив. 
Піонери читали молитви і йшли спати. 



Піонери пройшли довгий шлях по рівнинах. Вони подо-
рожували чотири місяці. По дорозі вони зустрічали різних 
людей. Деякі з них були мисливцями. Вони казали 
Вригаму Янгу не йти в Скелясті гори. Вони казали, що 
там не буде рости хліб. 

Інші люди казали Вригаму Янгу вести святих до Каліфорнії. 
Але Бригам Янг сказав, що Господь показав йому, куди 
мають йти святі. Він буде слухатися Бога. 

Нарешті піонери прийшли в гори. Подорожувати в горах 
було важко. 

Бригам Янг захворів. Він не міг швидко пересуватися. 
Він обрав кількох чоловіків, щоб вони пішли вперед. 
Він наказав їм іти до долини Великого Солоного Озера. 
Вони мали розпочати сівбу. 
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Вони молилися Господу і просили його благословити 
зерно, яке збиралися сіяти. Вони засіяли землю. 

Чоловіки перетягнули свої фургони через гори. Вони 
спустилися у долину і розташували табір біля потоку. 

Наступного дня до долини приїхав Бригам Янг з піонерами. Бригам Янг 
подивився на долину з свого фургону. Він знав, що то було місце, яке 
Господь обрав для святих. Бригам Янг сказав: «Це саме те місце. Поїхали!» 
Святі спустилися у фургонах в долину. То було 24 липня 1847 року. 
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Життя святих 
у Скелястих 
горах 
Розділ 63 (липень 1847 р.) 

У долині Великого Солоного Озера піонери розпочали 
будівництво міста. Вони назвали місто Солт-Лейк-Сіті. 
Бригам Янг обрав місце для будівництва храму. 

Бригам Янг поділив місто. Кожна сім'я мала землю для 
дому і ферми. Піонери побудували дерев'яні будинки. 
Вони посіяли хліб. Вони тяжко працювали. Бригам Янг 
вчив святих, що кожен мусить заробити все необхідне. 

Бригам Янг поділив місто на п'ять приходів. Люди 
почали будувати церкви. До долини прийшли ще піонери. 
Невдовзі там було вже дев'ятнадцять приходів. 

2 3 0 



Бригам Янг направив місіонерів за океан до інших земель. 
У деяких місцях лише кілька чоловік вступили до Цекрви. 

Піонери заснували школу. Заняття і збори Церкви 
відбувалися в тому ж самому будинку. Пізніше була 
заснована Недільна Школа. 

В інших місцях багато людей повірили місіонерам. Вони вступили до Церкви. 
Багато з них захотіло оселитися з святими у долині Великого Солоного Озера. 
Вони перепливли океан на кораблях. 
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Деякі люди переправилися туди в критих фургонах. Були люди, які не мали 
грошей, щоб купити фургони. Вони зробили маленькі візки на двох колесах, 
що називалися тачками. Піонери поклали у візки всі свої речі. Вони штовхали 
і тягнули візки по рівнинах. Було дуже важко штовхати візки. Деякі люди 
захворіли і померли. 
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Святі зазнали багато труднощів. Бувало так, що не 
родив хліб. Повіні заливали їхні ферми. Іноді індійці крали 
у святих речі і навіть убивали їх. 

Бригам Янг був мудрим провідником. Він послав чоловіків 
з сім'ями до інших місць на заході. Деякі святі побудували 
міста в Каліфорнії. Інші святі побудували міста в Айдахо, 
Арізоні і в Вайомінгу. Деякі люди жалкували, що мають 
залишити свої оселі. Але вони слухалися Бригама Янга. 

Бригам Янг учив святих добре ставитися до індійців. Святі 
давали індійцям їжу. Багато індійців стали друзями святих. 

Святі розпочали на заході будівництво храмів. У 1853 році 
вони розпочали будувати храм в Солт Лейк Сіті. Будували 
його сорок років. За той час святі збудували три інших 
храми. Вони побудували Сейнт Джордж храм, Логан храм 
і Манті храм. 
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-У-інтер Квотерс Велике Ч / 
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Церква 
Ісуса Христа 
сьогодні 
Розділ 64 

Минуло багато років з часу відновлення Церкви в місті 
Фейєт, штат Нью-Йорк. За ці роки Церква значно 
збільшилася. У 1830 році шість чоловіків відновили Церкву, 
а інші лише спостерігали. 

Місіонери відвідали багато земель, де вони навчали Євангелії. Люди слухали 
місіонерів. Вони повірили в Євангелію і вступили до Церкви. У 1983 році 
Церква нараховувала більше чотирьох мільйонів членів. Це різні люди. Вони 
живуть у всьому світі. Вони говорять багатьма мовами. Вони щасливі бути 
членами Церкви. 
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6 квітня 1980 року Церква святкувала день народження. їй сповнилося 
150 років. У Церкві відбулася урочиста конференція, присвячена дню 
народження. Одночасно відбувалося двоє зборів. Одні були в Фейєті, 
штат Нью-Йорк. У будинку, дуже схожому на дім Пітера Уітмера, виголошував 
промову пророк Спенсер В. Кімбол. 

Другі збори відбувалися в скинії в Солт Лейк Сіті. На зборах були присутні 
тисячі людей. Президент Кімбол промовляв до святих по телевізору. Він 
освятив дім Пітера Уітмера. Всі члени Церкви були раді бачити і чути пророка. 
Члени Церкви мають надзвичайне благословення. Ми повинні бути вдячними, 
що ми - члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми маємо пророка, 
який веде нас. 
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Слова, які слід знати 

Алкоголь Пиво і вино містять алкоголь. Пити 
алкоголь - це не добре. 

Ангел Ангел - це помічник Бога. Ангел Мороній 
розмовляв з Джозефом Смітом. 
Апостол Апостол - це провідник Церкви Ісуса 
Христа. 
Ісус сказав Джозефу Сміту, що він хоче, щоб було 
12 апостолів. 
Арештували Солдати арештували Джозефа Сміта. 
Солдати схопили Джозефа Сміта і кинули його 
у в'язницю. 
Будинок Храм - це великий будинок. 
Вибирати, обирати Бог дозволяє нам вибирати 
між добром і злом. 
Ми обираємо керівників. 
Бог обрав Бригама Янга керувати святими. 
Вибір Отець Небесний дозволяє нам робити вибір. 
Отець Небесний дозволяє нам вирішувати, що 
робити. 
Видіння Видіння - це те, що Бог дозволяє нам 
бачити. Джозеф Сміт побачив у видінні Отця 
Небесного та Ісуса Христа. 
Виконувати Виконувати означає робити те, що 
нам наказують. Ми повинні виконувати Божі заповіді. 

Вирішили Емма та Джозеф гадали чи вирушити 
до Пенсільванії, чи залишитися в Нью-Йорку. Вони 
вирішили їхати до Пенсільванії. 
Відлучати від Церкви Члени Церкви, які грішать, 
можуть бути відлучені від Церкви. Вони не можуть 
бути членами Церкви. 

Віра Мати віру означає знати, що є істина. 
Ми маємо віру в Ісуса Христа. Ми віримо в нього 
і слухаємося його. 
Вірити Вірити означає думати, що щось 
є істинним. 
Багато людей вірять в Євангелію Ісуса Христа. 
Вічно Вічно означає назавжди. Ми зможемо вічно 
жити з Отцем Небесним, якщо ми виконуватимемо 
його заповіді. 

Воли Воли - це тварини. 
Ворог Ворог - це людина, яка ненавидить іншу 
людину. Вороги Джозефа Сміта намагалися вбити 
його. 
Воскрес Ісус Христос воскрес. Він був мертвий. 
Він знову живий. Всі люди воскреснуть після смерті. 
Врятувати Ісус помер, щоб врятувати нас. Ісус 
помер, щоб ми змогли повернутися до Отця 
Небесного і жити з ним. 
Врятуватися Врятуватися означає втекти від 
когось або чогось. Чоловіки спробували втекти 
з в'язниці. Джозеф Сміт врятувався від натовпу. 
Вступили Люди вступили до Церкви. Люди 
христилися і стали членами Церкви. 
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В'язниця В'язниця - це місце, де тримають людей, 
і звідки вони не можуть звільнитися. 
В'язниця - це тюрма. 
Гора Піонери піднялися у фургоні на гору. 

Горн Горн - це різновид сурми. 

Гребля Святі збудували на ріці греблю. Гребля 
утримує воду. 
Губернатор Губернатор - це керівник штату. 
Дари Дари - це речі, які даються людям. Святий 
Дух дає дари праведним людям. 
Десятина Десятина - це гроші, які ми віддаємо 
Богу. 
Диякони Хлопчики можуть стати дияконами, коли 
їм сповнюється дванадцять років. Диякони можуть 
розносити причастя. 
Ділитися Ділитися означає віддавати частину того, 
що ми маємо. 
Друкар Друкар - це людина, яка друкує книги. 
Дух Дух не має тіла з плоті і крові. 
Душити Люди душили Джозефа Сміта. 
Ендаумент Ендаумент - це особливе обіцяння, або 
дар від Бога. 
Євангелія Євангелія - це те, чого вчить нас Ісус. 
Святі вірять в Євангелію Ісуса Христа. 

Єпископ Єпископ - один з керівників у Церкві. 
Єпископ є керівником приходу. 
Завіт Завіт - це обіцяння. Ми обіцяємо Богу, що ми 
щось зробимо. Ми складаємо завіт з Богом. 
Заповіді Праведні люди виконують Божі заповіді. 
Праведні люди роблять те, що наказує їм Бог. 
Зарив у з е м л ю Мороній зарив золоті пластини 
в землю. 
Він поклав пластини в яму в землі. Він накрив їх 
зверху землею. 
Заробити Заробити означає отримати щось за 
роботу. Чоловіки працювали на фермера. Вони 
заробили гроші. 
Захищати Чоловіки мали рушниці, щоб захищати 
людей. Чоловіки мали рушниці, щоб оберігати 
людей. Господь захистив Джозефа Сміта. Господь 
врятував Джозефа Сміта. 
Збудували Піонери збудували дерев'яні будинки. 
Звинуватили Люди звинуватили Джозефа Сміта 
у труднощах. Люди сказали, що Джозеф Сміт 
допустив труднощі. 
Зібратися Зібратися означає зійтися до купи 
в одному місці. Джозеф Сміт наказав святим 
зібратися в Міссурі. 
Злі духи Злі духи - це погані духи. Злі духи 
слухаються Сатани. 
Зло Зло - це щось дуже погане. Сатана - це злий 
дух. 
Знищити Знищити означає знести будівлю, 
поламати, спалити або вбити. Натовпи нечестивців 
знищили храм. 
Зцілювати Зцілювати означає робити хворих 
здоровими. Ньюел Уітні благословив Джозефа Сміта. 
Джозеф Сміт зцілився. 
Істина Ісус вчить людей істині. Ісус вчить людей 
тому, що є правильним. 
Каятися Якщо ми робимо щось погане, то нам слід 
покаятися. Якщо ми робимо щось погане, то нам 
слід відчути сором і більше того не робити. 
Керувати Керувати людьми означає показувати 
або говорити їм, що робити. Пророк керує Церквою. 
Командуй Командуч - це командир. Командуч 
Аллен був командиром солдатів. 
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Конференція Конференція - це великі збори. 
Багато членів Церкви відвідують конференції. 
Красти Красти означає брати те, що не твоє. 
Натовпи нечестивців вкрали у святих худобу. 
Натовпи забрали худобу. 
Лаялись Охоронці у в'язниці лаялись. Охоронці 
у в'язниці говорили погані слова. 
Лаятися Лаятися означає говорити погані слова. 
Мисливц і Мисливці - це люди, які ловлять звірів. 
Вони продають хутро звірів. 
Міс іонер Місіонер - це людина, яка їде з місією. 
Місія Апостол вирушив з місією. Апостол пішов до 
людей вчити Євангелії Ісуса Христа. 
Міст Піонери перейшли ріку по мосту. 
Мова Слова, якими ми пишемо або розмовляємо 
з іншими людьми, називаються мовою. 
Молитви Піонери прочитали молитви і пішли 
спати. Піонери помолилися і пішли спати. 
Молитися Молитися означає розмовляти з Отцем 
Небесним. Джозеф Сміт молився Отцю Небесному. 
Джозеф Сміт розмовляв з Отцем Небесним. 
Надруковані Слова в цій книзі надруковані на 
папері. 
Напав Натовп нечестивців напав на святих. 
Нечестивці почали битися із святими. 
Нечестиві Чоловік діяв нечестиво. Чоловік робив 
щось погане. 
Одружилися Джозеф та Емма одружилися. 
Джозеф став чоловіком Емми. Емма стала дружиною 
Джозефа. 
Океан Океан - це багато води, оточеної сушею. 
Отрута Отрута - це речовина, що вбиває людей, 
якщо вони з'їдять або вип'ють ї ї . Натовп нечестивців 
спробував примусити Джозефа Сміта випити отруту. 
Охоронці Охоронці стежили за в'язнями, щоб вони 
не могли втекти. 
Патріарх Патріарх дає особливі благословення 
людям. Батько Джозефа Сміта був патріархом. 
Перейшли Піонери перейшли ріку. Піонери 
дісталися до другого берега ріки. 
Переклав Джозеф Сміт переклав Книгу Мормона. 
Джозеф Сміт написав Книгу Мормона мовою, яку ми 
знаємо. 

Перепелиці Перепелиці - це птахи. 
Писання Писання - це книги, які розповідають нам 
про Бога. 
Біблія, Книга Мормона, Учення і Завіти та 
Дорогоцінна Перлина - це Писання Церкви. 
Поділив Керівник поділив землю. Керівник дав 
кожній сім'ї частину землі. 
Позичати Коли ми позичаємо якусь річ, ми 
питаємо чи можемо нею користуватися. 
Позичив Чоловік позичив коня у свого друга. 
Чоловік запитав у свого друга, чи він може 
користуватися його конем. 
Поклонятися Поклонятися означає любити 
і слухатися. 
Сатана хотів, щоб Мойсей поклонявся йому. Сатана 
хотів, щоб Мойсей любив і слухався його. 
Полонили Солдати полонили Джозефа Сміта. 
Солдати схопили Джозефа Сміта і не відпускали його. 
Посвятити Коли ми щось посвячуємо, 
ми благословляємо це для Божої роботи. 
Святі посвятили храм. 
Посвячений Бути посвяченим означає отримати 
священство. Джозеф Сміт посвятив чоловіка. 
Джозеф Сміт дарував чоловіку священство. 
Поститися Поститися означає обходитися без 
їжі і води. Люди постилися три дні. Люди нічого не 
їли і не пили три дні. 
Праведний Праведні люди роблять правильні 
вчинки. Вони виконують Божі заповіді. 
Предки Наші предки - це люди нашої сім'ї, 
які жили до нас. 
Президентство Президент з радниками належить 
до Президентства Церкви. 
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Президент Президент - це провідник. Президент 
Церкви - провідник. 

Причастя Ми беремо причастя, щоб пам'ятати 
Ісуса. Ми беремо хліб і воду, щоб пам'ятати Ісуса. 
Провідник Пророк - це провідник Церкви. 
Проповідував Джозеф Сміт проповідував людям. 
Джозеф Сміт розмовляв з людьми і говорив їм про 
Євангелію. 
Пророк Пророк розповідає людям, що хоче Бог, 
щоб вони знали. Джозеф Сміт був пророком. 
Прощати Прощати означає забувати про чиїсь 
погані вчинки. Господь простить нас, якщо нам буде 
соромно за погані вчинки, які ми зробили, і які ми 
більше ніколи не будемо робити. 
Радники Радники - це люди, які допомагають 
керівникові. Пророк Церкви має радників. 
Рана Рана - це місце на тілі, яке ушкоджене або 
порізане. 

Розп'яли Ісуса розп'яли. Ісуса вбили. Його 
прибили цвяхами до хреста і залишили там до тих 
пір, поки він не помер. 
Свідки Свідки бачили золоті пластини. Вони 
сказали, що золоті пластини дійсно існували. 
Свідчення Свідчення - це почуття, що Євангелія 
є істина. Чоловік мав свідчення, що Євангелія істинна. 
Святий Святий - це член Церкви Ісуса Христа. 
Священики Священики мають священство. 
Священики - це чоловіки, які допомагають у Церкві. 
Священний Храм - це священний будинок. 
Храм належить Богу. 
Священство Священство - сила Бога. 
Смола Смола - це клейка чорна речовина. 
Солдати Солдати воюють в армії. 
Спокушати Сатана намагався спокусити нас. 
Сатана намагався примусити нас робити погані 
вчинки. 

Старійшини Старійшини - це чоловіки, які мають 
священство. 
Сотворив Ісус Христос сотворив землю. Ісус 
Христос зробив землю. 
Страждати Ми страждаємо, коли нашим тілам 
боляче. Джозеф Сміт та його друзі страждали у 
в'язниці. 
Субота Субота - це день, коли ми ходимо 
до Церкви. Нам не слід працювати в Суботу. 
Неділя - це суботній день. 
Труднощі, лихо Щось погане, що трапляється 
з нами,- це труднощі або лихо. Святі в Наву мали 
багато труднощів. 

Тюрма Чоловіків кинули у тюрму. Чоловіків 
замкнули так, що вони не могли втекти. 
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Тютюн Деякі люди палять або жують тютюн. Тютюн 
шкодить нам. 
Усиновили Джозеф та Емма Сміт усиновили 
близнюків. Джозеф та Емма прийняли близнюків 
у свою сім'ю. 
Учень Учень - це людина, яка йде за Ісусом 
і намагається бути подібною до нього. 
Хвалилися Охоронці в'язниці хвалилися тим, що 
наробили. 
Вони раділи з того. 
Хліб Піонери посіяли хліб. Піонери посіяли 
кукурудзу, пшеницю та інші культури. 
Храм Храм - це Божий дім. 
Христильна купіль У церквах і храмах є христильні 
купелі. Людей христять у христильній купелі. 

Христити Коли ми вступаємо до Церкви, нас 
христять. Нас занурюють у воду і одразу виймають 
з води. 
Царство Небесне царство - це місце, де живе Бог. 
Чесний Чесні люди не говорять неправди. Чесні 
люди не беруть того, що їм не належить. 
Члени Церкви Люди були членами Церкви. Люди 
христилися і стали належати до Церкви. 
Чудовий, гарний Нам подобається дивитися на 
щось чудове, гарне. 
Сад гарний. 
Храм чудовий. 
Ш л ю б Взяти шлюб означає одружитися. 

2 4 2 



Місця, 
які слід знати 

А д а м - о н д і - А м а н Адам-онді-Аман знаходиться 
в штаті Міссурі. Там Ісус відвідав Адама багато років 
тому. 
Айдахо Айдахо - це земля, що знаходиться 
в західній частині Сполучених Штатів. Бригам Янг 
послав святих збудувати міста в Айдахо. 
Америка Америка - це земля, де багато років тому 
жили люди, про яких йдеться в Книзі Мормона. 
Арізона Арізона - це земля, що знаходиться на 
заході Сполучених Штатів. Бригам Янг послав 
святих, щоб збудувати міста в Арізоні. 
Вайомінг Вайомінг - це земля, що знаходиться 
в західній частині Сполучених Штатів. Бригам Янг 
послав святих збудувати міста у Вайомінгу. 
Вермонт Вермонт - це штат в Сполучених Штатах. 
У Вермонті народився Джозеф Сміт. 
Гефсиманський сад Гефсиманський сад 
знаходиться поблизу Єрусалима. Ісус страждав 
і пролив кров за нас у Гефсиманському саду. 
Гора Кумора Гора Кумора знаходилася поблизу 
дому Джозефа Сміта в штаті Нью-Йорк. На горі 
Кумора були сховані золоті пластини. 
Долина Великого Солоного Озера Долина 
Великого Солоного Озера знаходиться в західній 
частині Сполучених Штатів. 
Єгипет Єгипет - це земля, де багато років тому 
жили Авраам і Мойсей. 
Єрусалим Єрусалим - це місто, що знаходиться 
в Ізраїлі. Коли Ісус знову прийде на землю, він піде 
до Єрусалима. 
Земля Земля - це місце, де ми живемо. 
Ісус Христос сотворив землю. 
Ізраїль Ізраїль - це земля, де живуть багато іудеїв. 
Іллінойс Іллінойс - це штат у Сполучених Штатах. 
В Іллінойсі знаходяться міста Наву і Картидж. 
Індепенденс Індепенденс - це місто, розташоване 
в окрузі Джексон штату Міссурі. Ісус сказав, що 
поблизу Індепенденс буде збудоване місто Сіон. 
Каліфорнія Каліфорнія - це земля, що знаходиться 
на заході Сполучених Штатів. Бригам Янг послав 
святих, щоб збудувати міста в Каліфорнії. 
Картидж Картидж - це місто в штаті Іллінойс. 
Джозеф і Гайрум Сміт були вбиті у в'язниці 
Картиджу. 

Каунсіл Блаффс Каунсіл Блаффс - то було місто, 
розташоване на рівнинах Сполучених Штатів. 
Квінсі Квінсі - це місто в штаті Іллінойс. 
Кертленд Кертленд - це місто, що знаходиться 
в штаті Огайо. Святі побудували храм в Кертленді. 
Колорадо Колорадо - штат в західній частині 
Сполучених Штатів. 
Ліберт і Ліберті - це місто, що знаходиться в штаті 
Міссурі. Джозеф Сміт був у в'язниці в Ліберті. 
Міссур і Міссурі - це штат у Сполучених Штатах. 
У Міссурі знаходиться місто Індепенденс. 
Наву Наву - це місто в штаті Іллінойс. У Наву жили 
святі і побудували там храм. 
Небо Небо - це місце, де живуть Отець Небесний 
і Ісус. Перед тим як прийти на землю, ми жили на 
Небі. 
Нью-Йорк Нью-Йорк - це штат у Сполучених 
Штатах. У Нью-Йорку знаходиться гора Кумора. 
В Нью-Йорку знаходиться місто Фейєт. 
Огайо Огайо - це штат у Сполучених Штатах. 
В Огайо знаходиться місто Кертленд. 
Округ Джексон Округ Джексон знаходиться 
в штаті Міссурі. Натовпи нечестивців примусили 
святих залишити округ Джексон. 
Палестина Палестина - це земля, де жили 
ізраїльтяни. 
Пальміра Пальміра - це місце в Нью-Йорку, де 
пройшло дитинство Джозефа Сміта. 
Пенсільванія Пенсільванія - це штат Сполучених 
Штатів. У Пенсільванії жила сім'я Емми Сміт. 
Пуебло Пуебло - це місто в штаті Колорадо. 
В Пуебло чоловіки з Мормонського батальйону 
залишили свої сім'ї. 
Ріка Міссісіпі Ріка Міссісіпі тече біля місрта Наву. 
Святі перейшли ріку Міссісіпі, коли залишили Наву. 
Сіон Сіон - то було місто, що його збудував Єнох. 
Одного дня буде збудоване ще одне місто з назвою 
Сіон. Воно буде збудоване в окрузі Джексон 
в Міссурі. 
Скелясті гори Скелясті гори знаходяться в західній 
частині Сполучених Штатів. Піонери перейшли 
Скелясті гори і спустилися в долину Великого 
Солоного Озера. 
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Солт Лейк Сіті Піонери збудували місто, 
що називається Солт Лейк Сіті. Воно знаходиться 
в долині Великого Солоного Озера. 
Сполучені Ш т а т и Сполучені Штати - це країна 
в північній Америці. В Сполучених Штатах була 
відновлена Церква Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів. 
Телестіальне небесне царство Люди, які погано 
себе поводять на землі, після воскресіння будуть 
жити у телестіальному небесному царстві, 
Террестріальне небесне царство Люди, які 
добре поводять себе на землі, але не виконують всіх 
Божих заповідей, після воскресіння будуть жити 
у террестріальному небесному царстві. 
Тихий океан Тихий океан знаходиться в західній 
частині Сполучених Штатів. Мормонський батальон 
прямував до Тихого океану. 

Уінтер Квотерс Уінтер Квотерс - то було місто, 
розташоване на рівнинах Сполучених Штатів. 
Ф е й є т Фейєт - це місто в штаті Нью-Йорк. 
Джозеф Сміт відновив Церкву в Фейєті. 
Ф а р Вест Фар Вест - то було місто в штаті 
Міссурі. Деякий час в Фар Весті жили святі. 
Гармоні Гармоні - це місто в Пенсільванії, де жив 
Джозеф Сміт. 
Хаунс Мілл Хаунс Мілл - то було місто в штаті 
Міссурі. Натовп нечестивців убив багато святих 
в Хаунс Міллі. 
Целестіальне небесне царство У целестіальному 
небесному царстві живуть Отець Небесний та Ісус. 
Після воскресіння там будуть жити праведні святі. 
Юта Юта - це штат у Сполучених Штатах. В Юті 
знаходиться місто Солт Лейк Сіті. 
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Люди, 
яких слід знати 

Авраам Авраам - то був пророк, який жив багато 
років тому. Оповідання про Авраама знаходяться 
у Старому Завіті і Дорогоцінній Перлині. 
Бенет, Джон С. Джон С. Бенет був мером Наву. 
Він не любив Джозефа Сміта. 
Божество Отець Небесний, Ісус Христос і Святий 
Дух - це Божество. Всі вони мають велику силу. 
Брат Аллен Брат Аллен - це член Церкви, який був 
вимазаний смолою і обкачаний в пір'ї в Міссурі. 
Господь Іноді ми називаємо Ісуса Христа Господом. 
Губернатор Богс Губернатор Богс був 
губернатором штату Міссурі. Він не хотів допомагати 
святим. 

Єнох Єнох був пророком, який жив багато років 
тому. Він побудував місто Сіон. У Дорогоцінній 
Перлині є оповідання про Єноха. 
Ізраїльтяни Ізраїльтяни - народ, що жив 
у Палестині багато років тому. 
Ілія Ілія дав особливу владу священства Джозефу 
Сміту і Оліверу Каудері в храмі Кертленда. 
Ілля Ілля був пророком, який жив багато років 
тому. Він дав особливу владу священства Джозефу 
Сміту та Оліверу Каудері в храмі Кертленда. 
Індійці Індійці жили по всій території Сполучених 
Штатів. Іноді індійців називають Ламанійцями. 
Іоанн Іоанн був одним з дванадцяти апостолів 
Ісуса. Петро, Яків та Іоанн дали Джозефу Сміту та 
Оліверу Каудері Мелхіседекове священство. 
Іоанн Христитель Іоанн Христитель жив на землі 
за часи Ісуса. Іоанн Христитель дав Джозефу Сміту 
та Оліверу Каудері Ааронове священство. 
Ісус Христос Ісус Христос - це наш Спаситель. 
Він Син Божий. Іноді ми називаємо Ісуса Господом. 
Каудері, Олівер Олівер Каудері допомагав 
Джозефу Сміту перекладати золоті пластини. 
Він багато зробив для Церкви Ісуса Христа. 
Кімбол, Гебер С. Гебер С. Кімбол був апостолом. 
Він поїхав з місією до Англії. 
Кімбол, Спенсер В. Спенсер В. Кімбол -
дванадцятий президент Церкви. Він апостол 
і пророк. 
Командуючий Аллен командуючий Аллен 
був командуючим армією Сполучених Штатів. 
Він попросив чоловіків Церкви вступити до 
Мормонського батальйону. 

Коплі, Леман Коплі Леман був членом Церкви 
в Кертленді, Огайо, який не захотів поділитися 
землею з іншими братами. 
Ламанійці В Книзі Мормона індійці називаються 
Ламанійцями. 
Мелхіседек Мелхіседек був пророком, який жив 
багато років тому. Він мав священство. 
Мойсей Мойсей був пророком, який жив багато 
років тому. Він вивів ізраїльтян з Єгипту. Він дав 
Джозефу Сміту та Оліверу Каудері особливу владу 
священства в храмі Кертленда. 
Мормони Іноді члени Церкви називаються 
мормонами, тому що вони вірять у Книгу Мормона. 
Мороній Мороній був пророком, який жив 
в Америці багато років тому. Він заховав золоті 
пластини на горі Кумора. 
Найт, Ньюел Ньюел Найт захворів, коли Сатана 
спробував перешкодити йому молитися. Джозеф 
Сміт зцілив Ньюела Найта. 
Ной Ной був пророком, який жив багато років тому. 
Ной мав священство. 
Отець Небесний Отець Небесний - це батько 
наших духовних тіл. Ми молимося Отцю Небесному. 
Іноді ми називаємо Отця Небесного Богом. 
Пан Чандлер Пан Чандпер продав кілька 
сувоїв стародавнього паперу святим в Кертленді. 
На тих сувоях були записи Авраама. 
Пан Гейл Пан Гейл був батьком Емми Сміт. 
Партрідж, Едвард Едвард Партрідж був першим 
єпископом Церкви. 

Пейдж Гайрум Гайрум Пейдж сказав, що 
він мав камінь, який давав йому одкровення про 
Церкву. 
Петро Петро був одним з дванадцяти апостолів 
Ісуса. Петро, Яків та Іоанн дали Джозефу Сміту 
та Оліверу Каудері Мелхіседекове священство. 
Піонери Піонери - то були святі, які пішли через 
рівнини до Скелястих гір. 
Прат, Парлі П. Парлі П. Прат поїхав на місію щоб 
вчити Ламанійців. 
Річардз, Вілард Вілард Річардз був другом 
Джозефа Сміта. Він був з Джозефом у в'язниці 
Картиджу. 
Рігдон, Сідней Сідней Рігдон був одним з радників 
Джозефа. 
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Сатана Сатана - це Диявол. Сатана хоче зупинити 
роботу Отця Небесного на землі. Він намагається 
знищити Церкву Ісуса Христа. 
Святий Дух Святий Дух має духовне тіло. Він 
допомагає Отцю Небесному та Ісусу. Він має владу 
давати святим особливі дари. Він допомагає 
розуміти, що є правильним. 
Сестра Вілат Кімбол Сестра Кімбол була 
дружиною Гебера С.Кімбола. Вона була членом 
першого Товариства Допомоги. 
Сміт, Джозеф Джозеф Сміт був першим пророком 
і президентом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів. Ісус дав Джозефу одкровення, що знаходяться 
в Ученнях і Завітах. Джозефа було вбито у в'язниці 
Картиджу. 
Сміт, Джозеф с т а р ш и й Джозеф Сміт старший був 
батьком Джозефа Сміта. 
Сміт, Елвін Елвін Сміт був старшим братом 
Джозефа Сміта. Він помер. У видінні Джозеф 
побачив Елвіна у целестіальному небесному царстві. 
Сміт, Емма Емма Сміт була дружиною Джозефа 
Сміта. Вона була першим провідником Товариства 
Допомоги. Вона склала книгу пісень для Церкви. 
Сміт, Л ю с і Люсі Сміт була матір'ю Джозефа Сміта. 
Сміт, Саму їл Самуїл Сміт був молодшим братом 
Джозефа Сміта. Він був першим місіонером Церкви. 
Сміт, Хайрум Хайрум Сміт був старшим братом 
Джозефа Сміта. Хайрума було вбито разом 
з Джозефом у в'язниці Картиджу. 
Сноу, Елайза Р. Елайза Р. Сноу була членом 
першого Товариства Допомоги. 

Тейлор, Джон Джон Тейлор був другом Джозефа 
Сміта. Він був з Джозефом у в'язниці Картиджу. 
Пізніше він став президентом Церкви. 
Уільямс, Фредерік Г. Фредерік Г. Уільямс був 
одним з радників Джозефа Сміта. 
Уітмер, Девід Девід Уітмер був одним із 
свідків, який бачив золоті пластини. Він допомагав 
відновлювати Церкву 6 квітня 1830 року. 
Уітмер, Пітер Пітер Уітмер допомагав 
відновлювати Церкву 6 квітня 1830 року. 
Уітні, Ньюел Ньюел Уітні був другим єпископом 
Церкви. 
Фелпс , Вільям В. Вільям В. Фелпс допомагав 
засновувати школи в окрузі Джексон в Міссурі. 
Хайд, Орсон Орсон Хайд був апостолом. 
Він освятив землю Палестини, щоб там жили діти 
Авраама. 
Харріс , Мартін Мартін Харріс допомагав Джозефу 
Сміту перекладати золоті пластини. Він загубив 
кілька сторінок з Книги Мормона. 
Яків Яків був одним з Дванадцяти Апостолів Ісуса. 
Петро, Яків та Іоанн дали Джозефу Сміту та Оліверу 
Каудері Священство Мелхіседекове. 
Янг, Бригам Бригам Янг був одним з дванадцяти 
апостолів. Він очолив і повів піонерів. Він був 
пророком Церкви після Джозефа Сміта. 
Янг, Фініс Фініс Янг був молодшим братом 
Бригама Янга. 
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Місця подій історії Церкви 

Гора Кумора 

Священний гай Ріка Сасквеганна (знімок Джед А. Кларка) 

Кертлендський храм 
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«Приїзд до Наву» малюнок С. С. А. Кристенсена (з колекції музею живопису Університету Бригама Янга) 

Дім Бригама Янга в Наву Дім Орсона Гайда в Наву (знімок Джед А. Кларка) 
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Дім в Наву В Наву (знімок Джед А. Кларка) 



В'язниця в Картиджі, Іллінойс 

Солт Лейк храм і Головне Управління Церкви, Солт Лейк Сіті 
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Президенти Церкви 

Джозеф Сміт, 1830-1844 Бригам Янг, 1847-1877 Джон Тейлор, 1880-1887 Уілфорд Вудраф, 1889-1898 

^ і і ^ • ^ ^ ми 

Лоренцо Сноу, 1898-1901 Джозеф Ф. Сміт, 1901-1918 Гебер Д. Грант, 1918-1945 Джордж Алберт Сміт, 1945-1951 

Девід О. Маккей, 1951-1970 Джозеф Філдінг Сміт, 1970-1972 Гарольд Б. Лі, 1972-1973 Спенсер В. Кімбол, 1973-1985 

Езра Тафт Бенсон, 1985-1994 Говард В. Хантер, 1994-1995 Гордон Б. Хінклі, 1995 
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